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RESUMO

PONTES, J. T. S. O processo administrativo tributário no Estado de São Paulo: um
estudo sobre os litígios do ICMS no período de 2010 a 2014. 2016. 244 p. Dissertação
(Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo,
Ribeirão Preto, 2016.
Esta dissertação trata dos conflitos entre a Fazenda Pública e os contribuintes relativos ao
ICMS em São Paulo. O trabalho busca compreender e verificar se o processo administrativo
tributário paulista foi suficiente, efetivo e útil para o controle de legalidade dos atos
administrativos emanados a partir do surgimento de conflitos de ICMS no período de 2010 a
2014. A processualização no Direito Administrativo representa uma das formas do particular
intervir na ação estatal, sobretudo naquelas em que o Estado interfere em sua esfera jurídica.
Instalado o processo no âmbito administrativo, o Poder Público e o cidadão apresentarão seus
argumentos, provas, razões e fundamentos para a decisão administrativa final. Em matéria
tributária, tal instrumento de participação e de defesa de direitos tem ainda maior relevância,
eis que o Estado, no uso de seu poder de império, e exercendo competência para instituir
tributos conforme previsão constitucional, invade a esfera jurídica do particular na busca do
que entende ser o montante devido de tributo, aplicando, eventualmente, uma penalidade pelo
descumprimento de obrigações tributárias. O processo administrativo tributário cumpre,
então, dois objetivos cruciais, quais sejam: i) o de propiciar a participação do particular na
defesa de seus direitos face a um ato administrativo invasivo de sua esfera jurídica, e ii)
permite que a Administração Pública exerça a autotutela sobre seus atos, pelo controle de
legalidade a que se submete a edição do ato administrativo de lançamento tributário. No
Estado de São Paulo, o ICMS é o tributo de maior relevância em termos de arrecadação para o
Tesouro estadual; por conseguinte, os conflitos surgidos entre Fisco e contribuinte relativos a
esse imposto têm impacto econômico relevante nas finanças públicas estaduais e no ambiente
econômico onde as empresas paulistas desenvolvem suas atividades. O trabalho aborda os
conflitos de ICMS no período de 2010 a 2014, período em que ocorreram mudanças
estruturais com a passagem do processo convencional para o processo eletrônico. Com isso, o
estudo visa avaliar a eficiência do novo desenho institucional do processo administrativo
tributário paulista nesse período. A Administração Tributária do Estado de São Paulo tem em
sua estrutura organizacional um complexo de órgãos de julgamento de lides tributárias. Dessa
forma, o estudo descreve a estrutura e a composição dos órgãos de julgamento e sua forma de
atuação nos processos administrativos tributários. O escopo do estudo abrange, inicialmente,
o entendimento sobre princípios de direito que governam o tema, e, sucessivamente, a análise
das consequências advindas do conflito entre Fisco e contribuinte, o estudo dos ritos
procedimentais na fase litigiosa, a compreensão da organização dos órgãos de julgamento
administrativos e a avaliação, eficiência e o desempenho desses órgãos no período em relevo.
O trabalho se encerra com uma avaliação do sobreprincípio da segurança jurídica, à luz do
processo administrativo tributário, com análise crítica sobre a efetividade e transparência na
solução de conflitos tributários no Estado de São Paulo, ilustrada pela descrição de alguns
casos concretos de julgados administrativos onde se confirma ou se infirma o atendimento aos
princípios fundamentais que orientam a matéria.
Palavras-chave: Processo Administrativo Tributário. Tribunal de Impostos e Taxas. Segurança
jurídica. ICMS.

ABSTRACT

PONTES, J. T. S. The tax administrative proceedings in the State of São Paulo: a study of
the ICMS disputes in the period 2010 to 2014. 2016. 244 p. Dissertação (Mestrado em
Direito) – Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto,
2016.
This dissertation deals with the conflict between the Treasury and taxpayers for the ICMS in
São Paulo. The work seeks to understand and verify that the São Paulo tax administrative
process was sufficient, effective and useful for the control of legality of administrative acts
emanating from the emergence of ICMS conflicts in the 2010-2014 period. The process of
Administrative Law is one of the particular forms of intervening in state action, especially
those in which the state interferes in his legal sphere. Installed the process at the
administrative level, the Government and the citizens present their arguments, evidences,
reasons and grounds for the final administrative decision. In tax matters, an instrument of
participation and advocacy is even more relevant, the state, the use of its power of empire, and
exercising the power to impose taxes as constitutional provision, invades the individual's legal
sphere in search of it perceives as the amount due to tax and, where necessary, a penalty for
noncompliance with tax obligations. The tax administrative process follows, then, two key
objectives, namely: i) to encourage the participation of particular in defense of their rights
against an invasive administrative act of their legal sphere, and ii) allows the Public
Administration pursues control of legality about his acts, the legality control that submits the
issue of the administrative act of tax assessment. In São Paulo, the ICMS is the most relevant
in terms of tax revenues to the state treasury; therefore, conflicts arising between tax
authorities and taxpayers for this tax have significant economic impact on the state's public
finances and the economic environment in which the São Paulo companies develop their
activities. The work deals with conflicts of ICMS in the period 2010 to 2014, during which
structural changes had occurred with the passage of conventional process for the electronic
process. Thus, the study aims to evaluate the efficiency of the new institutional design of the
São Paulo tax administrative process that period. The Tax Administration of the State of São
Paulo has in its organizational structure a complex of judgment tax litigations organs. Thus,
the study describes the structure and composition of the trial bodies and the way it operates in
the tax administrative proceedings. The study scope covers initially the understanding of
principles of law governing the subject, and successively, the analysis of the consequences
arising from the conflict between tax authorities and taxpayers, the study of procedural rites in
litigious phase, understanding the organization of the bodies administrative judgment and
evaluation, efficiency and performance of these agencies in the relief period. The work
concludes with an assessment of principle of legal certainty, in the light of the tax
administrative process, with critical analysis of the effectiveness and transparency in the tax
dispute resolution in the State of São Paulo, illustrated by the description of some specific
cases of administrative trial where it is confirmed or invalidate up the service to the
fundamental principles that govern the matter.
Keywords: Tax Administrative Proceeding. Court of Taxes and Fees. Legal certainty. ICMS.
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1 INTRODUÇÃO

Sob o ponto de vista do Direito, classicamente, a divisão de poderes do Estado em
Legislativo, Executivo e Judiciário identifica o tipo de atos que são emanados de cada um:
respectivamente, criação de normas jurídicas, aplicação das normas na consecução dos fins
estatais e solução de controvérsias que possam resultar da aplicação das normas. Enquanto a
função legislativa se depreende da formação do Direito, as outras duas funções se prendem à
fase de realização do Direito. Di Pietro1 (2015, p. 84) acrescenta que, em relação às funções
administrativa e judicial, a distinção se faz pela qualidade de subsidiariedade da função
judicial, porquanto só age por provocação da parte interessada na defesa de direitos lesados ou
ameaçados de lesão, ou pelo descumprimento dos preceitos legais, enquanto a função
administrativa incide independentemente de provocação no sentido de atender aos fins
estatais, segundo os objetivos estampados nos comandos legais. Todavia, não foge à
percepção de quantos estudam o Direito que a tripartição de poderes não petrificou no âmbito
de cada um sua função típica apenas. Diante da complexidade de encargos e políticas públicas
afetas ao Estado, de natureza constitucional muitas delas, as competências acometidas a cada
poder estatal deixam de ser absolutas ou impenetráveis. O exercício do poder estatal para
cumprir seu papel de guardião dos direitos fundamentais da sociedade, direitos de várias
dimensões, somente se concretiza com a multiplicidade de funções exercida por cada “poder”
isolado. Assim, todas as três típicas funções de poder, legislativa, administrativa e judicial,
são exercidas, concomitantemente, no âmbito de cada um dos poderes constituídos. Em
verdade, tal configuração do exercício do poder, em conformidade com o comando
constitucional estampado no art. 2º da Constituição da República Federativa do Brasil
(CRFB/88),2 que estabelece a tripartição dos poderes e determina a independência e harmonia
entre eles, nada mais é do que garantir tais atributos pelo exercício de função típica em
homenagem à independência e pelo exercício de função atípica em garantia da harmonia.
Para este trabalho, tem interesse a função administrativa, em primeiro lugar, que pode
ser entendida como aquela exercida preponderantemente pelo Poder Executivo com absoluta
submissão à lei na defesa dos interesses da coletividade mediante a utilização de prerrogativas
instrumentais. Em segundo lugar, a função judicante exercida no âmbito do Poder Executivo
1

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 28 ed. São Paulo: Atlas, 2015.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 22 out. 2014.
2

26

que visa solucionar controvérsias havidas na relação Administração-particular, em atenção
aos interesses da ordem jurídica. Cabem aqui algumas características próprias que exsurgem
da função judicante administrativa: primeiro, o exercício da atípica função judicante pela
Administração Pública se origina do litígio provocado pela oposição do particular, no
exercício legítimo do seu direito de defesa, a uma pretensão estatal que se compõe no
processo administrativo. Segundo, a função judicante administrativa realiza a interpretação do
direito controvertido, com o propósito de alcançar sua finalidade, fixando o sentido da norma
jurídica no caso concreto. E, por fim, a função judicante tem o objetivo de solucionar a
situação conflituosa, seja pela decisão final que importe em reconhecer o ato administrativo
viciado dando razão ao particular, seja, ao contrário, em confirmar a pretensão estatal que
induzirá o particular ao cumprimento voluntário da obrigação anteriormente imposta. 3
O processo administrativo é um dos meios de resolução de conflitos a merecer
destaque na ordem jurídica nacional, posto que seu desenvolvimento contínuo e regular
contribuirá para aliviar o Poder Judiciário com as diversas ações de natureza fiscal que
sobrecarregam as instâncias judiciais. Para dimensionar o problema, veja que em 2014 o
Poder Judiciário iniciou com um estoque de 70,8 milhões de processos, dentre os quais mais
da metade, 51%, eram referentes à fase de execução. A maior parte do acervo de execução
encontra-se na Justiça Estadual, com 82,5% dos processos. Na Justiça Federal estão 11,5%
dos processos e na Justiça do Trabalho, 6%. Os processos de execução de título extrajudicial
fiscal são os grandes responsáveis pela morosidade dos processos de execução, tendo em vista
que representam aproximadamente 75% do total de casos pendentes de execução, com taxa de
congestionamento4 de 91%, sendo que esta taxa se repete tanto no âmbito da Justiça Federal,
quanto no da Justiça Estadual. Desconsiderando tais processos, a taxa de congestionamento
do Poder Judiciário seria reduzida de 71,4% para 62,8% no ano de 2014.5
A defesa de direitos do particular quando confrontado com a atuação do EstadoAdministração representa a maturidade do Estado de Direito em uma sociedade que preza
pela autonomia e prevalência da justiça. Se os particulares perceberem que seus direitos, a par
dos deveres que todos têm que cumprir, estão sendo observados e protegidos na esfera
administrativa, tal efeito os estimulará a solucionar os conflitos eventualmente surgidos no
relacionamento com o Poder Público já, de imediato, na própria esfera administrativa,
3

BOTTALLO, Eduardo D. Processo Administrativo Tributário: Princípios, amplitude, natureza e alcance das
funções nele exercidas. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, n. 20, p. 50-56, 1997.
4
Taxa de Congestionamento: indicador que compara o que não foi baixado com o que tramitou durante o anobase (soma dos casos novos e dos casos pendentes iniciais).
5
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números 2015: ano-base 2014. Brasília: CNJ, 2015,
498 p.
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evitando, com isso, ingressar com ações judiciais de resultados imprevistos e custos de tempo
e financeiros proibitivos. Além disso, conforme atesta Moreira6 (2010, p. 22-23), “[...] da
escorreita e bem-fundamentada decisão administrativa advirão redução e simplificação de
lides que envolvam a Administração Pública – quer pelo indeferimento de ordens liminares,
quer devido à multiplicação dos julgamentos conforme o estado do feito”. A utilidade do
processo administrativo, com a segurança, correição e legitimidade de suas decisões, cada vez
mais frequente na defesa e garantia dos interesses das partes envolvidas, estará em preservar
as atividades do Poder Judiciário, sem que tal desiderato configure a possibilidade de
inobservância do princípio da inafastabilidade da apreciação judicial de lesão ou ameaça a
direito.
O Poder Judiciário está sobrecarregado com demandas de natureza fiscal que se
acumulam nas Varas da Fazenda Pública. O desenvolvimento e o crescente uso do processo
administrativo, procurando esgotar todas as suas instâncias e recursos, permite aos
administrados solucionarem suas lides com o Poder Público sem a necessidade de acionar o
Poder Judiciário. E para tal, todas as provas possíveis devem ser levantadas e apreciadas pelas
instâncias julgadoras, de sorte que o litígio reste definitivamente apreciado no âmbito
administrativo.
Por oportuno, deve-se conhecer todo o arcabouço de soluções no âmbito
administrativo que está à disposição dos particulares para regular o relacionamento com a
Administração Pública no campo tributário. E, principalmente, no lançamento de ofício do
tributo, quando o agente público o efetua e impõe penalidades aos contribuintes, é que se faz
premente a solução do conflito estabelecido. A Administração Pública paulista contém
procedimentos que visam a tratar o contencioso tributário de forma a esgotar as possibilidades
de solução dos conflitos.
No preâmbulo da Constituição Federal estão fixados os valores supremos perseguidos
pelo Estado Democrático de Direito ali instituído, como assegurar o exercício de direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e
a justiça, numa sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos e fundada na harmonia social.
São tais valores que orientaram os constituintes de 1988, e orientam os legisladores atuais e
todos aqueles com poderes de emitir normas no espaço infraconstitucional, para a consecução
dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.

6

MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo - Princípios Constitucionais e a Lei 9.784/1999. 4.
ed. São Paulo: Malheiros, 2010.
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Na composição desse ordenamento jurídico, a CRFB/88 estabeleceu balizas
estruturantes onde se assentam os direitos fundamentais e suas respectivas garantias. O
constituinte reservou espaço nobre para definir os direitos fundamentais no ordenamento
jurídico pátrio. Embora os direitos e garantias fundamentais estejam expressos na
Constituição em seu Título II, tal positivação não esgota o sentido de direito fundamental,
posto que outros direitos e garantias fundamentais podem se juntar àqueles textualmente
descritos, em conformidade com o §2º do art. 5º da CRFB/88, que não excluem outros direitos
e garantias decorrentes dos princípios adotados na Carta Magna ou dos tratados internacionais
em que o Brasil seja parte.
Portanto, os direitos fundamentais não se esgotam com o texto positivado. Há que se
perquirirem os princípios adotados pela Carta Magna, bem como aqueles inscritos nos
tratados internacionais em que o Brasil seja parte. Compilando a lição do jurista italiano
Ferrajoli7, pode-se afirmar que os direitos fundamentais são todos aqueles que se revestem de
caráter universal em uma sociedade: liberdade individual, direitos políticos, liberdade de
pensamento, direitos sociais etc. Para ele, os direitos fundamentais são indisponíveis,
inalienáveis, invioláveis, intransigíveis, invariáveis e personalíssimos.
Neste raciocínio, conclui-se que não basta uma norma ser editada por agente
competente e procedimento previsto em norma de hierarquia superior, mas também que seu
conteúdo guarde significação substancial com os princípios emanados da Constituição,
sobretudo com os direitos fundamentais que ela proclama.
É esse marco teórico que fundamenta a análise do processo, uma vez que tal
instrumento jurídico está previsto como uma garantia fundamental na CRFB/88, no art. 5º,
incisos LIV, LV e LVI, quando estabelece que ninguém será privado da liberdade ou de seus
bens sem o devido processo legal que garanta aos litigantes, em âmbito judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, no qual são
inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos.
Assim, o processo administrativo se apresenta como uma garantia fundamental do
cidadão na sua relação com o Poder Público, nos atos e contratos regidos pelas normas de
Direito Administrativo. O Estado não pode se valer de seu poder de imperium e tomar
decisões que afetem os particulares sem que a estes seja dada a oportunidade de se contrapor
por intermédio de um processo, por meio do devido processo legal. Não é razoável que a
Administração Pública fira direitos dos administrados, os quais somente poderão ser
7

FERRAJOLI, Luigi. Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales. 2.ed. Madrid: Editorial Trotta,
2005.
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amparados na esfera judicial. Os direitos e garantias fundamentais não devem ser observados
apenas em âmbito judicial, mas sim ao longo de todo o sistema jurídico, sobretudo para evitar
os abusos e arbítrios do Poder Público, como observou Bottallo (1997, p. 50-51).
O processo é o fio condutor, o instrumento jurídico que permite a tutela do direito
material controverso. Havendo um litígio entre sujeitos, a qualquer um é garantido o direito
de acionar o Poder Judiciário para resolver a lide e dizer o direito. No entanto, também em
âmbito administrativo está garantido o devido processo legal, onde os administrados têm a
oportunidade de impugnar o ato administrativo que lhes afete.
Entre as inúmeras relações jurídicas que se estabelecem no seio da sociedade, há
aquelas de natureza tributária que envolvem de um lado a Fazenda Pública, sujeito ativo da
relação jurídica, e de outro um sujeito passivo da obrigação tributária, contribuinte ou
responsável. Percebe-se que nesta relação jurídica de natureza tributária incidem normas de
três ramos do Direito: administrativo, processual e tributário. Portanto, o estudo das relações
jurídicas de natureza tributária necessita contemplar os institutos jurídicos que orientam tais
ramos do direito público.
Tendo em vista a competência constitucional para instituir tributos, prevista no art.
155, inciso II, da CRFB/88, aos Estados e ao Distrito Federal cabem criar impostos sobre as
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS). Com o propósito de buscar maior
descentralização, a Carta Magna de 1988 redistribuiu as competências tributárias entre União,
Estados e Municípios, modificando a distribuição até então existente, definida na Emenda
Constitucional nº 1, de 1969, à Constituição Federal de 1967. A principal alteração das
competências tributárias se deu em relação ao ICMS. Na descrição de Mendes8 (2013, p. 6), a
base de tributação do antigo imposto estadual incidente sobre o consumo (ICM) “[...]
absorveu operações antes tributadas por impostos únicos federais (que foram extintos) sobre
energia elétrica, mineração, combustíveis e lubrificantes. Além disso, passou a incidir,
também, sobre os serviços de comunicações e transportes, daí o S do ICMS”. Com essa nova
base de incidência mais ampla, o ICMS transformou-se no tributo de maior arrecadação do
país. A Tabela 1, abaixo, apresenta a receita tributária total das três esferas de governo, União,
Estados (incluindo o Distrito Federal), e Municípios para o período de 2010 a 2013. O ICMS
foi o imposto de maior arrecadação no país, totalizando no período de quatro anos o montante

8

MENDES, M. J. Transformações e Impasses da Estrutura Fiscal e Tributária de 1988 a 2013. Brasília:
Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/ Senado, ago/2013 (Texto para Discussão nº 136). Disponível em:
<www.senado.leg.br/estudos>. Acesso em: 29 abr. 2016.
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de R$ 1,26 trilhões, o que corresponde a 20% do total da receita tributária no período (R$
6,17 trilhões). Tais números indicam a relevância desse imposto na economia nacional e
permite inferir que qualquer política pública voltada para o desenvolvimento econômico do
país deverá considerar o impacto da tributação do ICMS na atividade econômica dos
particulares.
Tabela 1 – Receita Tributária Total das três esferas de governo (2010 a 2013)
TRIBUTO

2010

2011

2012

2013

TOTAL

268.232

297.536

327.409

363.552

1.256.729

20%

II

21.039

26.611

31.035

36.832

115.517

2%

IOF

26.530

31.871

31.073

29.418

118.892

2%

IPI

37.284

41.180

43.304

43.188

164.956

3%

IPTU

18.587

20.112

22.068

24.921

85.688

1%

IPVA

21.354

24.137

27.398

29.636

102.525

2%

IRPF

16.255

20.533

22.520

24.230

83.538

1%

IRPJ

82.594

96.501

93.734

109.056

381.885

6%

IRRF

92.009

114.683

121.455

130.947

459.094

7%

ISSQN

ICMS

%

34.365

40.037

45.446

49.500

169.348

3%

ITBI

5.740

6.658

8.565

10.111

31.074

1%

ITCMD

2.563

2.966

3.391

4.113

13.033

0%

172.821

192.441

218.971

239.693

823.926

13%

45.354

57.109

56.641

61.815

220.919

4%

CONTR. PREV./FGTS/PASEP

281.227

325.866

366.221

402.562

1.375.876

22%

CONTR. PREV. FUNC. PÚB.

74.497

84.799

87.398

108.883

355.577

6%

7.758

8.959

2.885

734

20.336

0%

PIS/COFINS
CSLL

CIDE COMBUSTÍVEIS
OUTRAS CONTRIB.

3.310

3.491

3.593

4.204

14.598

0%

11.049

13.116

14.775

16.561

55.501

1%

9.521

11.211

13.111

14.869

48.712

1%

385

464

462

467

1.778

0%

TAXA FISC. TELECOM.

2.988

3.635

3.022

2.804

12.449

0%

TAXA PODER DE POLÍCIA

4.007

4.517

5.372

6.377

20.273

0%

TAXA PREST. SERVIÇOS

10.919

12.181

13.614

16.221

52.935

1%

TAXA VIGIL. SANITÁRIA

327

331

332

342

1.332

0%

SALÁRIO-EDUCAÇÃO
SISTEMA S
TAXA FISC. EN. ELÉTRICA

DEMAIS
TOTAL

37.428

42.170

48.308

56.429

184.335

1.288.143

1.483.114

1.612.103

1.787.466

6.170.826

3%
100%

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. 9
Unidade: R$ 1.000.000

9 Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasnacionais/2013/defaulttab_sinoticas_xls.shtm>.
Acesso em: 30 abr. 2016.
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Estabelecido o tributo, o Poder Executivo, utilizando seu poder regulamentador, edita
normas para disciplinar o cumprimento de obrigações tributárias por parte dos sujeitos
passivos que figurarem na relação jurídica tributária decorrente. Ocorre que, por diversas
razões, as obrigações decorrentes da instituição do tributo não são cumpridas. O sujeito
passivo pode se omitir no cumprimento da obrigação, ou ainda, cumpri-la de modo
imperfeito, com erros e adulterações. Diante de tais circunstâncias, caberá ao Poder Público
efetuar a correção das omissões e/ou erros, efetuando o lançamento tributário de ofício.
Outrossim, a Administração Pública pode efetuá-lo por entender presentes os requisitos
informadores da matéria tributária, embora o particular tenha entendimento diverso. Desse
conflito de interesses, nasce o contencioso tributário. O lançamento tributário de ofício é um
ato administrativo que se realiza pela sucessão de outros tantos atos administrativos que
culminam na edição do ato final. A essa sequência lógica de atos administrativos que
antecedem o ato administrativo final, a doutrina costuma definir como procedimento
administrativo. Trata-se de função típica administrativa, exercida pelo Poder Executivo, na
estruturação e controle de seus atos. Procedimento administrativo tributário se difere do
processo administrativo tributário, na medida em que, neste último, há a necessária
intervenção das partes nos atos que se desenvolvem, enquanto que no procedimento
administrativo a instauração, o impulso e a conclusão dos atos se dão exclusivamente por
iniciativa da Administração Pública, conforme será visto na seção 2.3 deste trabalho. A
sequência de atos desenvolvidos pela Administração Tributária, desde a seleção de
contribuintes a fiscalizar até o trabalho fiscal em si de fiscalização, auditoria fiscal e contábil,
apreensão de bens e mercadorias, apreensão de livros e documentos, enfim, qualquer
atividade procedimental que vise a concretizar o lançamento tributário é entendida como
procedimento administrativo tributário. O ato final desse rito procedimental é o lançamento
tributário, norma individual e concreta que constitui o crédito tributário. Todavia, tal crédito
tributário ainda não está definitivamente constituído. O contribuinte autuado pode, se quiser,
contestar o lançamento tributário, apresentando sua impugnação.10 No instante em que o
autuado manifesta sua contrariedade ao lançamento de ofício, instala-se o conflito e tem
início, segundo dispõe textualmente a lei de processo administrativo tributário paulista, o
processo administrativo tributário. Ao cabo dessa relação processual, em que são partes
Fazenda Pública e autuado, haverá a decisão final administrativa em que, então, será
10

As opções de pagar o débito fiscal e de impugnar o lançamento tributário são as mais comuns, mas não
esgotam as possibilidades de comportamento do contribuinte autuado. Cabe destacar que é possível o
contribuinte nada fazer na esfera administrativa e ingressar no Poder Judiciário com a competente ação judicial
para contestar o lançamento. Outra possibilidade é de quedar-se inerte após a notificação do lançamento.
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constituído definitivamente o crédito tributário, ou seja, estará perfeitamente acabada a
relação jurídica que obriga o sujeito passivo a entregar ao sujeito ativo um montante em
dinheiro equivalente ao imposto devido mais a penalidade cabível.
Analisados os aspectos fundamentais do lançamento de ofício, cabe verificar as
consequências advindas de tal ato, especialmente quando o contribuinte opta pela contestação
do lançamento. A impugnação do lançamento de ofício inaugura, no Estado de São Paulo, o
Processo Administrativo Tributário (PAT), que conduzirá as partes, Fazenda Pública e
contribuinte, na realização do direito material controverso. É exatamente a este processo
administrativo, no Estado de São Paulo, envolvendo litígios de ICMS que ocorreram no
período de 2010 a 2014, que o presente estudo se volta. Procura-se analisar a efetividade do
processo administrativo tributário paulista na tutela do direito material controvertido, ou seja,
se o PAT conseguiu dirimir os conflitos tributários de ICMS satisfatoriamente, realizando a
função judicante para apaziguar as partes em litígio.
Ao final de 2014, havia R$ 87,72 bilhões de crédito tributário constituído por
lançamento de ofício aguardando decisão administrativa sobre sua procedência ou não nos
órgãos de julgamento administrativo do Estado de São Paulo. Isto representava 74,7% da
receita total de ICMS arrecadada no Estado em 2014. Essa relação vem crescendo desde 2010
quando estava em 36,8%, conforme apresentado na Tabela 2 abaixo, o que permite inferir a
maior relevância que o crédito tributário litigioso assumiu no período de 2010 a 2014.
Considerando que a arrecadação de São Paulo situa-se em torno de 1/3 da arrecadação total de
ICMS no Brasil, importa constatar que tais números permitem ter uma ideia da dimensão que
os conflitos tributários têm na economia do Estado mais desenvolvido do país. 11
Tabela 2 – Relação crédito tributário aguardando julgamento administrativo e Receita total de
ICMS em São Paulo
Crédito Tributário Receita de ICMS
em discussão
São Paulo
(R$ bilhões)
(R$ bilhões)
2010
32,95
89,52
2011
37,69
98,39
2012
56,06
105,29
2013
62,79
112,70
2014
87,72
117,43
Fonte: Secretaria da Fazenda de São Paulo e TIT 12
Ano

11

CT/ICMS
36,8%
38,3%
53,2%
55,7%
74,7%

Para obter dados de arrecadação do ICMS no Brasil, vide Boletim COTEPE. Disponível em:
<http://www1.fazenda.gov.br/confaz/boletim/Valores.asp>. Acesso em: 3 mai. 2016.
12
Estoque de crédito tributário nos órgãos de julgamento do contencioso administrativo. Disponível em:
<http://www.fazenda.sp.gov.br/tit/relatorios_gestao/estoque/estoque.shtm>. Acesso em: 3 mai. 2016. Receita de
ICMS em São Paulo. Disponível em:
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A dimensão dos litígios tributários reflete, de um lado, a pujança da economia, locus
de produção e consumo de produtos e serviços, e de outro a complexidade e disfuncionalidade
do sistema tributário, que torna a atividade de compliance custosa e ineficiente para os atores
econômicos. Crescimento econômico é uma das vertentes mais fortes de desenvolvimento de
um país. Contribuir para destravar obstáculos que impedem o crescimento econômico,
refletido por maior atividade econômica em ambiente com previsibilidade normativa,
sobretudo no campo tributário, fortalece a busca pelo desenvolvimento do país. Ter
mecanismos, como o processo administrativo tributário, por exemplo, que possam elucidar e
resolver o conflito tributário de maneira eficiente e que sedimente uma interpretação
normativa orientadora das condutas, em homenagem à segurança jurídica na relação Fiscocontribuinte, significa privilegiar o desenvolvimento, a partir da perspectiva do Direito, em
benefício do país.13

1.1 Material e métodos
Esta dissertação foi erigida a partir de estudo da legislação de regência do tema, de
levantamento doutrinário extenso, e específico, bem como de estudos de jurisprudência de
tribunais administrativos e judiciais, de sorte a sintetizar o pensamento jurídico corrente sobre
a questão. A pesquisa está orientada por marco teórico bem delineado, oriundo das doutrinas
fundadas no Direito Público, posto que perpassa por temáticas de direito administrativo,
processual e tributário. Segundo a visão mais atual de interpretação do ordenamento jurídico,
busca-se colocar no centro da fundamentação jurídica as normas (princípios e regras) que
emanam da Constituição.
Pretende-se comprovar a hipótese de que as normas que regem o processo
administrativo tributário no Estado de São Paulo estão em conformidade com os princípios
consagrados na Constituição Federal, sobretudo aqueles que embasam os direitos e garantias
fundamentais do cidadão. E, estando em conformidade com os princípios maiores, o
desenvolvimento do processo administrativo consegue cumprir seus objetivos de entregar o
direito material que se discute de forma a realizar a justiça tributária. Para tanto, pressupõe-se
a autotutela sobre seus atos que a Administração Pública deve manter, nos exatos termos
consagrados pela doutrina administrativista pacificada no país.
<https://www.fazenda.sp.gov.br/SigeoLei131/Paginas/ConsultaAno.aspx?orgao=>. Acesso em: 3 mai. 2016.
A expressão Fisco neste trabalho corresponde às autoridades administrativas responsáveis pela fiscalização de
tributos e se refere à Administração Tributária e seus servidores fazendários. Vide incisos XVIII e XXII do art.
37 da CRFB/88.
13
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Em consonância com este propósito central, o trabalho ainda pretende descrever os
princípios de direito administrativo, processual e tributário aplicáveis ao processo
administrativo tributário paulista, contemplando, ainda, a lei estadual e seu regulamento.
Naturalmente, faz-se necessário discorrer, inicialmente, sobre a fase pré-processual,
para conceituar o ato administrativo em todas suas dimensões, com destaque para as
diferenças entre os atos vinculados e discricionários praticados pela Administração Pública.
Como já antecipado, fundamental é a definição de procedimento administrativo e sua
diferenciação relativamente ao processo administrativo, posto que o administrado só toma
parte ativamente no processo e não no procedimento. Na seara do Direito Tributário, o estudo
pretende esclarecer como se dá o lançamento de ofício com a constituição do crédito
tributário.
Para se entender o processo em âmbito administrativo, é imprescindível a descrição da
estrutura e organização dos Órgãos de Julgamento administrativo, órgãos singulares de
julgamento e tribunal administrativo, sua composição e forma de preenchimento.
O trabalho analisa todas as fases do processo, desde sua instauração, intercorrências
(atos processuais, levantamento de provas, nulidades, recursos), até decisão final em âmbito
administrativo. Há, ainda, seção específica para a descrição do processo eletrônico tributário
que foi instituído com o propósito de tornar mais eficiente o processo administrativo
tributário.
No decorrer do estudo, a partir de dados colhidos junto ao Tribunal de Impostos e
Taxas do Estado de São Paulo (TIT), estão sumarizados os julgados de ICMS no período de
2010 a 2014, que permitem estabelecer parâmetros comparativos de eficiência e
produtividade no período. O marco temporal foi estabelecido tendo em vista dois aspectos: a)
dada a complexidade, prolixidade e abundância da legislação tributária sobre ICMS (leis,
decretos, portarias etc.), a não fixação de um período para análise poderia inviabilizar o
propósito do estudo, uma vez que a própria lei processual administrativa tributária sofreu
alterações ao longo do tempo, vigendo a atual a partir de 2009; b) em 2010 foi instituído o
processo administrativo tributário eletrônico, situação na qual os processos físicos em papel
foram substituídos pelo processo eletrônico onde as peças processuais são produzidas em
meio digital. A nova dinâmica processual eletrônica teve considerável impacto na eficiência e
produtividade dos órgãos de julgamento, conforme será abordado na seção 5.1.
Embora o objetivo do trabalho não seja discutir a origem dos conflitos tributários
estaduais, o estudo buscou destacar controvérsias entre a Fazenda Pública e contribuintes,
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debatidas em âmbito processual administrativo, de forma a avaliar a atuação dos órgãos de
julgamento no âmbito administrativo dos conflitos tributários.
Capítulo específico é dedicado à análise do princípio da segurança jurídica e sua
aplicabilidade nos julgados do processo administrativo tributário paulista. A partir da análise
de jurisprudência produzida pelas Delegacias Tributárias de Julgamento e também pelo
Tribunal de Impostos e Taxas, far-se-á o cotejamento entre o conteúdo jurídico do princípio
da segurança jurídica e a prática observada nas decisões administrativas. É da previsibilidade
e certeza das decisões dos órgãos de julgamento administrativo que se extrai a orientação para
a conduta reta dos administrados e em conformidade com os ditames legais. Tudo em prol do
desenvolvimento do país, em um cenário isento de incertezas jurídicas.
O trabalho foi desenvolvido buscando, a partir da análise e pesquisa da posição
doutrinária de ilustres juristas, da compilação de jurisprudência produzida pelos órgãos de
julgamento administrativo tributário do Estado de São Paulo, notadamente o Tribunal de
Impostos e Taxas, e da leitura e interpretação atenta da legislação de regência da matéria,
assentar os aspectos mais relevantes desse instrumento jurídico posto à disposição dos
particulares na sua interação com a Administração Pública. O estudo inicia-se com um
capítulo dedicado ao processo administrativo tributário sob a ótica dos princípios que o
orientam, sejam os de natureza administrativa, processual ou tributária, bem como os que
emanam diretamente da Constituição Federal na defesa e garantia dos direitos fundamentais.
O Capítulo 3 aborda o conflito entre Fisco e contribuinte, razão primordial para a existência
do processo administrativo tributário, onde são verificados os procedimentos atinentes à
constituição do crédito tributário de ofício pela autoridade competente, no ato administrativo
de lançamento tributário, e também como as normas tributárias paulistas tratam da sanção
pelo descumprimento das obrigações tributárias. O capítulo seguinte contempla, então, a fase
processual propriamente dita, em que o particular contesta o ato administrativo de lançamento
tributário e oferece suas razões e fundamentos para a impugnação da peça acusatória. Nesse
momento, são descritos e avaliados a estrutura dos órgãos de julgamento tributário
administrativo paulista, sua história e composição, os ritos procedimentais estabelecidos, bem
como são tratados os possíveis recursos às decisões tomadas em primeiro grau de jurisdição.
É dado destaque à instrução probatória na busca pela verdade material que sustentará as
razões de fato e de direito da decisão administrativa, a final, tomada. Os atos processuais, as
competências de cada Órgão de Julgamento e o estágio atual do processo eletrônico são
discutidos no interior do capítulo. Por último, o Capítulo 5 aborda os conflitos de ICMS
havidos entre Fazenda Pública paulista e contribuintes no período de 2010 a 2014, sob o
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ponto de vista da eficiência do processo administrativo tributário em dar solução útil,
tempestiva e eficaz aos litígios fiscais no âmbito administrativo. Nesse ponto, o foco se
desloca para a eficiência dos órgãos de julgamento, apresentando relatórios gerenciais de
desempenho no período estudado. O capítulo termina com o estudo do sobreprincípio da
segurança jurídica aplicado no processo administrativo tributário paulista, com análises de
julgados e ponderações acerca do princípio da não-cumulatividade, fonte de grande número
de conflitos levados a julgamento. Dentro da esfera de influência da segurança jurídica, o
capítulo termina com críticas aos julgamentos levados a efeito nas instâncias primeiras dos
órgãos de julgamento, onde a impugnação do lançamento tributário e os recursos às decisões
tomadas são inicialmente conhecidos.
Finalmente, cabe destacar a relevância do processo administrativo tributário como
técnica colocada pelo Direito ao alcance dos atores do desenvolvimento do país,
Administração Pública e setor econômico, posto que o sistema tributário nacional padece de
disfuncionalidades que causam enormes prejuízos ao país. A solução sistemática de
controvérsias, de forma célere e que impactem o menos possível nas atividades econômicas
dos contribuintes, ao estabelecerem parâmetros seguros de interpretação da norma tributária,
permitem que as empresas empreguem seus esforços na consecução de suas atividades-fim,
minimizando o alto custo burocrático de cumprimento da legislação tributária. 14 Nesse
quadro, busca-se a escorreita realização de um processo administrativo tributário, como
realização ótima da função administrativa a gerar ambiente propício para o crescimento
econômico, na garantia e proteção de direitos e também na redução de incertezas jurídicas a
favor do desenvolvimento do país. Ao dirimir conflitos e determinar quais são as condutas em
consonância com o Direito, as instituições protegem a segurança jurídica e propiciam um
ambiente econômico saudável para vicejar o desenvolvimento nacional.
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Em 2008, o Ministério da Fazenda avaliou os resultados que uma reforma tributária poderia alcançar. Após o
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Acesso em: 30 abr. 2016.

37

2 PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO E OS PRINCÍPIOS

2.1 Postulado, princípio e regra, uma definição

A interpretação do texto normativo não se dá apenas em abstrato, com a leitura e
ilações que daí derivam. Não faz sentido a aplicação mecanicista do Direito, porque não se
trata de ciência da natureza, em que os fenômenos produzem os mesmos resultados se
submetidos às mesmas condições iniciais. A aplicação do Direito se dá na coadunação entre a
compreensão sistemática do ordenamento e uma consideração dos fatos específicos do caso
concreto que serão subsumidos à norma (MOREIRA, 2010, p. 34). O intérprete, ao aplicar o
texto jurídico ao caso concreto, cria a norma, sob a convergência total do ordenamento
jurídico, não como uma leitura apressada e a esmo do texto normativo.
O estudo do Direito, revelado na análise do seu conteúdo formal positivado em normas
jurídicas, quase sempre textuais, com as quais os operadores manejam as suas ações, tem esse
objeto normativo multifacetado que se apresenta ora como regras, ora como princípios, ora
como postulados. Essa distinção normativa, adotada por Ávila 15 (2015, p. 225), apresenta os
dispositivos normativos com dimensões comportamental (regra), finalística (princípio) e/ou
metódica (postulado). Trata-se, obviamente, de uma abordagem preliminar das normas
jurídicas, observando-se o texto positivado no ordenamento. Mas tal distinção nos abre o
caminho para a interpretação de normas que se interconectam no bojo do sistema jurídico,
umas mantendo relação de coordenação entre si, enquanto outras mantendo uma relação de
subordinação, de tal sorte que o conjunto complexo de todas as normas válidas e vigentes de
um dado ordenamento jurídico, em um determinado momento e espaço, representa a base para
as interações intersubjetivas que orientam o convívio social. Carvalho, P.16 (2008a, p. 71-87)
leciona que, para a completa compreensão da norma jurídica, o intérprete deve percorrer
quatro sistemas no processo de exegese: i) o sistema da literalidade textual, suporte físico das
significações jurídicas; ii) o conjunto dos conteúdos de significação dos enunciados
prescritivos; iii) o conjunto articulado das significações normativas – o sistema de normas
jurídicas stricto sensu; iv) organização das normas construídas no nível anterior – os vínculos
de coordenação e subordinação que se estabelecem entre as regras jurídicas. O trajeto de
elaboração de sentido da norma parte, portanto, do plano da expressão, onde estão os
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enunciados prescritivos. A seguir, o intérprete imite-se na dimensão semântica dos comandos
legislados, procurando encontrar as significações de base, para, então, compor as junções
normativas, unidades lógicas determinadas pela presença de estruturas condicionais
(antecedente e consequente da norma jurídica). Por fim, em trabalho de integração das
normas, nos eixos da subordinação e coordenação, o intérprete constrói o sentido da norma
jurídica.
A distinção entre princípios e regras como espécies normativas é causa de muita
discussão na doutrina. Há que se fazer uma conceituação firme dessas espécies normativas
para o bem da ciência jurídica. Imprecisões terminológicas depõem contra o rigor científico
que a Ciência do Direito demanda e contribuem para disseminar insegurança jurídica entre os
operadores do direito. Resta, pois, relevante em relação à questão posta - o que diferencia os
princípios das regras - firmar a distinção que orientará a abordagem do tema no presente
trabalho. Sundfeld17 (2014, p. 202) é bastante cético quanto à existência de princípios de
Direito Administrativo: “O problema com a doutrina em torno dos hiperprincípios é que, de
tão pretenciosos, de tão amplos, tão vagos, tão genéricos, não há como submetê-los ao teste
do ajustamento ao direito positivo”. Ele defende a eliminação dos capítulos iniciais dos
Manuais de Direito Administrativo que tratam de princípios, pois, na sua visão, a verdadeira
essência do Direito Administrativo está na normatização posta no direito positivo e não no
que a doutrina trata como “princípios de Direito Administrativo”.
Regras e princípios têm a mesma importância como norma jurídica, denotando de
imediato um sentido que lhes subjaz do próprio texto linguístico. No entanto, não se pode
tomar tal primeira impressão interpretativa como definitiva, pois muitos outros fatores
influenciarão o discernimento na interpretação definitiva a ser aplicada ao caso concreto de
cada espécie de norma. Assim, aqui já há uma primeira abordagem em particular, qual seja a
de que não existe grau de hierarquia entre princípio e regra, pois ambas são normas que o
ordenamento prescreve e gozam igualmente de aptidão para produzir efeitos na esfera jurídica
das pessoas.
Parte da doutrina conceitua princípios como normas de grande abstração e
generalidade, estando sujeitas na sua aplicação à valoração subjetiva do aplicador do direito.
Regras, ao contrário, seriam determinísticas, no sentido de que não deixam dúvidas quanto à
sua aplicação, têm, pois, sentido objetivo, bastando verificar se o fato ocorrido no mundo
fenomênico se encaixa no conceito normativo veiculado na regra. A distinção entre princípios
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e regras então, para essa doutrina, é o grau de generalidade e abstração de que gozam os
princípios e sua subjetividade axiológica no momento da aplicação. Os princípios seriam
assim normas superiores, diretrizes máximas, suportes do ordenamento, estando em patamar
diferenciado em relação às regras.18
Não se coaduna com tal posicionamento, pois qualquer norma carrega em si um grau
de indeterminação que somente o aplicador do direito poderá suprir na análise e ponderação
de sua aplicação ao caso concreto. Se os princípios são normas com alto grau de abstração e
generalidade, como conceituar como princípio a norma constitucional que prescreve a
exigência de publicação de lei para instituir ou majorar tributos? Onde estão a abstração e
generalidade nessa norma? Pode se chamar princípio da não-cumulatividade, a prescrição
normativa que autoriza o abatimento do imposto incidente nas operações anteriores do
imposto a pagar nas operações sujeitas ao ICMS? Em tais exemplos, não há qualquer
abstração ou generalidade, mas sim a prescrição de um comportamento imediatamente
realizável, a denotar que se trata de normas que se qualificam como regras. Por outro ângulo,
há regras que carregam um grau de abstração e generalidade de tal grandeza que somente a
intervenção valorativa do aplicador poderá suprir a incerteza na aplicação da norma. Por
exemplo, na regra constitucional que determina a imunidade tributária de livros, a definição
do objeto imune traz amplo escopo semântico de forma que somente o aplicador do direito, no
caso concreto, poderá estabelecer o conceito de livro para efeitos da imunização tributária.
Não foge ao conhecimento que o vocábulo “livro” pode ter outras acepções do que
meramente um compêndio de folhas de papel, sequencialmente dispostas. Assim, a definição
do que seja livro para efeito de aplicação da regra da imunidade tributária demandará que o
aplicador do direito reduza a abstração e generalidade do vocábulo, fazendo a regra incidir
sobre um significado perfeitamente delineado na argumentação que fundamenta a aplicação
da regra. Se a regra também pode ser abstrata e genérica, e sua aplicação depende de
avaliação subjetiva do aplicador, então tal característica não é adequada para distingui-la dos
princípios.
Já, por outro lado, existe uma concepção doutrinária, mais moderna, que diferencia
princípios de regras tomando como base o modo de aplicação da norma. Tal posicionamento,
em que têm relevo, principalmente, as obras de Dworkin e Alexy, considera que os princípios
devem ser aplicados a partir de critérios de ponderação, sopesando, no caso concreto, os
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princípios aptos a orientar a decisão na situação fática, decidindo-se, por fim, pelo princípio
que possuir maior peso nesse método de ponderação. Já as regras, seriam avaliadas sob o
método da subsunção, do tipo “tudo ou nada”, em que, sendo o fato coincidente com a
previsão normativa da regra, não haveria alternativa senão a incidência da norma. Não
havendo coincidência, a regra não é aplicada. Nos casos de antinomia de normas, se a
situação é de antagonismos de princípios, a ponderação afastaria um princípio, sem invalidálo, para aplicar-se outro de maior peso. No caso de antinomias de regras, uma delas é afastada
por inválida e aplica-se a outra, por exemplo, no caso de regra posterior que afasta a aplicação
de regra anterior sobre o mesmo tema.19 Adota-se reserva em relação a tal posicionamento
doutrinário, uma vez que a ponderação também é feita na aplicação de regras. Embora a
característica imediata de uma regra não seja o atingimento de determinado objetivo, a regra,
tal como o princípio, também carrega um sentido finalístico, ainda que mediato. Há um valor
subjacente em uma regra. No mesmo exemplo da imunidade tributária do livro, pode-se aferir
se é aplicada a regra para atender à finalidade de dar curso à manifestação livre do
pensamento ou se a regra é delimitadora de um objeto específico sobre o qual o constituinte
não quis ampliar o conceito de imunidade. Se fosse para imunizar a livre manifestação do
pensamento, o constituinte não teria dito apenas livro, periódico e o papel para sua impressão,
pois manifestação do pensamento também se dá por outras formas, por exemplo, pelo cinema.
Talvez, já tendo feito a ponderação entre os valores da livre manifestação do pensamento e da
preservação de receita estatal, o constituinte entendeu por bem imunizar apenas alguns
instrumentos da livre manifestação do pensamento e não todos. Quanto ao sopesamento de
princípios, não parece possível flexibilizar as normas da não-cumulatividade ou da
anterioridade em matéria tributária em um eventual conflito de “princípios”. Mesmo porque
as citadas normas são regras, não princípios. Em relação às antinomias, também não parece
crível tomar-se como mantra a perspectiva de que a aplicação de uma regra é do tipo “tudo ou
nada”, ou ela se aplica ou não se aplica (inválida). Podem ocorrer situações que determinam o
afastamento de aplicação de uma regra, mas não sua invalidade. Ávila (2015, p. 98) traz um
exemplo interessante: imagine a situação em que uma Prefeitura Municipal estabelece a
proibição da circulação de animais nos coletivos da cidade. Assim, somente seres humanos
podem ser transportados nos ônibus da cidade. Se o cidadão for flagrado utilizando o
transporte coletivo para conduzir seu animal de estimação, por exemplo, será multado. Mas, e
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na situação em que uma pessoa cega vale-se de um cão-guia para se deslocar pela cidade. Será
que tal pessoa poderia ter seu direito de locomoção constrangido pela regra municipal? A
regra não é inválida, mas nesse caso há razões substanciais para determinar o seu afastamento.
Cabe, nesse ponto, esclarecer um conceito para regra e outro para princípio, de forma
a evidenciar o conteúdo semântico de cada expressão para o presente estudo. Regra é norma
jurídica que tem como objetivo imediato a fixação de um comportamento, e mediato, o
atingimento de um fim. Ela atua sobre aspectos retrospectivos de modo a condicionar um
comportamento tendo em vista a ocorrência de um fato. Princípio é norma jurídica que tem
como objeto imediato a mudança de um estado de coisas, e mediato, a adoção de
comportamentos que conduzem ao atingimento da finalidade do princípio, atuando de forma
prospectiva, buscando alterar comportamentos futuros para a consecução do objetivo
normativo. Na proposta conceitual de Ávila (2015, p. 102):
As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente retrospectivas e
com pretensão de decidibilidade e abrangência, para cuja aplicação se exige a
avaliação da correspondência, sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte ou
nos princípios que lhes são axiologicamente sobrejacentes, entre a construção
conceitual da descrição normativa e a construção conceitual dos fatos.
Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e
com pretensão de complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação se
demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os
efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção.

Há muitos “princípios” espargidos pela dogmática nacional e também na legislação, na
qual a falta de um critério mais científico para classificação da norma confunde-os com
regras. Por exemplo, a anterioridade que obriga, em matéria tributária, a edição de lei que
institui ou majora tributo em um exercício para ser aplicada a partir do exercício seguinte, é
nitidamente uma regra. No entanto, sempre que a doutrina ou a própria legislação se refere a
essa norma, tratam-na como princípio. Ora, claramente, a regra da anterioridade comporta um
comando comportamental imediato (editar uma lei) para a consecução de um fim mediato
(estabilidade, não surpresa, segurança jurídica). Já no caso, por exemplo, do princípio da
moralidade, tem-se uma norma principiológica por natureza, pois a moralidade é a busca de
um estado de coisas, definida pela moral, em que os comportamentos devem ser adotados,
mediatamente, para sua consecução. Assim, para atender à finalidade da moralidade
(característica imediata do princípio), é desejável que as condutas sejam pautadas pela
lealdade, seriedade, boa-fé, zelo, sinceridade, motivação etc.
Coloca-se no problema da distinção entre regras e princípios a questão sobre qual a
função dos princípios, se têm uma função retórica ou argumentativa ou se são normas de
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conduta. Para Canotilho20 (1993, p. 167-168), a resposta está na multifuncionalidade dos
princípios. Tanto pode desempenhar uma função argumentativa, permitindo interpretar a
razão de uma disposição, ou revelar normas que não são expressas, o que possibilita aos
operadores do Direito, sobretudo aos juízes, o desenvolvimento, integração e complementação
do Direito. Em termos qualitativos, os princípios diferem das regras nos seguintes aspectos: i)
os princípios são normas jurídicas impositivas de otimização, que se graduam conforme os
condicionamentos fáticos e jurídicos; as regras são normas que prescrevem imperativamente
uma conduta (obriga, permite ou proíbe); ii) os princípios permitem o balanceamento de
valores e interesses, conforme seu peso e ponderação frente a outros princípios conflitantes;
as regras valem na exata medida das suas prescrições, excluindo-se a aplicação de outras que
com elas conflitam; iii) no caso de conflito entre princípios, estes podem ser ponderados e
harmonizados; não é possível a validade simultânea de regras contraditórias, pois contêm
prescrições normativas definitivas; iv) os princípios analisam-se pela validade e peso; as
regras suscitam questões de validade.
Na visão de Carrazza (2008, p. 50), os princípios conferem estrutura e coesão ao
ordenamento jurídico e se apresentam hierarquizados no mundo do Direito. Há princípios
mais abrangentes, os princípios jurídico-constitucionais, sob os quais se ergue todo o sistema
jurídico e que irradiam efeitos sobre os demais princípios de conotação mais restrita. Mais
adiante, em sua exposição, explica: “[...] podemos, agora, sustentar que um princípio
jurídico-constitucional, em rigor, não passa de uma norma jurídica qualificada. Qualificada
porque, tendo âmbito de validade maior, orienta a atuação de outras normas, mesmo as de
nível constitucional”. Conclui que os princípios constitucionais têm prevalência no
ordenamento jurídico, de modo a afastar ou negar aplicação a normas jurídicas inferiores que
os violem. Para ele, há princípios constitucionais legais e até infralegais. No entanto, advoga a
proeminência dos princípios constitucionais, já que sobrepairam aos outros princípios e
regras. São eles que orientam a atuação de todas as normas jurídicas (CARRAZZA, 2008, p.
40).
Na concepção de Carvalho, P. (2008b, p. 159), princípio é utilizado em Direito com
quatro acepções semânticas, a saber: i) como norma jurídica de posição privilegiada e
portadora de valor expressivo; ii) como norma jurídica de posição privilegiada que estipula
limites objetivos; iii) como os valores insertos em regras jurídicas de posição privilegiada,
mas considerados independentemente das estruturas normativas; e iv) como limite objetivo
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estipulado em regra de forte hierarquia, tomado, porém, sem levar em conta a estrutura da
norma. Desta forma, princípio pode ser entendido como norma, valor ou critério objetivo.
Os princípios jurídico-tributários estão insertos no texto constitucional, e, sob este
ponto de vista, estabelecem diretrizes a que todas as normas tributárias devem se submeter.
Têm-se, neste caso, princípios jurídico-tributários como valor ou como critério objetivo que
visa a alcançar o valor previsto constitucionalmente. Há, também, princípios no campo do
Direito Tributário que se revestem sob a forma de normas jurídicas, na concepção dada por
Carvalho P., acima exposta (itens ‘i’ e ‘ii’). São aquelas normas jurídicas de aplicação
imediata, mas que trazem em seu bojo valores expressivos que influenciam boa parte do
ordenamento, e permitem a compreensão de múltiplos segmentos. Ávila (2015, p. 104) tem
entendimento diferente nesse ponto. Para ele: “[...] os princípios, embora relacionados a
valores, não se confundem com eles. Os princípios relacionam-se aos valores na medida em
que o estabelecimento de fins implica qualificação positiva de um estado de coisas que se
quer promover”. Os princípios se afastam dos valores, no entanto, porque estão no plano
deontológico, e, por isso, conduzem à adoção de condutas necessárias à promoção gradual de
um estado de coisas, enquanto os valores situam-se no plano teleológico e, por isso, apenas
atribuem uma qualidade positiva a determinado elemento.
Um primeiro tipo de norma, a regra, pode ser entendida como imediatamente
descritiva, pois sua incidência prevê uma hipótese de possível ocorrência no mundo
fenomênico que provocará a ação prevista no seu consequente. Claro está que a regra, ao
descrever uma situação possível, tem a pretensão de prever um fato para o qual emanará uma
consequência decisiva. Aquele fato geral e abstrato previsto na norma abarcará um grande
número de casos concretos no mundo real. Daí se falar que tem pretensão de decidibilidade e
abrangência. A regra não surge no ordenamento descolada de uma finalidade subjacente, mas
sim com suporte nela e em princípios axiologicamente sobrejacentes. A aplicação da regra
exige a avaliação da correspondência entre sua construção conceitual, positiva no texto
jurídico, e a construção dos fatos do mundo fenomênico.
Outro tipo normativo, os princípios diferem das normas porque são imediatamente
finalísticos, buscam atingir um determinado estado de coisas, com atenção para a prospecção
primária de valores que encerram. Os princípios reforçam, ou complementam, o esforço
normativo para o atingimento de valores, ou estado de coisas, que a sociedade elegeu como
primordial no seu ordenamento. A aplicação de princípios no Direito evoca uma avaliação da
correlação entre o estado de coisas pretendido ou buscado e os efeitos que a conduta adotada
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produz. Uma conduta é aderente a um princípio se produzir efeitos tais que promovam o
estado de coisas buscado pelo princípio.
Assim, verifica-se que as regras prescrevem o comportamento, pois estabelecem
obrigações, permissões e proibições mediante a conduta a ser cumprida. Diferentemente dos
princípios que são normas imediatamente finalísticas, buscam a promoção gradual de um
estado de coisas e que dependem para esse mister dos efeitos decorrentes da adoção de
comportamentos aderentes aos seus objetivos. Os princípios buscam um fim jurídico
relevante. As normas estão comprometidas com a previsão de um comportamento (ÁVILA,
2015, p. 225).
Para a interpretação e aplicação de uma regra, faz-se necessário avaliar a
correspondência entre a descrição do comportamento previsto na norma e a ocorrência dos
fatos no mundo fenomênico, tudo sob a luz da finalidade que suporta a norma jurídica. Para
interpretação e aplicação dos princípios, a avaliação que se exige é de correlação entre o
estado de coisas perseguido como fim e os efeitos decorrentes da conduta havida como
necessária.
As regras têm a pretensão de gerarem para os operadores do Direito uma específica
decisão, pois trazem na sua descrição a abrangência de todos os aspectos relevantes do
conflito a ser decidido, gerando, assim, a solução para o conflito de razões. Já os princípios
não têm essa pretensão, mas objetivam ser relevantes para a tomada de decisão na medida em
que complementam as razões de decidir, pois abrangem parte dos aspectos relevantes do
conflito. Não há, pois, pretensão de uma solução específica que se origine em princípios, mas
aspectos relevantes que os princípios explicitam que justifique a tomada de decisão.
Os postulados normativos são outro tipo de normas que podem ser classificadas como
imediatamente metódicas, que estruturam a interpretação e aplicação dos princípios e regras,
pressupondo a exigência de relações específicas entre elementos com base em critérios.
Todavia, pode haver postulados que se aplicam sem exigir a existência de elementos e de
critérios específicos, conforme esclarece Ávila (2015, p. 226): “[...] o postulado da proibição
de excesso proíbe que a aplicação de uma regra ou de um princípio restrinja de tal forma um
direito fundamental que termine lhe retirando seu mínimo de eficácia”. Ele ensina ainda que
outros postulados, para serem aplicados, dependem de certas condições. Por exemplo, o
postulado da igualdade orienta a aplicação do Direito se há uma relação entre dois sujeitos
que se dá em função de elementos (critério de diferenciação e finalidade de distinção) e da
relação entre eles (congruência do critério em razão do fim), conforme Ávila (2015, p. 225).
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A razoabilidade a proporcionalidade são outros exemplos de postulados, nessa
concepção da estrutura normativa do Direito. Para Ávila (2015, p. 227), o postulado da
razoabilidade aplica-se como diretriz na concomitância de três características: primeiro, há
que se observar a relação de normas gerais com as individualidades do caso concreto (é
possível a aplicação da norma para aquele caso específico ou suas características intrínsecas o
afastam da norma geral?); segundo, faz-se necessário a vinculação das normas jurídicas com o
mundo ao qual elas fazem referência, seja pelo suporte empírico e adequado a qualquer ato
jurídico, seja na relação congruente entre a medida adotada e o fim que ela pretende atingir;
terceiro, a exigência de uma relação de equivalência entre duas grandezas. Já o postulado da
proporcionalidade aplica-se quando no caso existir uma relação de causalidade entre meio e
fim concretamente perceptível. A Constituição legitima a realização de vários fins, o que
implica na adoção de medidas adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito para
sua consecução. A adequação de um meio está na promoção mínima de um fim. Se ao meio é
impossível o atingimento do fim, não resta outra classificação senão a de meio inadequado
àquele fim. Para atos jurídicos gerais a adequação é analisada do ponto de vista abstrato, geral
e prévio. Nos atos jurídicos individuais, a adequação é vista do ponto de vista concreto,
individual e prévio. Atos manifestamente inadequados devem ser anulados ou afastados. O
meio é necessário quando promover o fim almejado sem causar restrição, ou restringindo na
menor intensidade possível, direitos fundamentais afetados. Havendo meio alternativo que
promova a finalidade do ato jurídico, causando menos restrições a direitos fundamentais, este
deverá ser adotado em alternativa ao meio inicialmente adotado, que deve ser afastado. Por
fim, um meio é proporcional quando promover um fim sem que, proporcionalmente,
provoque uma restrição dos direitos fundamentais. Faz-se necessário comparar o grau de
intensidade da promoção do fim almejado com o grau de intensidade da restrição aos direitos
fundamentais pela adoção do meio. Meios desproporcionais devem ser afastados.
Ainda que se possa delimitar, classificar e distinguir as normas jurídicas entre regras e
princípios, subsiste o fato de que um ordenamento jurídico não é necessariamente coerente,
posto que no âmbito de um mesmo ordenamento podem coexistir normas válidas e
incompatíveis entre si. O ordenamento também não possui a característica da completitude
porque a norma jurídica, mesmo a geral e abstrata, não esgota as infinitas possibilidades que o
mundo fenomênico apresenta. Por mais minuciosa que a norma seja, procurando antever todas
as possíveis ocorrências do fato social, e dando uma consequência específica para cada uma
delas, ainda sim existe a possibilidade de ocorrer um fenômeno na vida social não previsto
pela norma. Por fim, cabe destacar que a aplicação da norma passa pela avaliação pessoal do

46

operador do Direito, em uma espécie de escolha vinculada ao esquema legislativo que ele
deve aplicar. O procedimento, pois, não é puramente lógico (BOBBIO, 2006, p. 237).21 Na
visão de Bobbio (2006, p. 225), há duas correntes de críticos do positivismo jurídico que se
dirigem a dois aspectos diversos: a corrente do realismo jurídico, ou jurisprudência
sociológica, critica os aspectos teóricos do positivismo jurídico, enfatizando que tais aspectos
não representam adequadamente a realidade do direito; por outro lado, existe a corrente
revigorada do jusnaturalismo que critica os aspectos ideológicos do juspositivismo e ressalta
as consequências práticas funestas que daí derivam.
A conformação dos comportamentos às prescrições do direito positivo, ou seja, o
resultado da conformidade de um conjunto de acontecimentos a um sistema normativo, resulta
na ordem concebida como o valor próprio e imanente ao direito. Daí que Bobbio (2006, p.
230) ressalta não ser a relação entre direito e ordem concebida como uma relação puramente
extrínseca. A concepção de positivismo defendida por Bobbio (2006, p. 231-232), o
positivismo ético, não se limita a considerar o direito como meio necessário para realizar a
ordem. Entende que a lei seja a forma mais perfeita de direito, pois, reconhecida como um
comando jurídico, possui características peculiares que faltam às normas jurídicas produzidas
por outras fontes: generalidade e abstração. A generalidade da lei nos leva ao sentido de que
disciplina o comportamento de várias pessoas, o que leva à realização de uma concepção de
justiça: a igualdade formal. A abstração da lei tem o sentido de comandar uma categoria de
ações, não uma ação singular. Assim, a lei realiza uma exigência de fundamental importância
para a conservação da ordem, qual seja a certeza jurídica, que consiste na possibilidade de
uma pessoa poder prever, no âmbito de um sistema jurídico, as consequências de seu
comportamento.
2.2 Direitos fundamentais e processo administrativo tributário22

Esta seção procura fazer o liame entre o conceito de direitos fundamentais e a
instrumentalidade processual envolta no processo administrativo tributário. Destaca-se,
inicialmente, a evolução da concepção de Estado que migra, historicamente, de concepções de
caráter liberal para o moderno Estado Social Democrático de Direito. Nesse ínterim, a teoria
do Direito foi se conformando às novas atribuições advindas da concepção social do Estado,
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em que este assume a característica de prestador de serviços, além das funções clássicas
oriundas da antiga concepção liberal. Tal moldura é refletida nas constituições dos estados
modernos, onde proliferam diversos princípios consagradores da nova ordem, que orientam a
produção e aplicação do Direito. Na ordem constitucional encontram-se os direitos
fundamentais, elevados a essa condição pelas decisões políticas de dada sociedade, que
refletem os valores almejados pelos seus componentes. A Constituição torna-se, assim, o
instrumento jurídico determinante da expressão dos direitos fundamentais e de suas
respectivas garantias, onde são enunciados os princípios que orientam as condutas
intersubjetivas. Fazendo um recorte para a área processual tributária, destacam-se alguns dos
princípios que orientam a aplicação do direito na relação litigiosa entre Fisco e contribuinte.
Inicialmente, faz-se premente demonstrar a importância da definição de garantia dos
direitos fundamentais na Constituição em um Estado Democrático Social de Direito. O
objetivo central é esclarecer como o direito positivo brasileiro trata das garantias aos direitos
fundamentais na relação entre a Administração Pública e os administrados, especialmente no
ramo de Direito Tributário. Para tanto, inicialmente, traça-se um sintético histórico da
evolução do Estado desde sua concepção liberal até a adoção de uma visão social do Estado
no século XX. Em seguida, aborda-se o conceito de direitos fundamentais, e como eles estão
garantidos na Constituição Federal do Brasil de 1988. São dados destaques aos princípios que
orientam a aplicação do Direito Administrativo no país, os quais têm a relevante função de
resguardar os direitos dos cidadãos, sobretudo os direitos fundamentais, frente à atuação
estatal.
A relação Fisco-contribuinte deve estar assentada sobre bases jurídicas sólidas que
permitam aos sujeitos da relação jurídica tributária ter estabilidade e certeza nas suas ações
concretas do dia-a-dia, consolidando um Estado de Direito que permita a previsibilidade das
decisões negociais em um ambiente econômico competitivo.

2.2.1 A evolução da concepção de Estado e os direitos fundamentais

O Estado, como concebido hoje, em suas três funções essenciais, legislativa,
administrativa e jurisdicional, evoluiu de uma concepção liberal nos séculos XVIII e XIX
para uma feição social mais abrangente a partir do século XX.
Com a Revolução Francesa, o poder divino do rei foi limitado e as funções estatais
ficaram bem definidas e separadas em poderes distintos. As Revoluções Francesa e Industrial
viram triunfar o poder da classe burguesa, que passou a ter o controle da nascente economia

48

capitalista. Esse novel sistema econômico necessitava de regras claras e estáveis, de sorte que
o novo modelo de Estado foi essencial para tolher as investidas absolutistas do rei sobre o
domínio econômico. A mudança nos paradigmas políticos, com a instituição de formas
representativas da vontade popular, particular e principalmente da classe burguesa, impediu a
total subserviência às determinações imperiais, pelo menos no campo econômico, ou tal
subserviência foi muito mitigada em várias nações onde o modo capitalista de produção
prosperou. As pessoas foram estimuladas a desenvolver suas atividades profissionais e
empreender seus negócios sem que o rei pudesse impedir arbitrariamente tais atividades. Leis
foram editadas por órgão estatal independente do poder divino do rei. Leis que planificaram o
horizonte para o desenvolvimento do capitalismo, garantindo, sobretudo, a propriedade
privada e os contratos civis.23
Ao Estado, em sua função executiva, cabia administrar o destino da nação, segundo o
que estivesse estipulado nas leis, cumprindo suas atribuições clássicas de segurança, de defesa
contra invasores externos, agente arrecadador, emissor de moeda, regulador do comércio
externo, dentre outras, e estruturante das demais funções de Estado: a legislativa e
jurisdicional.
A intervenção na economia era mínima e apenas no que fosse absolutamente necessário,
posto que os particulares tinham total autonomia para desenvolver seus negócios. Aliás, o
Estado intervinha para garantir o cumprimento dos contratos e preservar a propriedade no
mais das vezes. Também era de sua alçada a promoção da infraestrutura do país, a logística de
estradas, portos, entrepostos, aduanas, uma vez que se tratava de obras de grande
envergadura, em que os particulares não tinham disposição, nem capital para enfrentar.
No entanto, crises sucessivas, de abastecimento, de oferta, de desvalorização escritural
da moeda, enfim, crises inerentes ao capitalismo, cuja análise não cabe no presente estudo,
acabaram por induzir a participação mais ativa do Estado na economia, seja como agente
regulador, seja como protagonista econômico. A crescente participação estatal na economia
foi consequência direta da incapacidade da economia capitalista antever e evitar as sucessivas
crises em que foram jogados os países que se viram frente a frente aos problemas de
desemprego, fome, desigualdades, inflação etc.
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Os efeitos deletérios na sociedade provocados pela chamada segunda revolução
industrial no início do século XIX, a insatisfação do movimento operário que surgia, a
pregação da Igreja Católica pela harmonia do convívio entre patrões e empregados e as
reações ocorridas no meio acadêmico, conforme enfatiza Ferreira 24 (2012, p. 444), levaram à
transformação de um Estado liberal para um Estado social de Direito.
Di Pietro25 (2007, p. 218) ilustra bem essa passagem no texto abaixo, em que trata do
direito administrativo:
Com o Estado Social, o interesse público a ser alcançado pelo direito administrativo
humaniza-se, na medida em que passa a preocupar-se não só com os bens materiais
que a liberdade de iniciativa almeja, mas com valores considerados essenciais à
existência digna; quer-se liberdade com dignidade, o que exige maior intervenção do
Estado para diminuir as desigualdades sociais e levar a toda a coletividade o bemestar social. O interesse público, considerado sob o aspecto jurídico, reveste-se de
um aspecto ideológico e passa a confundir-se com a ideia de bem comum.

Para entender como esse novo Estado se apresenta, Bercovici26 (2005, p. 33) defende
que as constituições do século XX não queriam manter a estrutura econômica vigente até
então, mas sim alterá-la, com propósitos dirigentes para se atingir certos objetivos sociais e
econômicos. A autorregulação dos mercados não fora capaz de evitar as crises que o sistema
econômico engendrou. Daí, a necessidade de uma Constituição dirigente, que altere a
estrutura econômica na busca de uma nova ordem econômica, de natureza programática.
Ora, esse protagonismo do Estado se refletiu no Direito, se refletiu nas diversas
constituições que o mundo ocidental, sobretudo, editou ao longo do século XX. A presença
forte do Estado, em que este era demandado a ofertar serviços públicos cada vez mais
numerosos e regulares, nos levou ao Estado social.27
Aqui a presença do Estado na economia é ampla: além daquelas atividades clássicas que
a ele estão reservadas, também lhe cabe fornecer saúde, educação, assistência e previdência
social, fomentar setores econômicos incipientes, combater desigualdades sociais e regionais, e
investir na infraestrutura. A ideia que prevalece no século XX é a de que a intervenção estatal
na economia é necessária para orientar o desenvolvimento e induzir o crescimento econômico.
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Portanto, a função administrativa do Estado assumiu outra feição no Estado Social,
muito mais ativa e ampla, com largos reflexos na economia e, principalmente, na esfera dos
direitos fundamentais das pessoas. Os estudiosos do Direito devem ter a preocupação
constante de analisar como a relação Estado-cidadão é vista do ponto de vista da observância
dos direitos fundamentais, face ao amplo papel do Estado na sociedade moderna.

2.2.2 Direitos fundamentais

Inicialmente, é necessário se aproximar do conceito de direitos fundamentais para
delimitar o objeto de estudo. Aqui vale destacar o que seja interpretar um texto normativo.
Ensina o jurista Carvalho, P.28 (2011, p. 197) que o intérprete não “extrai” ou “descobre” o
sentido que se acha oculto no texto. O sentido é construído a partir da sua ideologia, do
universo de sua linguagem, vale dizer, do “mundo” que ele conhece. Conclui-se, dessa
proposição, que a interpretação é processo inesgotável, dada à multiplicidade, instabilidade e
mutabilidade das relações entre os seres que processam mutações semânticas no espírito
humano (CARVALHO, P., 2011, p. 201).
O que são direitos fundamentais somente a Teoria do Direito pode explicar, entendida
como sistema de conceitos e afirmações idôneos que explicam as formas e estruturas do
direito positivo. Segundo o jurista italiano Ferrajoli 29 (2011, p. 91-92), direitos fundamentais
devem ser entendidos como um conceito formal e estrutural de “[...] direitos atribuídos
universalmente a todos enquanto pessoas (como são todos os ‘direitos humanos’ ou ‘das
pessoas’) e/ou enquanto cidadãos (como são todos os ‘direitos de autonomia’, sejam esses
‘políticos’ ou ‘civis’)”. Sua definição não diz quais são os direitos fundamentais, mas sim o
que são direitos fundamentais. Ele defende que a forma universal dos direitos fundamentais é
a única técnica que tutela as necessidades e expectativas que os direitos fundamentais
estipulam.
Em outro estudo, e a partir de sua definição de direitos fundamentais, Ferrajoli (2005, p.
292) propõe duas tipologias de direitos fundamentais de caráter teórico e formal: uma
subjetiva e outra objetiva. Há três classes de sujeitos possíveis de serem titulares de direitos
fundamentais: pessoas físicas, cidadãos e pessoas com capacidade de agir. Conforme o status
de relevância ou não de ser cidadão e/ou com capacidade para agir, podem ser classificados
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quatro tipos de direitos fundamentais: a) direitos humanos: pertencem a todas as pessoas,
inclusive às que não são cidadãos nem têm capacidade de agir; b) direitos civis: pertencem às
pessoas com capacidade de agir, independentemente da cidadania; c) direitos públicos:
pertencem aos cidadãos, independentemente da capacidade de agir; d) direitos políticos:
pertencem às pessoas que têm cidadania e também são capazes de agir. Os dois primeiros
conjuntos, que não dependem de cidadania, Ferrajoli chama de direitos da pessoa ou direitos
de personalidade. E aos dois últimos conjuntos, que levam em conta a cidadania, de direitos
de cidadania.
No entanto, para ele, os direitos fundamentais devem ser constitucionalizados, isto é,
devem estar inseridos em constituições rígidas e num sistema onde haja rigoroso controle
judicial da constitucionalidade. Assim, a produção normativa deverá observar os direitos
fundamentais, de maneira que o conteúdo das leis tem um significado que dão à democracia
uma característica substancial, e não apenas formal (FERRAJOLI, 2011, p. 99). Ferrajoli
(2011, p. 118) advoga a separação entre funções de governo e funções de garantia para que os
direitos fundamentais estejam ao amparo das últimas, não ficando dependentes do Poder
Executivo sob o rótulo abrangente de “Administração Pública” (direitos sociais como
educação, saúde pública, por exemplo):
[...] é hoje essencial uma outra distinção e separação, aquela entre funções e
instituições de governo e funções e instituições de garantia, baseada na diversidade
das suas fontes de legitimação: a representatividade política das primeiras, sejam
elas legislativas ou executivas, e a sujeição à lei, e precisamente à universalidade dos
direitos fundamentais constitucionalmente estabelecidos, das demais.

A constituição, portanto, traria em seu bojo a proteção aos direitos fundamentais, à qual
toda a legislação infraconstitucional deverá estar subordinada, tendo em vista o caráter
universal de tais direitos e os valores ínsitos que se deseja perseguir. A rigor, somente dessa
forma estariam os direitos fundamentais protegidos da discricionariedade política, vinculando
Estado e sociedade.
Para o constitucionalista Silva30, direitos fundamentais referem-se a princípios que
resumem a concepção do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento
jurídico. No direito positivo são as prerrogativas e instituições consubstanciadas em garantias
de convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. Entende Silva (2009, p. 178) que “[...]
no qualificativo fundamentais acha-se a indicação de que se trata de situações jurídicas sem
as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive”. Os
direitos fundamentais do homem impõem limites aos poderes do Estado.
30
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A preservação da força normativa dos princípios fundamentais da constituição, em um
mundo de permanentes mudanças político-sociais, deve levar em conta também, sob
minuciosa e adequada ponderação, a orientação contraposta. Nesse sentido, Hesse 31 (1991, p.
21), ensina que direitos fundamentais não podem existir sem deveres, por exemplo, ou que o
federalismo não subsiste sem certa dose de unitarismo. É desejável que a Constituição seja
estabelecida com uns poucos princípios fundamentais, adaptáveis à realidade sócio-político
vivenciada pela sociedade, de forma a preservar a sua força normativa. O contrário,
Constituição pródiga em princípios, erigidos ao sabor das circunstâncias particulares e
momentâneas, sobretudo de caráter político, tenderia a enfraquecer o caráter normativo da
constituição, posto que esta teria que ser revista com uma periodicidade maior do que o
desejável. Para ser eficaz, a Constituição necessita ser estável, imune a frequentes revisões
constitucionais, posto que, caso contrário, sua força normativa estaria sendo debilitada.
Marinoni32 (2004, p. 1) leciona que direitos fundamentais expressam valores caros à
sociedade, de modo que não podem apenas estar atrelados à subjetividade dos seus titulares,
mas, principalmente, irradiam efeitos (valores) sobre toda a ordem jurídica.
Tendo em vista a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, é dever do Estado
protegê-los. A autonomia privada não deve prevalecer se afronta um direito fundamental. É
dever do Estado estabelecer normas e atuar para que o direito fundamental não seja afrontado.
Qualquer norma constitucional definidora ou garantidora de direitos fundamentais, por
conseguinte, deve ter aplicação imediata pelos poderes públicos. Assim, conforme sua
competência, devem os poderes: proceder em tempo razoável na elaboração de normas que
garantam a exequibilidade dos direitos fundamentais; mover-se no âmbito desses direitos; não
enunciar preceitos incompatíveis com os direitos fundamentais; interpretar os preceitos
constitucionais consagradores de direitos fundamentais na aplicação em casos concretos,
procurando sua máxima efetividade; concretizar os direitos fundamentais no exercício de sua
competência planificadora, regulamentar e prestadora de serviços (PIOVESAN, 2003, p. 3351).33
A Constituição brasileira de 1988 foi pródiga em relacionar direitos fundamentais no
corpo de seu Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Sob esse título estão os
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direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais e os direitos políticos. Tem
interesse aqui aqueles princípios elencados pela Constituição brasileira que conformam a
atuação do Estado em sua função executiva, ou seja, os princípios que delineiam a atividade
estatal em sua relação com os administrados, vale dizer, princípios que a Administração
Pública deve atender, sob pena de afrontar os direitos fundamentais do cidadão. Aborda-se,
portanto, no tópico a seguir, de forma sintética, alguns princípios a que se submetem os
poderes públicos na realização dos direitos fundamentais consagrados no texto constitucional,
e, em particular, os princípios afetos ao processo administrativo tributário.

2.2.3 Os princípios que orientam o direito administrativo

O estudo dos princípios se faz premente porque tais normas são os esteios fundamentais
de todo o ordenamento jurídico, como assevera Mendes (2012, p. 352).34 Estão em patamar
superior da hierarquia jurídica a orientar o conjunto de prescrições que emanam dos poderes
estatais.
A doutrina brasileira busca, incessantemente, como é prova a abundante publicação de
obras sobre o tema, sistematizar os princípios que regem o Direito Administrativo, sobretudo
aqueles encartados na Constituição Federal. Delimitar com precisão se os princípios foram
violados na prática dos operadores do direito é uma tarefa importante para essa
sistematização, conforme aponta Marrara35 (2012, p. XVI) na introdução da obra Princípios
de Direito Administrativo.
A Constituição de 1988 traz, em seu artigo 37, expressamente, os princípios que regem
a Administração Pública, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência. Não obstante esse rol exemplificativo, a Administração Pública está submetida aos
ditames principiológicos implícitos ao Estado Democrático de Direito.
Na própria Constituição e na legislação infraconstitucional, são citados outros princípios
que informam a atividade administrativa. Portanto, é de vital importância para aplicação do
Direito Administrativo conhecer a exata extensão dos princípios que sustentam a atividade
administrativa, onde são construídas as relações jurídicas entre administrados e a
Administração Pública.
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Di Pietro36 (2015, p. 96-118) destaca os seguintes princípios no Direito Administrativo,
a título exemplificativo, sem esgotar o assunto: legalidade, supremacia do interesse público,
impessoalidade, presunção de legitimidade ou veracidade, especialidade, controle ou tutela,
autotutela,

hierarquia,

continuidade

do

serviço

público,

publicidade,

moralidade,

razoabilidade e proporcionalidade, motivação, eficiência e segurança jurídica.
Araújo37 (2007, p. 47-74) relaciona os princípios da supremacia do interesse público,
legalidade, indisponibilidade do interesse público, poder-dever ou exigibilidade do exercício
da competência, isonomia, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade,
responsabilidade do Estado, presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade,
controle jurisdicional, discricionariedade, continuidade dos serviços públicos, especialidade,
tutela administrativa, motivação, autotutela, hierarquia e subordinação.
Di Pietro38 (2012, p. 10) destaca, ainda, que o princípio da legalidade deve ser “[...]
considerado em sentido amplo, que abrange o aspecto formal (lei em sentido estrito) e o
aspecto material, axiológico, substancial, que abriga os valores e princípios essenciais à
justiça e à dignidade da pessoa humana”.
Além dos princípios expressos no artigo 37 da Constituição Federal, há que se dar conta
dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, dos princípios da motivação, reserva do
possível e do sobreprincípio da segurança jurídica, dentre outros condizentes com a ordem
constitucional. Finalmente, na esfera infraconstitucional, há os princípios de direito
administrativo informados nas normas do direito positivo, como, por exemplo, na lei de
licitações, lei de concessões de serviços públicos, lei de processo administrativo federal (DI
PIETRO, 2012, p. 10-11).39

2.2.4 O direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva

Segundo Marinoni (2004, p. 1), há previsão constitucional para se eleger outros
direitos materiais como fundamentais fora aqueles elencados na própria Constituição. A
Constituição instituiu um sistema aberto à fundamentalidade material, não restrito somente ao
Título II, e que não impede a inserção de outros direitos fundamentais, como por exemplo o
direito ao meio ambiente, em outros títulos da Carta Magna. E como já mencionado
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anteriormente, é dever do Estado estabelecer normas e atuar para que o direito fundamental
não seja afrontado. Ao Estado cabe a jurisdição. Não pode o particular, no Estado
Democrático de Direito, exercer autotutela. Tendo seu direito lesado ou ameaçado, o
particular tem o direito de invocar a jurisdição estatal (direito de ação).
O autor não deve suportar o ônus do tempo do processo quando houver abuso do
direito de defesa ou quando parcela da demanda for incontroversa. Nestas situações, o juiz
deve agir racionalmente e não aguardar o fim do processo para conceder a tutela já cristalina.
Deve-se adequar a técnica processual para que se dê efetividade ao direito material
controvertido.40 Marinoni (2004, p. 2) lembra que “[...] não é racional obrigar o autor a
suportar a demora do processo quando há abuso do direito de defesa ou quando parcela da
demanda pode ser definida no curso do processo”. A tutela jurisdicional efetiva exige técnica
processual adequada, procedimento que viabiliza a participação e resposta jurisdicional.
Percebe-se que, para sua consecução, o Estado deverá agir na criação de leis (de direito
material e processual), atuando, pois, em sentido abstrato, e, também no caso concreto,
quando o juiz profere a sentença.
O direito à tutela jurisdicional não pode ser confundido com direito ao procedimento
legalmente instituído. Não pode ser confundido com acesso à justiça. Tutela jurisdicional é
aquela que, através de técnicas adequadas e pertinentes, previstas pelo legislador, seja capaz
de atender ao direito material controvertido. No entanto, ainda que o legislador tenha se
omitido em editar o procedimento adequado para determinado caso concreto, o juiz tem o
dever de interpretar a legislação com a finalidade de realizar o direito fundamental à tutela
jurisdicional.
Não faz muito sentido separar o direito material do processual, como se fossem duas
realidades jurídicas distintas. Ao contrário, a técnica processual deve ser adequada a realizar o
direito material que provocou o Poder Judiciário ou a manifestação judicante dos demais
poderes. Procedimento que não atenda ao princípio da igualdade fere o devido processo legal.
A tutela antecipatória é garantida tanto para os casos em que é requerida preventivamente,
como nos casos em que já ocorreu o dano (tutela repressiva). Para se aplicar o procedimento
específico de cada necessidade de direito material em jogo, devem ser levados em conta o
direito material e a realidade social do necessitado.
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Quaisquer meios executivos, desde que imprescindíveis à efetividade da tutela
jurisdicional, devem ser empregados no caso concreto, sob pena de desconsiderar o direito
fundamental à tutela. Ao juiz se confere poder suficiente para deferir o meio executivo mais
adequado, independentemente do que constar no pedido, de modo a dar efetividade à tutela
jurisdicional. Ancorado no que dispõe o §1º do art. 5º da CRFB/88, o juiz não só deve
interpretar a lei processual em conformidade com o direito fundamental à tutela efetiva, mas
também concretizá-lo, via interpretação, nos casos de omissão e insuficiência da lei
(MARINONI, 2004, p. 3). No entanto, o meio executivo escolhido deverá ser aquele que gere
a menor restrição possível à esfera jurídica do réu. Portanto, o poder de escolha do meio
executivo por parte do juiz está contrabalançado pela necessidade de justificar a escolha,
tendo em vista a necessidade e a adequação.
O direito à tutela jurisdicional efetiva, tomado como princípio fundamental da
Constituição, pode, eventualmente, se chocar com outro princípio do direito no caso concreto.
Caberá ao juiz sopesar os princípios, considerando as circunstâncias do caso concreto. Diante
de possíveis interpretações da regra processual, deve o juiz privilegiar aquela que mais se
conforma com o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva e rejeitar as interpretações
que se afastam de tal direito. A técnica processual mais adequada ao caso concreto deve ser
balizada pelos parâmetros de direito material em questão, em confronto com o direito material
do réu.
O direito à tutela jurisdicional efetiva não se confunde com outros direitos
fundamentais levados à decisão pelo juiz. Esses outros direitos têm eficácia perante os
particulares. Já o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional vincula o juiz,
porém repercute na esfera dos particulares, conforme sua maior ou menor efetividade. O
Estado, para fazer valer o ordenamento jurídico, não pode agredir os direitos fundamentais,
além de fazê-los respeitar pelos particulares, e deve realizar o direito fundamental à
efetividade da tutela jurisdicional para proteger todos os demais direitos.
Tendo o Estado monopolizado o uso da força e da jurisdição, retirando do cidadão a
autotutela, então quando alguém necessitar de proteção a direito terá que se socorrer do
Estado, estando este na obrigação de oferecer a adequada tutela do direito material em litígio.
Tanto o legislador (que elabora a norma abstrata) quanto o juiz (que aplica a norma ao caso
concreto) devem privilegiar normas de processo que efetivem a tutela jurisdicional na
proteção ao direito material controvertido. A justiça se faz quanto protege o direito material.
O procedimento (regra processual) é técnica jurídica que deve propiciar a efetivação da tutela
jurisdicional. No entanto, não se pode perder de vista a grande distância que existe entre a
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aplicação ideal do direito e o que ocorre no mundo real. Percebe-se no dia-a-dia da justiça
brasileira, e há inúmeros exemplos nas cortes judiciais nacionais, que o direito à tutela
jurisdicional efetiva nem sempre é observado. Quantos processos tramitam anos sem que seja
dado provimento jurisdicional adequado e tempestivo? A realidade jurídica brasileira mostra
que há muito a avançar para que o cidadão tenha plena, adequada e efetiva proteção ao seu
direito material.

2.3 Processo administrativo e procedimento administrativo

Por relevante, e mesmo que já tão debatido pela doutrina, não se mostra inoportuno
fazer referência à diferenciação entre processo e procedimento. A ciência jurídica, para fazer
jus ao status científico, precisa estabelecer precisões terminológicas que não deixem margem
às divagações hermenêuticas não consentâneas com o rigor acadêmico. Naturalmente, existem
diversos termos jurídicos de difícil determinação, os chamados conceitos jurídicos abertos,
que denotam uma polissemia ou plurissignificação. E esses termos necessitam, no contexto
em que utilizados, ser previamente delineados em termos de significação, para que a
mensagem jurídica possa ecoar nos destinatários de forma a não pairar quaisquer dúvidas
quanto à interpretação que o operador do direito está emprestando ao tema. Assim, faz-se
relevante determinar o quanto antes, na temática deste trabalho, o que se entende por
procedimento administrativo e por processo administrativo.
Adota-se aqui o entendimento de que o processo administrativo é uma relação jurídica
de Direito Público, onde se estabelece uma relação dinâmica de sucessão lógica e autônoma
de atos na busca de uma decisão final. Trata-se de uma relação jurídica estabelecida com o
objetivo de resolver uma situação de direito na consecução de um ato final (decisão
administrativa), em que estão presentes de um lado um ente estatal, com os poderes-deveres
que lhe são inerentes, e de outro uma pessoa física ou jurídica destinatária do ato. O
procedimento é entendido aqui como a sequência ou marcha de atos que ocorrem no curso do
processo. Trata-se da ritualização do processo, de como o processo se efetiva, de quais meios
o processo se vale para atingir o seu fim. A sequência de atos determina o caminho a seguir, e
as respectivas consequências.41
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A sequência de atos ordenados tem como objetivo final a produção de efeitos
jurídicos, mas não obriga, necessariamente, a participação dos interessados, posto que o efeito
jurídico final não necessita ser legitimado por essa participação, como aponta Machado
Segundo42 (2014, p. 7). Quando a série de atos ordenados, lógica e racionalmente, demanda a
participação dos interessados, por exemplo, na solução de um conflito (contencioso), ou
qualquer resultado final em que haja necessidade de legitimação pela participação do
interessado (licitação, concurso público, processo legislativo etc.), tem-se então um processo.
Nessa visão, portanto, tem-se que o procedimento é uma sequência de atos ordenados vistos
sob o aspecto formal, enquanto o processo também é uma sequência de atos ordenados, mas
considerados sob o aspecto substancial. Diz-se que todo processo é também procedimento,
mas não o contrário.
Para Di Pietro (2015, p. 766), não há que se confundir processo e procedimento.
Entende que o processo existe como instrumento de exercício da função administrativa. O
processo documenta tudo que a Administração Pública faz, sejam operações materiais ou atos
jurídicos, e cada decisão tomada será precedida por estudos, pareceres, informações, laudos,
audiências, enfim tudo o que for necessário para instruir, fundamentar e motivar a decisão
adotada. Já o procedimento é o modo de proceder, o rito adotado, conjunto de formalidades
que se adotam dentro de um processo administrativo. Para Bandeira de Mello43 (2013a, p.
452), o Poder Público, ao desempenhar suas atividades administrativas, obtém o resultado
pretendido mediante uma sucessão de atos ordenados em sequência. A noção de procedimento
administrativo vem, justamente, dessas hipóteses em que os resultados pretendidos são
alcançados por via do encadeamento de atos sucessivos até atingirem o ato final. O
procedimento pode ou não estar previsto em lei. Quando não há previsão legal, a
Administração Pública é livre para escolher a forma de se atingir o objetivo final, a decisão
final. Tal situação ocorre, normalmente, quando os atos da Administração não atingem
direitos dos administrados. No entanto, há procedimentos previstos em diploma legal cuja
inobservância pela Administração pode resultar na anulabilidade do ato decisório final.
Por oportuno, vale destacar o conceito de função administrativa, referenciado por Di
Pietro na sua exposição acerca da diferença entre processo e procedimento, quando afirma
que o processo é instrumento para o exercício da função administrativa. Moreira (2010, p. 3536) conceitua função administrativa como a ação do agente público, investido no dever de
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satisfazer uma finalidade no interesse público, tal como fixado em lei, necessitando para isso
dos poderes indispensáveis à consecução de seu dever; poderes esses outorgados sempre no
interesse alheio ao sujeito que maneja o poder. O exercício da função administrativa é
inerente a toda e qualquer atividade da Administração Pública, e assim, quando essa atividade
envolve a produção sequencial de atos tendentes à concretização de um ato decisório final que
produzirá efeitos na esfera jurídica dos destinatários, caracteriza-se a relação administrativa
de cunho processual.
Na Constituição de 1988 foram estendidas as garantias processuais aos litigantes em
geral, seja nos processos judiciais, seja nos administrativos. Em Direito Tributário, conforme
o estágio em que se encontra o lançamento do tributo, ou seja, a sequência de atos
administrativos tendentes ao ato final de lançamento, há diferentes regimes jurídicos que
orientam a ação estatal. Nesse sentido, como interpreta Marins44 (2010, p. 143), encontra-se a
importância de destacar o dualismo entre procedimento e processo, posto que procedimento é
entendido como o “caminho para a consecução do ato de lançamento”, e processo como
meio de solução, administrativa ou judicial, dos conflitos fiscais. Processo e procedimento se
diferenciam quanto ao seu conteúdo jurídico, em que processo retrata a relação jurídica
específica de caráter processual em sentido estrito e o procedimento significa o desenrolar de
atos e fatos que compõem tanto o ato de lançamento tributário de ofício inicial, quanto o
começo, meio e fim do processo, nesse sentido não significando relação jurídica em termos
científicos do direito positivo (MOREIRA, 2010, p. 43-44). Moreira (2010, p. 70) destaca que
processo não deve ser visto unicamente como ‘rito’ ou ‘ procedimento’, pois com o processo
administrativo não se pretende proteger prazos, publicações, vistas e protocolos, mas ser um
instrumento de participação, proteção e garantia de direitos individuais. Essa a visão do
processo a ser privilegiada: instrumento de garantia e satisfação dos direitos e interesses
individuais e coletivos dispostos na Constituição e na legislação infraconstitucional. A
produção de atos de maneira consensual não pode prescindir da cooperação entre
Administração Pública e administrado, pois assim agindo evita-se a produção de atos de
maneira unilateral e impositiva.
Moreira (2010, 72-73) classifica os processos administrativos atuais em três espécies,
conforme a natureza de direitos a que se referem. A primeira espécie trata-se daqueles
processos em que o particular defende um direito em face da Administração Pública. É o tipo
mais tradicional, em que o processo administrativo é instalado a partir de pedido da parte
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interessada ou ex officio, onde a pessoa afetada é notificada para apresentar suas razões de
defesa. As garantias do devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório são muito
importantes nessas situações a fim de que particular possa empreender esforços e meios
necessários para impedir ou limitar a ação do Estado. O particular opõe seu direito ao do
Estado, na tentativa de impedir que sua liberdade e/ou propriedade sejam limitadas ou
restringidas. Nesse caso, o processo visa suprimir agressão a direito fundamental de primeira
dimensão. A segunda espécie de processo administrativo trata das situações em que o
particular pretende ver reconhecidos pela Administração Pública seus interesses ou direitos. O
particular toma a iniciativa de propor o processo visando que o Estado reconheça, numa
perspectiva ampliativa, o seu direito ou da coletividade. A expectativa é por uma decisão da
Administração Pública nesse sentido ampliativo de direitos, não havendo, no caso, um
conflito ou acusação subjacente ou, ainda, uma investida da Administração sobre a liberdade
ou propriedade do particular. Essa espécie de processo administrativo visa ao cumprimento de
direitos fundamentais de segunda e terceira dimensões (direitos previdenciários, urbanísticos,
ambientais etc.). Por fim, a terceira espécie de processo administrativo diz respeito àqueles
nos quais a Administração e o particular colaboram na elaboração normativa. São exemplos
desse tipo de processo administrativo as audiências e consultas públicas onde se busca, pela
participação dos cidadãos e das instituições interessadas, o cumprimento de direito
fundamental de quarta dimensão (informação, democracia e pluralismo democrático na
formação das decisões públicas).

2.4 Princípios do procedimento e do processo administrativo tributário

O funcionamento de um regime democrático está apoiado na obediência às regras e
procedimentos do método, ou seja, direito e poder são as duas faces de uma mesma moeda.
Somente o poder pode criar direito, e somente o direito pode limitar o poder. O governo das
leis, que vinculam cidadãos, governantes e os próprios legisladores, só é possível se quem
exerce o poder possa ser controlado pelos indivíduos singulares, possuidores originários do
poder fundamental. Bobbio45 (2000, p. 33-45) faz uma reflexão sobre o contraste entre os
ideais democráticos e a “democracia real”, elencando seis promessas não cumpridas: i)
partindo da hipótese do indivíduo soberano que, em acordo com os demais indivíduos
soberanos, cria uma sociedade política, a doutrina democrática imaginava um Estado sem

45

BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. 8. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.

61

corpos intermediários; no entanto, o que aconteceu nos Estados democráticos foi o oposto: os
sujeitos politicamente relevantes são os grupos, grandes organizações, associações diversas,
sindicatos, partidos de diversas ideologias, e sempre menos os indivíduos; ii) a oposição entre
interesse geral x interesse particular; na democracia representativa, o representante eleito
defende os interesses de seu grupo, não o interesse da nação; iii) o poder da elite não foi
eliminado; as elites concorrem entre si para a conquista do voto popular; iv) a democracia não
alcança todos os espaços; nos dizeres de Bobbio (2000, p. 40): “[...] quando se deseja saber
se houve um desenvolvimento da democracia num dado país, o certo é procurar perceber se
aumentou não o número dos que têm o direito de participar das decisões que lhes dizem
respeito, mas os espaços nos quais podem exercer este direito”; v) a existência de um poder
invisível, sem controle; assiste-se hoje muito mais um controle do Estado sobre os cidadãos
do que controle dos cidadãos sobre o Estado; importante nesse contexto a exigência de
publicidade dos atos de governo para fins de controle; e vi) ausência de educação para a
cidadania; a prática democrática não formou os cidadãos como esperado; assiste-se hoje nas
democracias mais consolidadas a apatia política, o desinteresse pelo voto.
O processo administrativo tributário, por se tratar de uma atividade administrativa lato
sensu está submetido aos princípios de origem constitucional norteadores e aplicáveis à
Administração Pública, como previstos no art. 37 da CRFB/88, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19/98. Além dos princípios gerais que orientam a Administração
Pública, no campo processual administrativo encontram-se, também, normas constitucionais
de incisivo alcance a garantir os princípios fundamentais da liberdade e da propriedade, que
são fundamentos do Estado de Direito, permeados aos assuntos relativos à tributação
(MARINS, 2010, p. 149). Assim, a CRFB/88 consagra no art. 5º os incisos LIII, LIV e LV,
normas garantidoras expressas da autoridade julgadora competente, do devido processo legal
e da ampla defesa.
A relevância dos princípios constitucionais reside em sua dimensão de normas
instituidoras do sistema jurídico, de sorte que toda a produção legislativa infraconstitucional a
elas devem se submeter e se inspirar (MOREIRA, 2010, p. 77-78). A conduta da
Administração Pública tem como pressupostos os princípios constitucionais de apreciação
necessária, e sob os quais o controle da atividade pública é exercido. Os diplomas legislativos
não gozam da presunção de validade absoluta. Não basta que seja editado um texto
normativo, formalmente designado de “lei”, para que seu cumprimento se torne inexorável.
No Estado Democrático de Direito não vige o cumprimento cego a toda e qualquer lei. É
indispensável o respeito à essência da Constituição e a um mínimo de dimensão ética de
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justiça (MOREIRA, 2010, p. 82). Portanto, na essência da ideia de Estado Democrático de
Direito encontra-se o controle jurisdicional dos atos do Estado. Estado tomado aqui no seu
sentido amplo (Legislativo, Executivo e Judiciário). No Estado Democrático, o cidadão tem o
direito de participar ativamente das decisões que lhe afetam, especialmente as que incidirão
sobre seus interesses. Cabe à Administração Pública atuar no sentido de facilitar tal
participação, proporcionando acesso do cidadão ao respectivo processo administrativo, além
de proferir decisões que se revistam de legitimidade processual e material. A decisão
administrativa será tão consensual na medida da influência que o cidadão poderá exercer na
formação da decisão. Tal influência colabora na adoção e cumprimento espontâneos da
decisão administrativa, impulsionando o dever de obediência, a espontânea aceitação e
concordância devido à uniformidade de opiniões, ou mesmo devido à participação e
convencimento recíproco entre cidadão e Administração Pública (MOREIRA, 2010, p. 85).
A par desta constatação, faz-se relevante discutir, ainda que de forma sintética, os
princípios orientadores do processo administrativo tributário, bem como outros princípios que
orientam os procedimentos prévios à instalação do processo administrativo propriamente dito.
Para Conrado46 (2012, p. 99), a ideia de processo está relacionada com o fato jurídico
conflito. Diante do fato jurídico tributário, há posições conflitantes em que o direito é
reivindicado por contribuinte e pelo Fisco concomitantemente. Até chegar a esse ponto de
tensão, o agente público, através de uma série de determinados atos administrativos,
organizados lógica e cronologicamente, comumente denominados de procedimento, efetua o
lançamento de ofício, em que é exigido o imposto, se devido, e impondo a penalidade cabível.
Ao se contrapor a essa exigência fiscal, o contribuinte inaugura o processo administrativo
tributário, onde exercitará seu direito à ampla defesa e apresentará o contraditório. No mesmo
sentido, como ressalta Tomé47 (2008, p. 279), não se pode confundir o procedimento com o
processo administrativo:
[...] concluímos tratar-se de procedimento o caminho perseguido para a realização
do ato de lançamento ou de aplicação de penalidade, configurando processo, por sua
vez, a composição administrativa dos conflitos fiscais. Enquanto o procedimento
administrativo tributário é marcadamente fiscalizatório e apuratório, visando a
preparar o ato constituidor da obrigação tributária ou da sanção pelo
descumprimento desta ou de deveres instrumentais, a figura do processo
administrativo fiscal só aparece em momento posterior ao nascimento do crédito
tributário, mediante resistência do contribuinte à pretensão do Fisco. E o veículo de
linguagem capaz de fixar juridicamente referido conflito é a impugnação do
lançamento ou do ato de aplicação da penalidade, tempestivamente apresentada.
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Enquanto o procedimento visando à constituição do crédito tributário, entendido como a
obrigação de pagar tributo mais a aplicação de penalidade pelo cometimento de infração à
legislação tributária, é marcadamente fiscalizatório e de natureza investigativa, o processo
administrativo tributário surge em momento posterior, quando o contribuinte resiste à
pretensão do Fisco. Portanto, o processo administrativo tributário nasce com a apresentação
tempestiva da impugnação do lançamento ou do ato de aplicação da penalidade.
Inaugurado o processo administrativo tributário, incide sobre o mesmo os princípios
inerentes ao devido processo legal, posto que estão em questionamento direitos fundamentais
do contribuinte como sua liberdade de empreender e administrar seus negócios bem como seu
patrimônio. Nessa etapa litigiosa do percurso de constituição do crédito tributário, portanto,
deve o contribuinte ser cientificado da aplicação da norma tributária pela autoridade
administrativa, o que permitirá que ele ponha em prática as garantias constitucionalmente
previstas de ampla defesa e contraditório. O direito à defesa e contraditório é abrangente, e
possibilita que o contribuinte instrua sua defesa com todos os meios lícitos admitidos em
direito. Pode, se assim o desejar, manifestar-se sobre as informações, pareceres, decisões,
perícias e documentos formulados ou apresentados pelo órgão autuante. O exercício do direito
à ampla defesa e contraditório torna-se, assim, condição de validade do ato de lançamento ou
de aplicação de penalidade no bojo do processo administrativo tributário instalado.
Tanto a autoridade administrativa como o contribuinte estão sujeitos a limitações
procedimentais: o lançamento ou ato de aplicação de penalidade deve ser acompanhado por
todas as provas documentais correspondentes, assim como a defesa do contribuinte também
deve trazer os documentos comprovadores de seus argumentos, sendo vedado fazê-lo
posteriormente. Exceção a esta regra decorre de situações em que a prova documental deixou
de ser juntada, tempestivamente, em razão de força maior, ou seja, em virtude de fatos ou
argumentos supervenientes.
A etapa processual tributária inicia-se após a notificação de lançamento que abre para o
contribuinte prazo legal para que promova sua impugnação. A notificação de lançamento
formaliza a pretensão tributária do Estado sobre a esfera jurídica econômico-financeira do
contribuinte e a impugnação a esta pretensão formaliza a resistência do contribuinte e
oficializa a existência do litígio fiscal. É a partir da impugnação, tempestivamente
formalizada, que se tem por transformado o procedimento em processo, passando a incidir,
assim, os princípios do processo administrativo tributário.
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2.4.1 Princípios comuns ao procedimento e ao processo administrativo tributário

Marins (2010, p. 154-155) propõe uma classificação dos princípios, adotada neste
trabalho, que orientam o procedimento e o processo administrativo tributário. Há princípios
que se aplicam indistintamente ao procedimento e ao processo; outros aplicam-se,
preponderantemente, ao procedimento; e outros, ainda, que são característicos e inerentes ao
processo. O núcleo lógico-jurídico comum de princípios de observância obrigatória em ambas
as fases da atividade administrativa estatal, desde a formalização da pretensão até o
julgamento da eventual lide tributária é composto por um conjunto de seis princípios:
i) legalidade objetiva; ii) vinculação; iii) oficialidade; iv) verdade material; v) dever de
investigação; vi) dever de colaboração.

2.4.1.1 Legalidade objetiva

A legalidade objetiva se deduz de outro princípio, o da autotutela da Administração
Pública, que se consubstancia no dever que tem a Administração de pautar sua ação pelas
normas expressas do ordenamento. No caso da Administração tributária, não existe margem
de discricionariedade para a constituição do crédito tributário, uma vez que o Estado está
restrito e vinculado às normas jurídicas que formalizam sua relação de crédito em face do
contribuinte. Embora, ressalte-se, a Administração deva promover todas as providências
necessárias para constituir o crédito tributário, ela está adstrita à norma jurídica que disciplina
e instrumentaliza sua atuação. Qualquer ato administrativo de natureza fiscal, seja de
fiscalização, apuração, lançamento ou julgamento, não pode ser discricionário, pois as
atividades administrativo-fiscais são plenamente vinculadas. A legalidade objetiva vem
expressa em vários dispositivos constitucionais e infraconstitucionais da atividade
administrativa do Estado, sobretudo tributária (art. 5º, II, art. 37, art. 150, I, todos da
CRFB/88; art. 3º do Código Tributário Nacional), confirmando e realçando o caráter
vinculante da ação estatal (MARINS, 2010, p. 155-156).
Harger48 (2008, p. 96-97) aduz que “[...] as consequências da adoção do princípio da
legalidade no processo administrativo vão se confundir com aquelas impostas pelos
princípios da indisponibilidade do interesse público e do Estado de Direito”. Trata-se da ideia
de que a atuação do agente público somente se dá no estrito cumprimento da lei e em
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atendimento do interesse público. Medauar49 (1993, p. 88) destaca que a observância estrita
da legalidade objetiva por parte da Administração Pública impõe aos agentes públicos uma
atuação baseada em parâmetros, instituindo assim um padrão de coerência sistemática nas
decisões do poder público.

2.4.1.2 Vinculação

A vinculação não deixa qualquer margem de manobra para o administrador público,
pois o ato que deverá ser praticado é o previsto na norma jurídica. Além de se ater ao
princípio da legalidade objetiva, a Administração Pública, ao tratar da constituição do crédito
tributário, deve praticar os atos administrativos necessários para tal em conformidade com a
prescrição legal, isto é, sem quaisquer ponderações de natureza subjetiva, porque a lei não
confere, nesse caso, margem de discricionariedade para a prática do ato. O art. 3º do Código
Tributário Nacional (CTN)50 prescreve que o tributo é prestação pecuniária compulsória,
instituída em lei, que não constitua sanção de ato ilícito, e cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada. O parágrafo único do art. 142 do mesmo CTN reforça
tal vinculação e obrigatoriedade no lançamento, informando ainda que o agente público que
assim não agir estará sob pena de responsabilização funcional. Portanto, o ato administrativo
praticado deve estar em perfeita aderência com o comando da norma jurídica, vale dizer,
vinculado, ao contrário de situação de ato discricionário em que há a faculdade de escolha
subjetiva entre opções juridicamente possíveis ao administrador público (MARINS, 2010, p.
156-157).

2.4.1.3 Oficialidade

À autoridade administrativa cumpre instaurar o processo administrativo, impulsioná-lo
e conclui-lo. A legalidade estrita vincula a ação administrativa, de modo que, ao contrário do
processo judicial em que se as partes não se manifestarem o processo é extinto sem resolução
de mérito, o processo administrativo deve ser concluído com pronunciamento definitivo
acerca do entendimento do conflito. A autoridade administrativa tem a obrigação de
impulsionar o procedimento e o processo administrativo, ainda que o caso tenha sido iniciado
49
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pelo contribuinte. O prosseguimento do procedimento ou o andamento do processo
administrativo independe de requerimento ou de ação por parte do particular, ao contrário do
processo judicial civil em que o ônus processual da continuidade do feito cabe às partes. O
avanço do procedimento ou do processo é dever da Administração Pública, tendo em vista a
realização do interesse público. A ação estatal é estritamente vinculada, autônoma, mas legal,
na tutela dos interesses tributários do Estado (MARINS, 2010, p. 157-158).
Iniciado o processo administrativo tributário, em que será efetuado o controle de
legalidade do ato administrativo nele consubstanciado, a autoridade julgadora competente
deverá se pronunciar a respeito do conflito nele instaurado, pondo fim definitivo à lide no
âmbito administrativo. A decisão final do julgador, não obstante ser moldada por seus valores
pessoais, deve ser fundamentada nas provas trazidas pelas partes e no seu livre
convencimento.

2.4.1.4 Verdade material

A verdade material reflete a exata correlação entre os eventos ocorridos na dinâmica
econômica e a sua representação formal, segundo as regras do direito positivo, sendo certo
que tal representação reflete a materialidade do evento econômico (fato imponível da
obrigação tributária) e a sua formalização através do lançamento tributário. A administração
tributária persegue a verdade material seja nos procedimentos anteriores ao ato final de
lançamento, seja após, no curso do processo administrativo, diante da impugnação
apresentada pelo contribuinte. Fiscalização, apuração do montante de tributo devido e
lançamento tributário são atividades que se concretizam a partir da busca da verdade material.
Qualquer trabalho de fiscalização se realiza com o intuito de desvendar a verdade material e
as prerrogativas da administração tributária são manejadas com esse propósito. Sobre a busca
efetiva da ocorrência dos fatos que darão suporte ao lançamento tributário, assim se
manifestou Schoueri51 (1998, p. 151):
Sendo o lançamento vinculado à descrição legal do fato - e aqui cabe repisar a
definição do artigo 142 do CTN, que impõe ao lançamento a missão de verificar a
ocorrência do fato gerador - não se abre à autoridade administrativa outra alternativa
que não a de perquirir exaustivamente se de fato ocorreu a hipótese que o legislador
contemplara e, em caso de impugnação do contribuinte, verificar efetivamente a
ocorrência ou não do fato: a subsunção ou ocorre ou não ocorre, independentemente
das manifestações do contribuinte, razão pela qual o lançamento declara a
ocorrência dos fatos.
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Os deveres, de um lado de investigação por parte da Administração, de outro de
colaboração por parte do particular, têm a finalidade de aproximar a atividade formalizadora
do lançamento tributário com a realidade dos acontecimentos do mundo fenomênico. Se no
processo judicial a convicção do juiz se forma unicamente pelos elementos produzidos pelas
partes em rígido sistema de preclusão, chamada de verdade formal, no processo
administrativo tributário a liberdade investigativa, as diligências promovidas pela autoridade
tributária, as auditorias e procedimentos próprios de averiguação fiscal agem para
fundamentar o ato administrativo de lançamento com a verdade material. No processo
administrativo, o julgador pode e deve agir ex officio para propor diligências e determinar a
produção de provas que entender indispensáveis, visando contribuir para a elucidação dos
fatos, faculdade que não é lícita ao magistrado em processo civil judicial. Marins (2010, p.
158-159) exemplifica algumas ações, tais como presunções tributárias, ficções legais, pautas
fiscais, arbitramentos tributários, substituições “para frente” e outros expedientes de
semelhante jaez, que, se utilizados desnecessariamente, significam um desvio ao dever de
investigação, em prejuízo do primado da verdade material e, muitas vezes, sequer satisfazem
a verdade formal.
O princípio da verdade material está sempre presente nos meros procedimentos
administrativos, bem como no processo administrativo em si. Decorre do princípio da
legalidade, sendo certo que a Administração Pública, para bem aplicar a lei, deve tomar
conhecimento dos fatos que reclamam a aplicação da norma positivada (MACHADO
SEGUNDO, 2014, p. 45).52 Vale dizer que havendo qualquer dúvida quanto à capitulação
legal do fato, à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos, à autoria, imputabilidade, ou punibilidade, à natureza da penalidade aplicável, ou
à sua graduação, interpreta-se a lei tributária da maneira mais favorável ao acusado (art. 112
do CTN).

2.4.1.5 Dever de investigação

Os entes federados estão constitucionalmente vinculados, nos termos do que dispõe o
art. 145, §1º, da CRFB/88, a tributar segundo os princípios da pessoalidade e da capacidade
econômica do contribuinte. Para cumprir com tais objetivos, a própria Constituição, no
52
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mesmo dispositivo, faculta à administração tributária identificar o patrimônio, os rendimentos
e as atividades econômicas do contribuinte, nos limites impostos pela lei e respeitados os
direitos individuais. Portanto, o dever de investigação é de natureza constitucional de modo a
identificar qual a riqueza passível de tributação para dar cumprimento aos princípios
tributários da pessoalidade e da capacidade contributiva. Além disso, para dar cumprimento
ao que dispõe o art. 142 do CTN, isto é, constituir o crédito tributário pelo lançamento, a
autoridade tributária, necessariamente, deverá proceder a investigações para verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível, sob pena de responsabilização funcional.
Para o cumprimento desse dever de investigação, a própria lei geral da tributação no
Brasil, o CTN, estabelece os poderes das autoridades administrativas em matéria de
fiscalização. Estão descritos nos arts. 194 a 200 do CTN as regras gerais concernentes a tais
poderes de fiscalização, como por exemplo, o de exame de mercadorias, livros, arquivos,
documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes, industriais ou
produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. Terceiros estão obrigados, mediante
intimação escrita, a prestar às autoridades administrativas todas as informações sobre bens,
negócios ou atividades de contribuintes no auxílio dos trabalhos de fiscalização. No entanto,
tais poderes de investigação têm limites. As barreiras estão no campo das garantias
individuais do cidadão, como aquelas previstas no art. 5º da Carta Magna. No mesmo sentido,
as Súmulas nºs 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal (STF) impõem limites à ação
fiscalizatória quando dispõe que são inadmissíveis a interdição de estabelecimento e a
apreensão de mercadorias como meios coercitivos para cobrança de tributo, assim como a
autoridade fiscal não pode proibir que o contribuinte despache mercadorias nas alfândegas e
exerça suas atividades profissionais.

2.4.1.6 Dever de colaboração

O Código Tributário Nacional confere poderes à Administração Tributária de cada
ente federativo para que realize os trabalhos de fiscalização do tributo de sua competência.
Nesse sentido, é dever de contribuintes e terceiros não somente dar acesso e fornecer
documentos solicitados pela autoridade tributária, mas também colaborar para que cheguem a
bom termo as atividades de averiguação e auditoria referentes ao patrimônio, rendas e
atividades econômicas. O exame de mercadorias, livros, arquivos, documentos fiscais,
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comerciais ou contábeis devem ser franqueados pelas pessoas, físicas ou jurídicas, submetidas
ao procedimento de fiscalização. O CTN, em seu art. 197, elenca as pessoas que são obrigadas
a colaborar com a fiscalização tributária: I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de
ofício; II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras;
III - as empresas de administração de bens; IV - os corretores, leiloeiros e despachantes
oficiais; V - os inventariantes; VI - os síndicos, comissários e liquidatários; VII - quaisquer
outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo, ofício, função,
ministério, atividade ou profissão. Conforme previsão do parágrafo único do art. 197 do CTN,
o dever de colaboração se estende até onde encontra óbice na legislação que determina sigilo
e obrigação de observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou
profissão.53 Marins (2010, p. 160-161) lembra que o dever de colaboração encontra óbice
legal nas garantias que limitam os poderes de investigação da Administração Tributária. Por
exemplo, os particulares não estão obrigados a colaborar se houver risco à inviolabilidade da
intimidade e da vida privada, da residência, da correspondência, das comunicações
telegráficas e telefônicas e dos dados, exceto em obediência à ordem judicial.
Oportuno destacar que o dever de colaboração não significa afronta ao direito de não
autoincriminação (art. 5º, LXIII, da CRFB/88). O STF já se manifestou no sentido de que o
acusado tem o direito de permanecer em silêncio ao ser interrogado, em virtude do princípio
constitucional disposto no art. 5º, LXIII (permanecer calado), nemo tenetur se detegere, não
traduzindo esse privilégio autoincriminação.54
No Estado de São Paulo, além da legislação de regência específica de cada tributo de
competência estadual, onde estão disciplinados os deveres de colaboração de contribuintes e
terceiros, deveres esses chamados, comumente, pela doutrina de deveres instrumentais ou
obrigações acessórias, há, também, no código de direitos, garantias e obrigações do
contribuinte no Estado de São Paulo55, a ordem normativa estabelecida pelo art. 6º que dispõe
sobre as obrigações do contribuinte na sua relação com o Fisco: I - o tratamento, com respeito
e urbanidade, aos funcionários da administração fazendária do Estado; II - a identificação do
titular, sócio, diretor ou representante nas repartições administrativas e fazendárias e nas
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ações fiscais; III - o fornecimento de condições de segurança e local adequado em seu
estabelecimento, para a execução dos procedimentos de fiscalização; IV - a apuração,
declaração e recolhimento do imposto devido, na forma prevista na legislação; V - a
apresentação em ordem, quando solicitados, no prazo estabelecido na legislação, de bens,
mercadorias, informações, livros, documentos, impressos, papéis, programas de computador
ou arquivos eletrônicos; VI - a manutenção em ordem, pelo prazo previsto na legislação, de
livros, documentos, impressos e registros eletrônicos relativos ao imposto; VII - a manutenção
junto à repartição fiscal de informações cadastrais atualizadas relativas ao estabelecimento,
titular, sócios ou diretores.

2.4.2 Princípios do procedimento administrativo tributário

O segundo conjunto de princípios aplicam-se, sobretudo, na fase procedimental do
lançamento tributário de ofício, embora possam também aplicar-se ao processo tributário de
maneira subsidiária.

2.4.2.1 Inquisitoriedade

O procedimento administrativo tendente a constituir o lançamento tributário goza de
relativa liberdade que se concede à autoridade administrativa para executar as tarefas
necessárias a apuração dos eventos de interesse tributário. A investigação, a apuração, a
fiscalização, o levantamento de dados, documentos e informações, as diligências in loco para
confirmar ou infirmar dados cadastrais e operacionais, todas são atividades inerentes ao
trabalho fiscal que precede o lançamento tributário de ofício. Trata-se da fase pré-processual,
investigativa, inquisitória, que pode ou não tornar-se um processo no futuro. O procedimento
fiscal, orientado pelo princípio da inquisitoriedade, permite, dentro dos limites legais, uma
atuação mais célere, eficaz e com formalismo moderado por parte da Administração. Por fim,
cabe ressaltar que o abuso e arbitrariedade da fiscalização contaminam a produção de provas,
tornando-as inadequadas para motivar a acusação, tendo em vista seu caráter de ilicitude por
derivação. Trata-se da teoria dos “frutos da árvore envenenada”, conforme manifestação
jurisprudencial do STF56, de doutrina que repudia, por inconstitucionalmente inadmissíveis,
os meios probatórios, não obstante produzidos validamente em momento ulterior, que
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carregam vícios gravíssimos da ilicitude originária que a eles se transmitem, contaminando-os
pelo efeito causal.
Marins (2010, p. 161-163) resume a aplicação do princípio da inquisitoriedade ao
afirmar que o procedimento administrativo é inquisitório, mas o processo administrativo não
o é. O status constitucional do processo o particulariza em relação ao procedimento, de forma
que a inquisitoriedade do rito procedimental, presente nas fases concernentes às atividades de
fiscalização e de lançamento, dá lugar ao devido processo legal na fase em que se instala o
conflito, fase essa processual denominada de processo administrativo tributário.
Na fase processual, portanto, com o conflito instalado, o contribuinte, tem o poder de
participação na instrução do processo administrativo tributário, assegurado pelo devido
processo legal e as garantias dele decorrentes (contraditório, ampla defesa etc.).

2.4.2.2 Cientificação

A Administração Pública é governada, dentre outros, pelo princípio da publicidade,
que encontra guarida no caput do art. 37 da CRFB/88. Os atos da administração, por
conseguinte, devem ser realizados sob transparência, devem ser públicos porque ao interesse
público se destinam. Somente em casos excepcionais e expressamente previstos na lei, os atos
administrativos são realizados sob sigilo.57 A regra é a publicidade e transparência. Desta
forma, qualquer ato fiscalizatório ou realizado no curso do processo administrativo tributário
deve ser cientificado ao contribuinte, por força da publicidade que governa a atuação do Poder
Público. A esse dever da Administração corresponde o direito do particular em ser
comunicado, formalmente, sempre que o ato administrativo alcance sua esfera de interesse
jurídico. Um procedimento fiscalizatório realizado sem conhecimento do contribuinte está
inquinado de invalidade, não prestando a amparar o lançamento fiscal (MARINS, 2010, p.
163-164).
A publicidade dos atos administrativos se presta ao controle de legalidade das
atividades administrativas e, também, possibilita a defesa do particular em eventual
impugnação do ato administrativo. A publicidade pode ser classificada em publicidade geral e
publicidade restrita. A publicidade geral é a publicação no órgão oficial dos atos de efeitos
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gerais e externos. Já a publicidade restrita, que pode se dar por conhecimento pessoal do
interessado, por notificação, citação ou intimação, é imprescindível para a defesa de direitos e
esclarecimento de situação de interesse pessoal (ARAÚJO, 2007, p. 58-59). Tem amparo
constitucional a obtenção de certidões em repartições públicas, independentemente do
pagamento de taxas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal
(art. 5º, XXXIV, “b”, da CRFB/88).

Complementa a cientificação, a certeza de que o

contribuinte terá acesso aos autos ou a qualquer expediente administrativo que lhe diga
respeito, sendo-lhe facultado e facilitado a obtenção de cópias de documentos e decisões.
Além disso, o princípio da cientificação traz transparência à atividade administrativa, de
modo que o particular não seja surpreendido pela atuação administrativa que lhe diga respeito,
tudo em homenagem à segurança jurídica, no seu aspecto subjetivo de proteção à confiança
entre as partes.

2.4.2.3 Formalismo moderado
A lei de processo administrativo tributário paulista58, em seu artigo 3º, expressamente
dispõe que os atos processuais não dependem de forma determinada, exceto quando exigida
pela legislação tributária, sendo considerados válidos os atos que alcancem sua finalidade,
mesmo que realizados de outro modo. Eis aqui a expressão do princípio do formalismo
moderado que informa o processo administrativo tributário paulista, consagrando a adoção de
formas simples, ágeis, céleres no alcance da finalidade do ato, sem, no entanto, descurar da
segurança, certeza e respeito aos direitos dos administrados. O formalismo moderado tem
dupla funcionalidade: primeiro, facilita a atuação do particular no sentido de evitar que
formalismos exagerados e/ou desnecessários comprometam a sua colaboração no processo ou
mesmo dificultem a defesa de seus interesses; segundo, a eliminação de barreiras formais, não
essenciais, contribui para a celeridade e a eficácia da ação estatal, em consagração do
princípio da eficiência, um dos cânones da Administração Pública, veiculado no caput do art.
37 da CRFB/88 (MARINS, 2010, p. 164-165).
Harger (2008, p. 159) aponta que o informalismo somente é válido em favor do
administrado, e que o princípio do formalismo moderado não significa que as formas careçam
de importância para o processo administrativo. O particular está em uma situação de sujeição
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ao poder administrativo. Portanto, é natural que se procure assegurar o máximo de garantias
diante desse poder. A Administração, por outro lado, está adstrita ao determinado em lei, ou
seja, para alcançar suas finalidades legais deve obedecer às formas previstas na lei. Não se
quer dizer que a forma é completamente irrelevante, mas sim que são abominados os rigores
excessivos, como por exemplo, negar provimento a um recurso em virtude da utilização de
nomenclatura tecnicamente equivocada. No processo administrativo tributário paulista as
peças de defesa ou de recurso apresentadas pelos contribuintes, independentemente de como
são nominadas, ou para a autoridade a quem é dirigida, são tratadas como se não tivessem tais
vícios de forma.

2.4.2.4 Fundamentação

O dever de fundamentação está expressamente previsto na legislação estadual que trata
do processo administrativo, tanto geral, quanto o específico tributário. Na Lei Estadual
nº 10.177/98, que trata do processo administrativo geral do Estado de São Paulo, o art. 4º
expõe os princípios sob os quais deve atuar a Administração Pública, dentre os quais a
motivação dos atos administrativos. Na Lei Estadual nº 13.457/09, que cuida do processo
administrativo tributário decorrente do lançamento de ofício, o princípio da motivação vem
expresso no art. 2º que relaciona os princípios norteadores de validade do processo.
Uma das características que distinguem o processo administrativo tributário, e também
o procedimento fiscal que o antecede, revela-se no elemento motivacional dos atos
administrativos que são praticados no curso de um e outro. Naturalmente, a motivação é um
dos componentes do ato administrativo que pode, a depender da maior ou menor
discricionariedade do ato, se submeter a juízo de conveniência e oportunidade da
Administração. No entanto, no caso dos atos administrativos nos campos processual e
procedimental tributários, esse juízo é bastante limitado, posto que a motivação dos atos está
fundamentada em expressa disposição legal e nos fatos do mundo fenomênico, tendo em vista
o caráter vinculado do procedimento e do PAT. Marins (2010, p. 165) resume: “Fundamentar
o ato ou a decisão administrativa significa declarar expressamente a norma legal e o
acontecimento fático que autoriza a prática do ato ou a prolação da decisão”.
Há, ainda, uma terceira condição, conforme lembra Harger (2008, p. 105), para que a
motivação se considere plena: além das condições de fato e de direito que justificam a prática
do ato, cabe, ainda, demonstrar o nexo de causalidade entre os fatos ocorridos e o conteúdo do
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ato. A legalidade do ato somente pode ser examinada se estiverem explícitos na motivação
esses três elementos. A motivação assim demonstrada permite verificar as razões da tomada
de uma decisão e não de outra.

2.4.2.5 Celeridade

A celeridade processual busca conduzir o processo ao seu termo, no menor prazo
possível, com observância do due process of law (SALLABERRY59, 2003, p. 33). Não resta
dúvida de que a celeridade procedimental pode reduzir o desgaste decorrente do atrito entre
Fisco e contribuinte. Além disso, a morosidade do procedimento embute custos sociais e
econômicos relevantes. Quanto mais rápido for o procedimento, menor será o desgaste entre
as partes, menos oneroso e mais eficaz será o processo como um todo. Logicamente
relacionados estão os princípios da inquisitoriedade, do formalismo moderado e da celeridade,
todos buscando atingir com presteza e com a brevidade necessárias a prestação administrativa
estatal. Com a maior liberdade de atuação, propiciada pela inquisitoriedade, e com a
eliminação de ritos e solenidades desnecessárias, orientada pelo formalismo moderado, o
agente público poderá ser célere na sua atividade com ganhos de eficácia e economia. Um
processo enxuto no número de atos e na extensão dos prazos tende a ser um processo mais
célere do que aquele que abriga uma grande gama de atos, e cujos prazos são longos. Sob a
égide destes princípios, o procedimento fiscal preparatório do ato de lançamento se estrutura e
deve ser conduzido para que atinja rapidamente o seu objetivo final de formalizar a obrigação
tributária. Em 2004, através da Emenda Constitucional nº 45, conhecida como Reforma do
Judiciário, o princípio da celeridade foi expressamente declarado como garantia individual
fundamental ao se acrescentar o inciso LXXVIII no art. 5º da CRFB/88: “[...] a todos, no
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação”. Portanto, a Administração Pública não pode,
injustificadamente, obstar o fluxo normal do processo administrativo fiscal, tendo em vista,
inclusive, que a ela, Administração, incumbe o impulso de ofício do processo administrativo.
E a preterição indefinida do exame da demanda configuraria ofensa a direito fundamental
salvaguardado pelo texto constitucional. Assim, os dispositivos legais que definem prazos
para a prática dos atos processuais consolidam a efetiva aplicação do direito fundamental em
exame. Observe-se que, além do princípio da celeridade estar implícito na prática de diversos
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atos processuais, ele ainda se encontra expressamente nominado no artigo 2º, no §1º do artigo
4º, no inciso IV do art. 54 e no inciso II do artigo 72, todos da Lei Estadual nº 13.457, de 18
de março de 2009, que dispõe sobre o processo administrativo tributário decorrente de
lançamento de ofício.
Entretanto, aqui mais uma vez cabe destacar a relevância da distinção entre as fases de
procedimento e processo, pois se é certo que no procedimento inquisitório os requisitos de
velocidade, economia e eficiência são primordiais no atuar administrativo, o mesmo não
acontece na fase processual, na qual as garantias inerentes ao processo administrativo
contribuem para a necessária segurança jurídica que deve predominar na solução da
conflituosidade tributária instalada entre Fisco e contribuinte. Portanto, há que se distinguir a
celeridade procedimental e a celeridade processual. No procedimento investigatório,
inquisitorial, há menor grau de obstáculos, tudo em nome da celeridade e eficácia, enquanto
que na fase processual, a duração razoável do processo não pode comprometer as garantias do
devido processo legal que orienta a aplicação de outros princípios constitucionais
fundamentais como os da ampla defesa e o da segurança jurídica (MARINS, 2010, p. 166167). A busca da celeridade, portanto, não pode servir de justificativa para a inobservância
dos direitos das partes e para o desrespeito a esses direitos.
Cabe destacar por fim que, em contradição ao estipulado na própria lei do processo
administrativo tributário paulista, que prescreve importância à celeridade processual, o TIT
editou Súmula consignando que não é admissível a prescrição intercorrente no processo
administrativo tributário, o que, além disso, depõe contra o princípio da segurança jurídica.60

2.4.2.6 Gratuidade

Fundado no interesse do Estado em promover sua autotutela tributária, os processos
administrativos fiscais não devem incorrer em custos para os contribuintes (MARINS, 2010,
p. 167). A gratuidade do processo permite que qualquer contribuinte possa interpor sua
impugnação ao lançamento de ofício, caso entenda que seu direito foi lesado, sem que isso lhe
imponha encargos financeiros para custear sua defesa. O processo administrativo tributário,
no Estado de São Paulo, é gratuito, ou seja, o autuado pode apresentar defesa e recorrer sem
precisar pagar quaisquer custas, emolumentos ou tributos. Essa gratuidade se estende também
à via do auto de infração que lhe é entregue por ocasião da notificação de sua lavratura, e a
60
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todos os documentos que acompanharem essa via, conforme dispõe o art. 34, §2º, da Lei
Estadual nº 13.457/09. O código de direitos, garantias e obrigações do contribuinte no Estado
de São Paulo, LC Estadual nº 939/03, em seu art. 11, §3º, determina, ainda, que a fiscalização
deve entregar ao autuado, quando solicitadas, cópias dos documentos apreendidos ou
arrecadados. Não há previsão de cobrança de qualquer verba em contrapartida.
O próprio contribuinte autuado pode exercer, pessoalmente, o seu direito de defesa
sem a necessidade de constituir representante para tanto. Não há qualquer exigência
normativa de participação de advogado no processo administrativo tributário. Além disso,
confirma a observância do princípio da gratuidade, a impossibilidade de exigência de depósito
ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. 61

2.4.3 Princípios do processo administrativo tributário

Demarcada a fase processual, que será vista no Capítulo 4, com a notificação do
lançamento e a possibilidade de impugnação aberta ao contribuinte, inicia-se o processo
administrativo tributário propriamente dito. O contribuinte, ao ser notificado, toma
conhecimento da pretensão tributária estatal sobre sua esfera jurídica econômico-financeira e,
caso assim o deseje, formaliza a impugnação a essa pretensão. Formalizado o contencioso, o
processo está submetido aos princípios jurídicos próprios desta etapa processual
administrativa.

2.4.3.1 Devido processo legal

O devido processo legal representa uma garantia constitucional delineadora do percurso
legal por onde se move as partes na discussão da lide. É como se estabelecesse uma fronteira
de legalidade dentro do qual se garante os direitos fundamentais das partes em litígio, e, para
além de tal fronteira imaginária, o processo padeceria de invalidade. No âmbito de qualquer
processo fiscal devem ser observadas as garantias individuais elementares, pois são
implicações jurídicas diretas das cláusulas constitucionais que se manifestam no devido
processo legal, em seu aspecto processual. A não observância de quaisquer das garantias
constitucionais do contribuinte implica na invalidade do processo administrativo fiscal.
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Relativamente ao direito material tributário, o princípio do devido processo legal
compreende as garantias concernentes aos princípios da legalidade, isonomia, capacidade
contributiva, anterioridade, não confisco etc., vale dizer, de todos os princípios expressos no
capítulo da Constituição Federal sobre o Sistema Tributário Nacional, especialmente aqueles
que definem as limitações (artigos 150 a 152) ao poder de tributar (MARINS, 2010, p. 167169). No sentido estritamente processual, o princípio do devido processo legal expressa as
garantias elementares inscritas no texto constitucional em seu artigo 5º: direito de impugnação
administrativa à pretensão fiscal (inc. LIV); direito à autoridade julgadora competente (inc.
LIII); direito ao contraditório (inc. LV); direito à cognição formal e material ampla (inc. LV);
e) direito à produção de provas (LV); f) direito a recurso hierárquico (LV). A Constituição, ao
se referir a devido processo legal, não deixou dúvidas quanto a um “direito à proteção de
direitos”, explicitando o direito a um processo adequado e justo. No entanto, lembra Ávila 62
(2008, p. 57), como “[...] o ideal de protetividade de um direito fundamental é muito amplo,
podendo haver problemas de coordenação, conhecimento e controle relativamente a quais
são os elementos que podem ser dele deduzidos [...]”, além da garantia do devido processo
legal, o constituinte introduziu na CRFB/88 outras garantias que derivam dele: juiz natural
(art. 5°, XXXVII), juiz imparcial (art. 95), ampla defesa e contraditório (art. 5°, LV),
motivação das decisões (art. 93; IX), publicidade dos atos processuais (art. 5°, LX, art. 93,
IX), proibição de prova ilícita (art. 5°, LVI).
Nesse passo, vale destacar a obra de Castro63 na qual a defesa do devido processo legal
é construída também em relação às penalidades administrativas e fiscais, donde se extrai o
seguinte excerto (CASTRO, 2010, p. 348):
Impende registrar, de outra parte, que a garantia do devido processo legal reveste-se
de extremo rigor quando esteja em questão a aplicação de penalidades
administrativas e fiscais, cuja cominação somente pode dar-se se antecedida de
expressa previsão legal e, além disso, mediante processo regular em que seja
facultada ao interessado a mais ampla defesa. Nesse contexto a cláusula due process
of law opera conjuntamente com o princípio constitucional da legalidade, como
medida de salvaguarda contra apenações arbitrárias.

Medauar64 (1994, p. 238), tendo em vista o processo na esfera administrativa, comenta
que também no âmbito administrativo, o devido processo legal alcança as hipóteses de
controvérsia, conflito de interesses e outras situações das quais possam decorrer sanções para
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os administrados ou contribuintes, não se restringindo, portanto, somente às situações de
privação de liberdade e de bens. O devido processo legal é garantia universal que alcança
quaisquer tipos de processos, judicial ou administrativo.

2.4.3.2 Ampla defesa e contraditório

O Estado constitui o crédito fiscal sedimentado no ato de lançamento de ofício e, com
tal ato, pretende alcançar uma parcela do patrimônio do particular por aplicação de normas de
Direito Tributário que o autorizam a exercer esse desiderato. Todavia, a pretensão do ente
tributante não é imperativa, no sentido de que se aplica tal e qual foi construída,
unilateralmente. Por força dos dispositivos constitucionais, garantidores dos direitos
fundamentais, dentre os quais está, sem dúvida, o direito à propriedade, a pretensão estatal
deverá, inelutavelmente, ser submetida aos contornos do devido processo legal, o qual
assegura ao particular que ele somente será privado de seus bens ao cabo de processo no qual
sejam obedecidas as garantias materiais e processuais concernentes ao due process law.
O contribuinte tem a garantia e o direito à impugnação da pretensão tributária estatal
sobre seus bens, posto que no Estado de Direito vige a obediência à legalidade e ao devido
processo legal. No momento em que o contribuinte se insurge contra a pretensão estatal,
ressalte-se direito constitucional seu, emerge o conflito entre o que quer o Estado e o que quer
o particular. Tal impugnação oferecida pelo contribuinte caracteriza o surgimento do conflito
de interesses entre as partes envolvidas na relação tributária. A solução para o conflito daí
resultante se instrumentaliza, administrativamente, no processo tributário. Como processo
administrativo que é, o PAT está sob a égide da norma constitucional garantidora da ampla
defesa (art. 5º, LV), já citada anteriormente.
O direito à impugnação do lançamento de ofício efetuado pela Administração Pública
consolida uma das faces do devido processo legal, pois é instrumento protetivo do patrimônio
do particular contra as investidas do órgão tributante na sua função arrecadadora. Direito à
impugnação do lançamento significa manejar todos os meios lícitos para que haja a mais
ampla defesa de direitos, sobretudo no campo da relação tributária obrigacional que prescinde
“do consentimento direto do sujeito passivo”, e por isso, deve se dar em um contexto de
amplas garantias para que gere efeitos patrimoniais legítimos.
O direito à impugnação administrativa, corolário do devido processo legal, não se
finda com a apresentação da peça defensiva pelo contribuinte. Para a realização plena de tal
direito, no curso do processo, instalado a partir da apresentação da impugnação, o contribuinte
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deverá ter a possibilidade, dentro de parâmetros legais, de se manifestar sobre pareceres,
decisões, documentos e informações carreados aos autos, bem como produzir, da mesma
forma que o ente estatal e demais partes intervenientes no processo, provas, informações,
documentos, testemunhos e perícias aptos a demonstrar, de fato e de direito, as suas razões
que conduzam à impugnação do lançamento tributário pretendido pela Administração Pública.
Além disso, vale ressaltar, a ampla defesa compreende o direito de ser ouvido, de emprestar o
seu testemunho sobre os fatos segundo sua percepção (MARINS, 2010, p. 171). Tendo a
Administração Pública, no âmbito processual, ou seja, no âmbito do instrumento jurídico apto
a discutir e resolver o conflito de interesses, produzido e/ou carreado documentos e
informações, argumentos ou elementos de fato e de direito, cabe, da mesma forma, ao
contribuinte a oportunidade para rebater e contestar cada um dos elementos arrolados pela
outra parte, sob pena de ilicitude processual.
Conforme abordado anteriormente, o contribuinte tem o direito de contestar a autuação
da autoridade administrativa, tendo como suporte a este direito os princípios do contraditório
e da ampla defesa, por meio dos quais o acusado poderá apresentar impugnação
administrativa e formular sua resistência formal à pretensão do Fisco. A apresentação de sua
defesa promove a instalação do litígio administrativo fiscal entre o Estado e o contribuinte. O
processo administrativo tributário é o instrumento jurídico por meio do qual a lide chegará a
termo. É através do processo administrativo fiscal que o contribuinte poderá se manifestar,
contradizer a acusação e apresentar seus argumentos e provas em contrário. É direito
fundamental seu ser ouvido e ver apreciadas todas as suas alegações de defesa, além do
direito de produzir provas.
Todas as alegações do particular devem ser conhecidas e apreciadas, tanto as de caráter
formal quanto as de caráter material, além da liberdade de produzir provas necessárias para
suportar as razões que defende. Todavia, se o contribuinte quedar-se inerte na defesa de seus
argumentos, não produzindo provas, por exemplo, quando poderia e deveria fazê-lo, arcará
com o ônus de sua inoperância.
Produzidas as provas pelo contribuinte e apresentada sua defesa nos termos legais em
que estão previstos os prazos para as manifestações, o órgão julgador administrativo tem o
dever de se manifestar sobre as questões levantadas, sejam de ordem formal (questões
preliminares) ou material (mérito), sob pena de ferir o mandamento constitucional da ampla
defesa (MARINS, 2010, p. 172). Desde questões concernentes à mera irregularidade formal
do lançamento de ofício até a questão de fundo material em que se funda o auto de infração,
toda matéria de defesa dever ser conhecida e apreciada. O novo Código de Processo Civil já
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traz expressamente a prescrição de que devem ser enfrentados todos os argumentos deduzidos
no processo.65 Se a Administração Pública não se pronuncia ou se recusa a apreciar
determinada alegação da defesa (fática ou jurídica), tal evento se constitui em cerceamento de
defesa a macular a garantia constitucional da ampla defesa. Marins (2010, p. 172-173),
inclusive, defende que Órgão de Julgamento administrativo deve se manifestar sobre a
ilegalidade ou a inconstitucionalidade alegada em defesa na impugnação do auto de infração,
sob pena de não o fazendo, cercear a defesa e tornar, por consequência, nulo o processo
administrativo tributário.66 O Órgão de Julgamento tem o dever de conhecer e de apreciar em
toda sua extensão as alegações e provas produzidas pelas partes no conflito fiscal. E sua
decisão deverá ser fundamentada após a apreciação das alegações de fato e de direito trazidas
ao processo administrativo tributário para julgamento. Todas as questões formais e de mérito
devem ser apreciadas. Com relação a este aspecto, assim se pronuncia Tomé (2008, p. 318):
A convicção precisa, necessariamente, decorrer das provas, apreciadas livremente e
confrontadas entre si, com identificação dos aspectos convergentes e divergentes
entre elas. Com tais providências, o julgador está habilitado a atribuir maior ou
menor força axiológica a cada prova, firmando seu convencimento acerca do
conjunto probatório como um todo e, por conseguinte, concluindo sobre a
ocorrência ou não do fato jurídico tributário em sentido estrito e do ilícito tributário,
bem como dos correspondentes liames obrigacionais. Tudo, é claro, devidamente
fundamentado.

A ampla defesa garante ao contribuinte a possibilidade de produzir, licitamente, todas
as provas necessárias à discussão da lide e que se submetem ao processo administrativo
tributário para apreciação. A produção de provas pode se valer de meios materiais, como a
produção de documentos, pareceres, perícias etc., bem como de meios pessoais ou
testemunhais. Ao contribuinte deve ser assegurado o direito, portanto, de ter igualdade de
condições com a Fazenda Pública na produção de provas.
Sob o escudo da ampla defesa protege-se o contribuinte contra possíveis ações dos
órgãos administrativos de julgamento que buscam obstacularizar a produção de provas.
Legislação processual administrativa que cria obstáculos à produção de provas, bem como a
que cria presunções fazendárias absolutas ou relativas que invertem o ônus probante,
configura cerceamento de defesa (MARINS, 2010, p. 173). A Constituição somente faz
ressalva à produção de provas ilícitas que, por isso mesmo, não se prestam à apreciação em
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Lei nº 13.105/15. O art. 489 traz os elementos essenciais da sentença e o seu §1º, inciso IV, prescreve que não
se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de,
em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
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A Lei Estadual nº 13.457/09, em seu art. 28, veda, aos órgãos de julgamento administrativo tributário no
Estado de São Paulo, expressamente, a possibilidade de afastar a aplicação de lei sob alegação de
inconstitucionalidade, salvo nas hipóteses em que a inconstitucionalidade tenha sido proclamada em ação direta
de inconstitucionalidade, ou por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, em via incidental, desde que o
Senado Federal tenha suspendido a execução do ato normativo.
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processo administrativo ou judicial. O contribuinte tem o direito à ampla produção de provas,
valendo-se de quaisquer meios lícitos permitidos em Direito. Na peça defensiva, deve apontar
os seus motivos de fato e de direito para fundamentar os pontos de discordância da acusação
fiscal. Deve, ainda, juntar desde logo os documentos que entender necessários para comprovar
suas alegações, inclusive laudos periciais e outras formas de manifestação probatória para
elucidação dos fatos controversos. A Administração Pública não pode interferir ou mesmo
colocar empecilhos, seja por que ato normativo for, na instrução probatória por parte do
acusado no processo administrativo tributário. Dentro do prazo que as normas processuais
preveem, pode o contribuinte instruir o processo com todas as provas que julgar necessárias
para sustentar sua defesa. Ressaltando a importância da segurança jurídica, entretanto, Tomé
(2008, p. 316) observa que as provas devem ser produzidas para contrapor a exigência fiscal
nos termos dentro dos quais as atividades hão de ser realizadas, fixados no ordenamento para
que não haja instabilidade das relações jurídicas.

2.4.3.3 Duplo grau de cognição

A prestação estatal julgadora deve se submeter ao duplo grau de cognição em razão de
controle de qualidade e de segurança jurídica, além de ser um imperativo constitucional
previsto na garantia expressa do art. 5º, LV. Direito a recurso é mais um instrumento da ampla
defesa a moldar o devido processo legal.
A decisão do processo administrativo deve se submeter à revisão de órgão julgador de
hierarquia superior, competente para a reapreciação do conflito fiscal. Tal recurso,
denominado recurso hierárquico, pode ser realizado por órgão de hierarquia superior de
composição monocrática ou colegiada. Órgãos de julgamento instituídos pelos entes
federados, que se estruturam somente em instância única de julgamento, ferem o princípio
constitucional da ampla defesa, de modo que os julgados gerados por esses órgãos não
aperfeiçoam a pretensão fiscal e maculam a exigibilidade do tributo (MARINS, 2010, p. 174175).
O duplo grau de jurisdição, como princípio de direito processual, tem por objetivo
assegurar à parte ou interessado, a revisão do julgado que em seu desfavor foi proferido em
grau inferior. Como todo processo, o duplo grau de jurisdição ou cognição, está subentendido
no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, quando trata do contraditório e da ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Duplo de grau de jurisdição é o direito a
recurso, direito que a parte vencida tem de ver sua questão ser apreciada por outro julgador,
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que possa reconhecer a pertinência de suas argumentações e proferir sentença substitutiva à
do órgão julgador originário, tudo em prol da certeza e estabilidade da decisão. É imperativo
jurídico decorrente do devido processo legal, ainda que tal princípio não venha explicitamente
expresso na constituição. Para o jurista Machado Segundo (2014, p. 39), o processo
administrativo no Brasil não realiza propriamente jurisdição, mas exercício de autocontrole da
legalidade, e, talvez, seja mais apropriado falar-se em duplo grau de controle.

2.4.3.4 Julgador competente

O julgamento do conflito tributário, que permite ao contribuinte ver apreciados seus
argumentos de defesa e provas constituídas, só é possível se houver a estruturação de órgãos
de julgamento administrativo preparados para tal mister. Tais órgãos devem ser dotados de
julgadores imparciais, independentes e com competência previamente fixada em lei, com
regimento interno também previamente definido, que permita a tramitação dos processos sem
interferências externas que maculem a lisura da apreciação do caso concreto e da sentença
proferida no julgamento que lhe é submetido (MARINS, 2010, p. 175).
Os órgãos de julgamento administrativo não podem estar submetidos ao poder
hierárquico típico das funções administrativas do Estado. Para que haja isenção e
imparcialidade nos julgamentos, os julgadores têm que ser dotados de competência julgadora
previamente estabelecida na legislação. Os órgãos julgadores estão adstritos ao poder
hierárquico no que diz respeito às suas funções administrativas típicas, tais como horário de
funcionamento da repartição, critérios de nomeação etc. (MACHADO SEGUNDO, 2014, p.
44). Os incisos XXXVII (não haverá juízo ou tribunal de exceção) e LIII (ninguém será
processado nem sentenciado senão pela autoridade competente) do art. 5º da Constituição são
o fundamento do princípio, e condiciona que a Administração Pública estruture os órgãos de
julgamento na forma a dar efetividade ao princípio, antes de qualquer julgamento da lide
tributária.
No Estado de São Paulo, o Órgão de Julgamento de questões tributárias, no âmbito da
Administração Pública, está estruturado no Tribunal de Impostos e Taxas, que tem
competência para julgar, na esfera administrativa, as lides de natureza tributária que envolvam
contribuintes do Estado.
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2.4.3.5 Razoável duração do processo

A razoável duração do processo decorre de preceito constitucional, instituído pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004, que adicionou o inciso LXXVIII ao art. 5º da
CRFB/88, mas também pode ser deduzido do princípio do devido processo legal. O
contribuinte, ao apresentar sua petição de defesa, espera e confia que o órgão julgador
produzirá, em tempo hábil, razoável, resposta que seja útil ao conflito submetido à sua
apreciação. Por isso, se mostra irrazoável a aplicação de gravames ao contribuinte enquanto
está em curso processo administrativo tributário que discute questão ainda sob apreciação da
Administração Pública (MACHADO SEGUNDO, 2014, p. 43). Não é outro o sentido
veiculado pela Súmula Vinculante nº 24, que dispõe sobre a impossibilidade de o Ministério
Público oferecer denúncia por crime tributário, tendo como base auto de infração lavrado,
enquanto tal auto de infração ainda está pendente de decisão na esfera administrativa. 67
Outro aspecto a se destacar na garantia da razoável duração do processo diz respeito à
universalidade de sua aplicação, a demonstrar que não pode a Administração Pública
estabelecer discriminação para atribuir maior celeridade a processos administrativos do seu
interesse, por exemplo, aqueles relativos a contribuintes considerados “grandes devedores”. O
princípio da razoável duração do processo igualmente se aplica a processos administrativos ou
judiciais, ou seja, para ambos tem relevo o comando constitucional, o que implica concluir
que os julgadores administrativos têm a mesma responsabilidade e dever funcional dos juízes
do Poder Judiciário em observar a celeridade e a impulsão do processo administrativo para
que se chegue a termo no menor espaço de tempo, sem prejuízo dos direitos em disputa na
lide. Quando aqui se fala em celeridade do processo, portanto, não se quer dizer apenas em
relação ao tempo de duração do processo, mas também, e principalmente, à eficácia do
processo no tempo para que se produza uma resposta apropriada à lide, porém resguardando a
segurança jurídica que deve orientar a aplicação do Direito. Percebe-se, portanto, que tanto a
abreviação indevida como o prolongamento exagerado do processo são danosos aos direitos
dos envolvidos (MARINS, 2010, p. 176-178). Conforme citado na seção 2.4.2.5, quando
abordou-se o princípio da celeridade processual, permanece em vigor a Súmula 04/2003 do
TIT cujo texto dispõe: “Não é admissível a prescrição intercorrente no processo
administrativo tributário”, o que afronta o princípio da razoável duração do processo e depõe
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Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90,
antes do lançamento definitivo do tributo.
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contra o princípio da segurança jurídica ao admitir que o processo possa tramitar
indefinidamente no Tribunal administrativo.

2.4.3.6 Tipicidade

A sanção expressa no lançamento de ofício, quando há a aplicação de penalidade pelo
descumprimento de obrigação tributária, ressalta a importância do princípio da tipicidade, que
se constitui em um expoente do Estado de Direito, conforme destaca Krebs 68 (2010, p. 65):
“[...] fornecendo ao cidadão as condições necessárias para que o mesmo saiba qual conduta
constitui uma infração e qual a resposta estatal a ser imputada para quem praticar esse
fato”. A tipicidade é técnica que acumula as condições de previsão e certeza da norma e,
portanto, reclama a necessidade de prévio comando legal que identifique quais as condutas
são tidas como proibidas ou de cometimento obrigatório, além das sanções a que se submetem
quem não as adotar (nullum crimen nulla poena sine lex certa).
A não observância do princípio da tipicidade pode ser observada nos seguintes
exemplos: i) insuficiência da tipificação legal na falta de clareza da lei; ii) imperfeição na
regulamentação do tipo definido em lei; a Administração edita regulamentos com o propósito
de esclarecer e dar aplicabilidade às condutas tipificadas na lei valendo-se de normas editadas
através de atos administrativos normativos, que devem ser claros e precisos, sob pena de
causar ruídos na interpretação do tipo legal; iii) tipificação de infrações sem atribuições de
sanções na lei, remetendo a sanção para regulamentos; iv) falta de tipificação do fato
(descrição genérica do fato), ao qual se atribui uma sanção (KREBS, 2010, p. 65-67).
O princípio da tipicidade em Direito Tributário decorre do princípio da legalidade.
Assim sendo, todos os elementos essenciais da relação jurídico-tributária terão que ser
necessariamente tipificados na norma. Para aplicação da sanção tributária faz-se necessário
que a lei tipifique a conduta ilícita ensejadora da sanção, bem como os demais elementos da
relação jurídica sancionatória. E a tipificação do ilícito tributário deverá ser cerrada,
esgotando qualquer possibilidade de atuação discricionária por parte da Administração
Pública. Novamente, ressalte-se aqui a prescrição do CTN, art. 112, de que na dúvida quanto
à interpretação da lei tributária no que diz respeito à definição de infrações e cominação de
penalidades, opta-se pela opção menos gravosa para o acusado.

68

KREBS, Pedro. Autoincriminação e obrigação tributária: aplicações no direito tributário do direito a não se
autoincriminar. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010.

85

2.4.3.7 Economia processual

A economia processual é a racionalização da prática de atos processuais, procurando
acelerar o seu andamento, evitando a prática de atos inúteis ou, ainda que úteis, evitando sua
prática de uma forma mais burocratizada e lenta. Quaisquer medidas protelatórias,
desnecessárias, supérfluas, que não acrescentem nada ao conteúdo do processo, ou que lhe
atravanquem o andamento, devem ser evitadas. Sob a alegação de economia processual, no
entanto, não pode ser evitada ou impedida a prática de atos que, se omitidos, configurem
cerceamento de defesa. A título de economia processual, não se pode impedir, inviabilizar ou
proibir a prática de atos necessários ao bom andamento do processo ou de atos que auxiliem a
tarefa do julgador.
Na medida em que o processo é um meio para a consecução de um determinado fim
(“[...] solução de litígios relativos aos tributos estaduais e respectivas penalidades” – artigo
1º da Lei Estadual nº 13.457/09), deve haver necessariamente uma proporcionalidade entre os
meios utilizados e os fins almejados, de modo que o processo não se torne mais oneroso do
que o bem a ser alcançado no final (SALLABERRY, 2003, p. 31-33). Economia processual,
então, representa economia de atos desnecessários e economia de custos. Por causa disso, o
Estado de São Paulo concede, com alguma periodicidade, a dispensa de pagamento dos
débitos fiscais de pequena monta. O princípio da economia processual, consagrado na Lei
Estadual nº 13.457/09, não está voltado apenas para o legislador e para o administrador que
elaboram as regras processuais. Está também voltado para o aplicador da norma, que deve
observá-lo na sua atividade judicante.
Estes são, em breve síntese, os princípios norteadores do procedimento e do processo
administrativo tributário, sem a pretensão que tal rol esgote as normas principiológicas que
orientam a relação entre a Administração Pública e administrados em matéria tributária. No
próximo capítulo, examina-se o conflito entre Fisco e contribuinte e como nasce o lançamento
tributário de ofício.
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3 O CONFLITO FISCO/CONTRIBUINTE E O LANÇAMENTO DE OFÍCIO

Ao fazer uma primeira aproximação do conceito de Direito como ordens coercitivas,
Hart (2009, p. 33) expõe a questão nos seguintes termos:69
[...] onde quer que exista um sistema jurídico, deve haver algumas pessoas ou um
grupo de pessoas que proferem ordens de caráter geral, apoiadas por ameaças, que
são geralmente obedecidas, e deve haver também a convicção geral de que essas
ameaças podem ser efetivadas em caso de desobediência.

Ele destaca nesse conceito a generalidade das ordens, que indica um tipo geral de
conduta, e a generalidade de pessoas a quem se aplica. Trata-se, dizendo de outro modo, de
ordem geral e abstrata, que afeta a todas as pessoas, via de regra, não individualizando quem
as deva cumprir na ausência de restrições ou ampliações de classes de pessoas. Juntamente
com a generalidade das leis, outra característica se apresenta com destacada magnitude: a
permanência da ordem normativa apoiada pela execução da ameaça (sanção) que carrega. Até
que a ordem seja revogada ou cancelada, a execução da ameaça, muito mais do que a
promulgação ou comunicação da ordem para o conjunto da sociedade a quem é destinada, é a
garantia de sua permanência. A crença, ou convicção de que a ameaça se consumará caso a
ordem seja desobedecida constitui valor relevante para a permanência do Direito como força
disciplinadora de condutas intersubjetivas. Hart também destaca a característica da eficácia
social da norma, ao se referir à maior probabilidade que as ordens devem ter de mais
frequentemente serem obedecidas do que transgredidas. Por fim, o filósofo inglês acrescenta
ao seu conceito de Direito como ordens coercitivas, as características que todo sistema
jurídico deveria possuir: ser independente e autônomo, isto é, o direito de um Estado se aplica
em dado território regulando a conduta da população que habita aquele território sem se
submeter à eventual interferência de outros Estados nessa regulação (HART, 2009, p. 26-33).
Nas próximas seções, esse conceito de Direito, esposado por Hart como ordens
coercitivas, será aplicado ao conflito tributário que opõe contribuinte e Fisco na busca pela
razão na interpretação e cumprimento das normas tributárias.

3.1 Direito Administrativo, constitucionalização e discricionariedade

Conforme citado na seção 2.2 deste trabalho, a relação entre Fisco e contribuinte deve
estar assentada sobre bases jurídicas sólidas que permitam aos sujeitos da relação jurídica
tributária ter estabilidade e certeza nas suas ações concretas do dia-a-dia. Para entender como
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foram construídas essas bases jurídicas, é necessário resgatar e sintetizar, em rápidas linhas, a
evolução do Direito Administrativo no Brasil.

3.1.1 Evolução do Direito Administrativo brasileiro
Para tratar das transformações do Direito Administrativo no Brasil, Di Pietro70 traçou
uma evolução histórica do Direito Administrativo pátrio, desde o momento em que o país foi
colonizado pelos portugueses até o momento atual. Nessa trajetória, foi destacada a
transformação por que passava as instituições jurídicas do Estado, herdadas da concepção
romanística de direito, passando pelo Estado liberal e desaguando na contemporaneidade do
Estado Democrático de Direito. Percebe-se, claramente, a importância que o regime jurídico
de direito público foi assumindo, o surgimento dos diversos institutos de direito
administrativo, consolidados, inicialmente pela jurisprudência, e depois assentados na
legislação ordinária e, finalmente, na constituição.
No período do Brasil-Colônia, o direito no Brasil foi ditado pelas Ordenações
Filipinas, originárias de Portugal, a metrópole colonizadora. Conclui Di Pietro (2002, p. 7-8),
em relação às funções administrativa e legislativa, sobre o legado deixado pelas
transformações políticas e jurídicas daquele período histórico:
[...] não havia divisão de poderes, nem separação entre as funções de administrar e
legislar; o monarca detinha poderes absolutos, sem qualquer submissão à lei ou a
qualquer tipo de controle; também os delegados do rei nas colônias (capitães
hereditários, primeiro, e governador-geral, depois) detinham poderes absolutos
outorgados pelo monarca e que abrangiam, sem qualquer controle, a administração,
a legislação e a distribuição da justiça.

No período do império, quando o Brasil conhece sua primeira constituição, de
inspiração francesa, houve a previsão da divisão dos poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, com a particularidade de se criar um quarto poder, o Moderador. Apesar do Brasil
imperial também ter criado um Conselho de Estado, a exemplo da França, este tinha função
meramente consultiva, aconselhando o Imperador em suas decisões mais graves.
Diferentemente do que ocorria na França, onde o Conselho de Estado tinha jurisdição
administrativa. Esclarece Di Pietro (2002, p. 10) que “[...] já havia, na época do Império, uma
Administração Pública organizada e a consciência de que existia um direito administrativo
distinto do direito civil, embora sem a amplitude que tem hoje. Era mais visto como um
complexo de leis”.
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Com a República, a partir de 1889, abandona-se o modelo francês de dualidade de
jurisdição, e o direito administrativo brasileiro sofre forte influência do direito norteamericano. A Administração Pública passou a submeter-se ao controle jurisdicional e, sob
influência do direito norte-americano, a jurisprudência assume destacado papel com fonte de
direito administrativo. Nesse momento histórico, o Direito Administrativo brasileiro estava,
ainda, sob influência do Direito francês e, agora também, do Direito norte-americano.
Daquele acatou a teoria e os princípios que fizeram surgir o regime jurídico próprio do Direito
Administrativo, afastando-o do Direito Civil, enquanto deste, recebeu a influência no que diz
respeito ao sistema de unidade de jurisdição e à necessidade de submissão da Administração
Pública ao controle pelo Poder Judiciário (DI PIETRO, 2002, p. 14-15).
Com a Constituição de 1934, o Estado brasileiro estende suas atividades nos campos
econômico e social, passando a atuar em áreas como saúde, educação, assistência e
previdência social, e o Direito Administrativo assume sua feição mais próxima da que se
conhece hoje. A consequência foi o crescimento da máquina estatal para dar conta das novas
atribuições que o Estado assumia. Já nessa época, vislumbra-se o direito administrativo como
ramo autônomo do direito público, com institutos, princípios e regime jurídico próprio (DI
PIETRO, 2002, p. 17). Convém destacar que o Direito Administrativo no Brasil experimentou
uma positivação abrangente, em que princípios e institutos jurídicos foram definidos em lei e
até mesmo constitucionalizados. Tal positivação trouxe como consequência uma rigidez na
aplicação do Direito Administrativo no Brasil que acaba por emperrar a atividade
administrativa, seja pelo excesso de formalismo, seja pela diminuição na flexibilidade dos
órgãos públicos para desempenhar suas atribuições.
No momento atual, Di Pietro destaca as transformações pelas quais passa o Direito
Administrativo brasileiro, com destaque para a constitucionalização dos princípios que
orientam as atividades da Administração Pública, mas também outros dispostos em normas
infraconstitucionais e que perpassam também todo o ordenamento jurídico. Quanto ao
princípio da legalidade, vale destacar a ampliação de sua interpretação no momento atual, não
se restringindo mais somente ao aspecto formal da norma, mas entendido agora também como
a conformidade do ato administrativo com os princípios que orientam a Constituição. Nesse
sentido, o princípio da legalidade ganha nova dimensão em que a discricionariedade da
Administração se reduz na mesma proporção em que aumenta a possibilidade de apreciação
judicial do ato administrativo. Ressaltando o momento de transição, Di Pietro (2002, p. 22)
acredita que o objetivo de tal transformação está correlacionado com o melhor funcionamento
da Administração Pública, em que esta deveria exercer atividades indelegáveis as quais o
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particular não tem condições de desempenhar sozinho. O autoritarismo das decisões
unilaterais é substituído, ainda que parcialmente, por variadas formas de parceria com o
particular, o que atrai e incentiva o particular a participar da proteção do interesse público.
Hoje há vários instrumentos que permitem a participação dos cidadãos na gestão e controle da
Administração Pública, a busca pela eficiência na prestação dos serviços públicos, as
parceiras do Estado com os particulares em diversas obras de interesse público, a busca de
resultados pela Administração Pública com a fixação de metas de desempenho.

3.1.2 Constitucionalização do Direito Administrativo

A concepção de Direito Administrativo evoluiu no curso da história para ampliar o
alcance do princípio da legalidade. Na Europa continental do século XVIII, nos primórdios da
Revolução Francesa, a legalidade cumpriu o papel de restringir os poderes do monarca,
protegendo, por conseguinte, a florescente classe burguesa, sobretudo nos seus direitos de
liberdade e propriedade. E era isso mesmo que pretendia a novel classe social: liberdade para
desenvolver suas atividades econômicas, sem interferências ou direcionamentos ou
imposições impertinentes do rei, e proteção às suas conquistas materiais, vale dizer, à
propriedade que lhe garantisse a titularidade de bens sem o risco de a monarquia deles se
apropriar.
Esse era o panorama no Estado liberal nascente, que permitiu o extraordinário
desenvolvimento de uma classe social, ao menos no sentido econômico, naqueles idos das
Revoluções Francesa e Industrial. A Industrial a modificar a forma de produção até então
vigente para uma nova forma revolucionária de geração de excedentes de bens e produtos, que
na Economia ficou conhecida como forma capitalista de produção. A Francesa deu o suporte
político-jurídico que estabeleceu garantias, liberdade e propriedade acima referidas, à nova
classe que surgiu. O poder agora tinha freios. O rei já não podia tudo. Vingou-se a ideia dos
três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, independentes e que daria contornos mais
democráticos aos Estados, ainda que incipientes no início.
O capitalismo floresceu, inicialmente na Inglaterra, mas depois também na Europa
continental e também na América do Norte. Novas tecnologias surgiam, crescentes
excedentes produtivos eram gerados, riquezas se acumulavam, o capital se fortalecia. No
entanto, ao lado dessa opulência econômica, crescia também uma miséria social. O
capitalismo nascente concentrava a riqueza nas mãos de poucos ao mesmo tempo em que
explorava de forma desumana os trabalhadores. Há relatos de trabalhos de mulheres e
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crianças e de jornadas de dezesseis horas diárias. Os salários eram parcos e os trabalhos
insalubres. As pessoas viviam em cidades que não forneciam o mínimo de saneamento,
transporte, energia ou saúde condizentes com as necessidades. Rezende71 (2013, p. 144) cita
as longas jornadas de trabalho de até dezesses horas diárias, seis dias por semana, baixa
remuneração, habitação sem as mínimas condições higiênicas e a constante situação de
desemprego dos membros das famílias operárias. As precárias condições de trabalho e de
sobrevivência das pessoas geraram insatisfações generalizadas que culminaram em revoltas a
pressionar o sistema capitalista.
As pressões sociais são a origem da modificação do Estado liberal para o Estado
social. Necessidades de educação, saúde, assistência, previdência, segurança foram
determinantes para incorporar novas funções à Administração Pública. As crises pelas quais
passou o capitalismo, depressão, de desabastecimento, de superprodução, de desvalorização
da moeda, de estagnação, de inflação etc. contribuíram e aceleraram as mudanças nas formas
de organização social e política dos Estados, com a crescente participação de novos atores no
cenário político. No Estado social, novos direitos deveriam ser assegurados: os sociais, tais
como educação, saúde, previdência, dentre outros. O Direito Administrativo incorpora assim,
além dos direitos individuais, uma segunda geração de direitos, também fundamentais, os
sociais.
Todavia, na primeira metade do século passado, não obstante os avanços do sistema de
produção capitalista, ainda se observava a existência de muitos estados totalitários, em que o
poder político era exercido de forma absolutista. Como se sabe, disso resultou guerras
mundiais que devastaram boa parte desses países. E foi nos escombros dessas guerras que
emergiu o Estado Social e Democrático de Direito, como, por exemplo, na Alemanha, através
de sua Lei Fundamental de 1949. Aqui, percebe-se mais uma evolução do Direito
Administrativo, com a ampliação do princípio da legalidade a orientar a atuação dos poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário. Na Lei Fundamental de Bonn, o poder Legislativo estava
submetido à ordem constitucional, e os poderes Executivo e Judiciário deveriam obedecer não
somente à lei, mas também ao direito.
O princípio da legalidade experimentou grande amplitude, uma vez que impunha à
Administração Pública obediência, além da lei, também ao direito. Não bastariam, agora, as
normas de Direito Administrativo estarem em conformidade com a lei, em sentido formal,
mas também em sentido material, posto que os princípios e valores que orientam o direito
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deveriam ser observados. É esse o sentido hoje presente no Direito Administrativo brasileiro,
principalmente a partir da Constituição de 1988. A amplitude do princípio da legalidade, bem
como a inserção de diversos dispositivos constitucionais pertinentes ao Direito
Administrativo, como, por exemplo, a expressa menção aos princípios que norteiam a
Administração Pública no caput do art. 37 da Constituição de 1988 (publicidade, moralidade,
impessoalidade, legalidade e eficiência), trouxe como consequência uma maior vinculação
dos atos administrativos à lei em sentido amplo. Isso quer dizer, em outras palavras, que se
reduziu a discricionariedade da Administração Pública na edição de seus atos, o que, por
conseguinte, remete a um maior controle judicial de tais atos.
Por outro lado, a largueza da interpretação do princípio da legalidade, com a
incorporação de princípios e valores a serem observados na edição dos atos administrativos,
deixa margem a que, com maior frequência, tais atos sejam questionados em sede judicial. Tal
circunstância colabora para o enfraquecimento de outro princípio primordial da ordem
jurídica, qual seja o princípio da segurança jurídica. Enfraquece-se a previsibilidade dos atos
administrativos, aumentando a instabilidade das relações jurídicas estabelecidas com a
Administração Pública, posto que qualquer ato tem agora que estar em consonância, além da
lei, com os princípios e valores constitucionais, que são, por definição, de difícil
interpretação, muitas vezes carregando um forte componente de indeterminismo jurídico.
A incorporação de direitos sociais como direitos fundamentais na Constituição impôs
ao Estado estabelecer políticas públicas que garantam a observância de tais direitos. O Estado
tem o dever de garantir tais direitos e não pode ficar indefinidamente dependente de leis e
providências administrativas, o que leva ao entendimento de que as normas constitucionais
que garantem esses direitos têm que ter um mínimo de eficácia decorrente diretamente da
Constituição (DI PIETRO, 2010, p. 188). Ou seja, se os poderes Legislativo e Executivo não
agirem, o poder Judiciário estaria legitimado a dar um mínimo de eficácia aos direitos sociais
insculpidos na Constituição quando o interessado o provocasse.

3.1.3 Discricionariedade

A discricionariedade administrativa é um poder jurídico limitado pela lei e por
inúmeros princípios previstos de forma implícita ou explícita na Constituição como
moralidade, razoabilidade, interesse público. O tema da discricionariedade administrativa foi
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desenvolvido por Di Pietro72, sendo definida como a faculdade que a lei confere à
Administração Pública para apreciar o caso concreto, segundo critérios de oportunidade e
conveniência, e escolher uma dentre duas ou mais soluções, todas válidas perante o direito. A
justificação para a discricionariedade administrativa estaria no fato de que ao legislador é
impossível prever todas as ocorrências do mundo fenomênico, de sorte que a lei só pode
prever as situações em abstrato. Assim, diante do caso concreto, cabe ao administrador
público, nos casos em que a lei não vincula a ação administrativa, escolher entre duas ou mais
alternativas para decidir.
A liberdade do legislador é mais ampla posto que só encontra limite na Constituição.
Na função jurisdicional há a menor discricionariedade porque o juiz, no seu trabalho de
interpretação da lei, deve buscar a única solução possível perante o direito. Já a
Administração Pública dispõe de critérios administrativos próprios (oportunidade e
conveniência) para executar seus atos, desde que observe os contornos definidos pelo
ordenamento jurídico. O legislador previamente delimita a discricionariedade quando, na
definição de determinados atos, deixa um espaço para a livre decisão da Administração
Pública. Esse espaço de decisão administrativa, em que há opções a ser adotadas no caso
concreto pelo administrador público, está legitimado e reservado pela lei, descabendo,
portanto, a invasão do Poder Judiciário na decisão adotada pelo administrador, pois isso
representaria a substituição, por seus próprios critérios de escolha, da opção que,
legitimamente, a autoridade competente adotou com base em razões de oportunidade e
conveniência (DI PIETRO, 2007, p. 133). Nas situações a seguir, pode-se afirmar que a
discricionariedade administrativa estará presente: i) quando a lei expressamente a confere à
Administração; ii) quando a lei é insuficiente, porque não lhe foi possível prever todas as
situações; iii) quando a lei prevê determinada competência, mas não estabelece a conduta a
ser adotada; iv) quando a lei usa conceitos jurídicos indeterminados que encerram valorações,
sentidos axiológicos, tais como: comoção interna, utilidade pública, bem comum, justiça,
equidade, decoro, moralidade, boa-fé, ordem pública, notório saber etc.
Com relação aos elementos do ato administrativo, a discricionariedade pode ser
encontrada no objeto, forma, motivo e finalidade, embora com divergências doutrinárias, mas
não quanto ao sujeito. Quando o ato administrativo é vinculado, o controle judicial exerce-se
sem restrições com o fim de verificar a conformidade do ato com os ditames previstos na lei.
Já no caso de atos discricionários da administração, o controle judicial terá que respeitar os
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limites da discricionariedade definidos em lei. Em outras palavras, a legalidade é o limite para
os atos administrativos discricionários. E legalidade aqui é em sentido amplo, que exige
conformidade da Administração Pública não somente com determinada lei ou norma em
sentido formal, mas com todo o ordenamento jurídico e seus princípios. Como essa
conformação do Direito Administrativo se amolda aos conflitos havidos entre a
Administração Pública e os particulares no campo tributário é o tema que será abordado na
seção seguinte.

3.2 O conflito entre Fisco e contribuinte

Inicialmente, faz-se premente assentar algumas premissas que orientam o
procedimento fiscalizatório, impulsionado pela Administração fiscal, que se orienta pela
busca da verdade material. O procedimento administrativo fiscal que culminará no
lançamento tributário, ou não, é um procedimento envolvendo partes: Fisco e contribuinte,
mas a existência de partes no procedimento não importa dizer tratar-se de procedimento
contencioso, em que haveria espaço para o contraditório. Parte é o sujeito de uma relação
jurídica portador de interesse, de caráter substancial ou formal, para cuja satisfação atua. Não
há dúvida de que, uma vez constituída a relação jurídica tributária, a Fazenda Pública, de um
lado, e o sujeito passivo, de outro, sejam partes da relação, um como credor e outro como
devedor. No entanto, no procedimento que antecede a constituição da relação jurídica
tributária, a condição de parte do particular poderia suscitar dúvida se ele assume a posição de
mero elemento de prova, submetendo-se ao poder inquisitório da Administração, ou a de
sujeito titular de deveres, mas também de direitos subjetivos que concorrem para a defesa de
seus interesses na investigação da verdade tributária. Diante da legalidade que preside a
atuação da Administração, o particular, certamente, nos atuais ordenamentos tributários, não
se reduz a mero elemento de inquisição administrativa, mas sim é parte em sentido material e
parte em sentido formal (XAVIER, 2005, p. 164-168).73
A posição jurídica assumida pelo Fisco no procedimento de lançamento é mais
complexa, uma vez que, além do interesse material que a pretensão tributária lhe confere
como credor do tributo, desempenha um conjunto de poderes, direitos e faculdades no curso
do procedimento investigatório tendente à constituição do crédito tributário, o que lhe dá
destacado papel de natureza formal. Mas também é certo que a pretensão tributária deduzida
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ao cabo do procedimento é uma prestação tributária que decorre da lei, isto é, o interesse da
parte Administração está definida no texto legal e dela não pode se afastar. O interesse da
Administração Tributária pode ser de dois tipos: um interesse formal financeiro, porque titular
de um possível crédito tributário, e um outro interesse substancial de justiça, que lhe cabe
enquanto órgão de aplicação do direito. Sob o ângulo do interesse financeiro, há certamente
um verdadeiro conflito ou contraposição com o interesse do particular na relação devedor e
credor; mas, sob o ponto de vista substancial, não há qualquer conflito de interesses, mas uma
atividade objetiva de busca da verdade material para a aplicação correta da lei. Tendo em
vista a posição qualificada do contribuinte no procedimento, portador de direitos e deveres
que devem ser respeitados, a posição da Administração no procedimento administrativo se
orienta pela prevalência de seu interesse substancial nessa relação: a de busca da justiça pela
imparcialidade e pelo acatamento e robustecimento dos direitos individuais dos particulares.
Revelador dessa primazia pelo interesse substancial de busca pela justiça fiscal, vide a regra
de decisão sobre fato incerto, quando na dúvida, deve a Administração abster-se de efetuar o
lançamento (art. 112 do CTN). Se prevalecesse o interesse financeiro, certamente que o
procedimento fiscalizatório, diante de fato incerto, constituiria o crédito tributário deslocando
o ônus probatório para o contribuinte. Da mesma forma que a Administração fiscal investiga
para construir o fato jurídico tributário, também é seu dever apurar as ocorrências que
desconstituem tal fato, como por exemplo, o reconhecimento de isenções, da decadência e da
prescrição. Nesse sentido, as palavras de Xavier (2005, p. 169):
Verifica-se, pois, que as diligências instrutórias promovidas pela Administração
fiscal não têm como fim exclusivo a prova dos fatos constitutivos da obrigação
tributária ou dos fatos que se traduzem numa ampliação do seu quantitativo, antes nobile officium - se dirigem indistintamente a estes e aos que tenham caráter
impeditivo daquela obrigação ou determinem uma diminuição do seu quantitativo ou
respeitem à preclusão do exercício do direito ao lançamento.

Configurado que o fim do procedimento administrativo tributário consiste na
realização do interesse substancial da Administração Tributária, cumpre harmonizar as
atividades desenvolvidas corriqueiramente pela Administração, sempre orientadas e limitadas
pela ordem legal, com as atividades específicas e eventuais de jurisdição administrativa. Não
obstante ser parte na relação jurídica tributária, no regular procedimento administrativo
tendente a constituir o crédito tributário, a posição do Fisco independe de sua posição na
obrigação tributária, “[...] de modo que se operou como que uma integral desvinculação do
conteúdo da posição de parte em sentido formal do conteúdo da posição de parte em sentido
substancial”. Conclui Xavier (2005, p. 172-173) que o Fisco, sendo parte imparcial no
procedimento fiscal, não exprime um interesse contraposto ao do contribuinte, mas sim
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objetiva a aplicação da lei, um fim de justiça. Portanto, o procedimento administrativo fiscal
não configura um litígio, mas sim uma atividade disciplinada de colaboração na busca da
verdade material.
À atividade de fiscalização tributária subjaz uma relação jurídica, e, portanto,
nos termos da lei, que disciplina o dever de fiscalizar, correspondente a um direito subjetivo
público da Administração, e o dever de suportar a fiscalização, correspondente a um liame
obrigacional de caráter não patrimonial que sujeita o contribuinte a limitações em sua
liberdade frente ao interesse público. Tal disciplina tem o objetivo de fixar as prerrogativas e
limites da ação investigatória do Estado em face do indivíduo. Com os elementos
caracterizadores do poder de polícia, discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade,
ao Estado compete investigar condutas e situações que envolvam os particulares, por
exemplo, situações de crimes, infrações de trânsito, fatos econômicos que se amoldem às
hipóteses de incidência tributária etc. As atividades da Administração Tributária devem
utilizar mecanismos que otimizem a arrecadação sem, todavia, sacrificar direitos individuais
protegidos pela ordem constitucional (MARINS, 2010, p. 205-207).
O interesse na etapa procedimental da fiscalização tributária pertence à Administração
Pública porque tem finalidade instrutória, investigativa, o que, de plano, afasta
questionamentos processuais do contribuinte fiscalizado. Não há, ainda, uma pretensão
deduzida em face do contribuinte, o que diferencia esta etapa procedimental da fase
processual em si, onde, necessariamente, haverá uma vinculação entre o Estado e o
contribuinte. Somente com tal vinculação, há que falar em processo. A etapa investigatória do
procedimento fiscalizatório pode, inclusive, conduzir a resultado que não corresponda a uma
pretensão deduzida em face do contribuinte, se, por exemplo, a conduta do mesmo estiver em
conformidade com a legislação tributária. Entretanto, se o procedimento de fiscalização
interferir na esfera jurídica protegida do contribuinte, nada impede que se busque o socorro
jurisdicional como meio adequado para evitar qualquer espécie de lesão.
Para o cumprimento de seu dever de fiscalização, o Fisco tem a seu alcance um
sistema de prerrogativas para atender sua finalidade pública. Com bem assenta Marins (2010,
p. 208):
A mera enunciação da supremacia do interesse estatal, sem a instrumentalização
necessária à sua concretização, padece do mesmo vício que dotar os cidadãos de
direitos, sem possibilitar, porém, sua efetividade. Então, aliada à ideia de finalidade
pública na arrecadação tributária está a ideia de efetividade de meios para o
cumprimento de um dever para a Administração, no sentido de fiscalizar os cidadãos
e contribuinte.
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O §1º do art. 145 da CRFB/88, ao estipular o princípio da capacidade contributiva, fez
a previsão, por consequência e corolário deste princípio, da prerrogativa da Administração
Tributária fiscalizar os contribuintes. Ao estipular que os impostos terão caráter pessoal e
serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultou à Administração
Tributária identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do
contribuinte, tudo nos limites dos direitos individuais e nos termos da lei para conferir
efetividade aos objetivos do poder de tributar. A importância que o poder de fiscalizar decorra
do poder de tributar pode ser entendida como uma segurança que o constituinte estabeleceu
para a fiscalização, dando-lhe um objeto, uma finalidade e uma limitação nas palavras de
Schoueri74 (2013, p. 807):
Objeto da fiscalização é a identificação do patrimônio, rendimentos e atividades
econômicas. [...] Finalidade da fiscalização surge como a conferência de efetividade
aos “objetivos” de pessoalidade e respeito à capacidade contributiva. [...]
Finalmente, encontra-se a relevante limitação da fiscalização: deve ela atuar
respeitando “os direitos individuais e nos termos da lei”.

A atuação da fiscalização deve se dar de forma harmônica com a distribuição de
competências tributárias definidas na Constituição. É irrazoável que o município, por
exemplo, no exercício de poder de fiscalização tributária, pretenda averiguar se o contribuinte
é proprietário de veículos automotores. Como se sabe, a Constituição Federal dispõe sobre a
distribuição de competências tributárias para a instituição de impostos entre os entes
federados, e a competência tributária para a instituição do Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA) é dos Estados e do Distrito Federal, cabendo, portanto, a
fiscalização de tal imposto ao ente tributante competente. Identificado o objeto, a fiscalização
tem a finalidade de, em cada caso concreto, verificar a capacidade contributiva do sujeito
passivo, imputando-lhe a responsabilidade tributária de direito.
Por fim, a fiscalização está limitada à observância dos direitos individuais que a
Constituição Federal resguarda, não sendo possível, em nome da fiscalização e da arrecadação
de impostos, por exemplo, adentrar a uma residência sem ordem judicial. O procedimento de
fiscalização, portanto, não pode ser realizado em desarmonia com os direitos e garantias
individuais do contribuinte à intimidade, à inviolabilidade de seu domicílio, de sua
correspondência etc. O art. 200 do CTN, que dá poderes à autoridade administrativa fiscal
para requisitar auxílio da força pública policial quando vítima de embaraço ou desacato no
exercício de suas funções, deve ser interpretado em harmonia com os art. 5º, incisos X, XI e
XII (direito à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem, da casa, do

74

SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

97

sigilo da correspondência, comunicações e dados), e art. 145, §1º (identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte), todos da CRFB/88. Os agentes da fiscalização tributária podem
ingressar no estabelecimento da empresa, aberto ao público, onde o empresário desenvolve
suas atividades negociais. No entanto, não podem, sem mandado judicial, ingressar em espaço
privado não aberto ao público, como, por exemplo, a casa dos sócios.75 Ocorrendo violação de
direito individual do contribuinte sem amparo em ordem judicial, o procedimento
fiscalizatório é nulo, bem como o lançamento que dele originar, pois a ilicitude na obtenção
de provas contamina todo o ato (MACHADO SEGUNDO, 2014, p. 63).
Recorde-se, ainda, que a investigação da matéria tributável realizada pela
Administração Pública percorre as raias da legalidade, princípio cuja irradiação pode se dar de
duas formas: uma relativa à norma de direito material tributário que identifica os elementos
componentes da obrigação tributária correspondente, e outra relativa à norma de direito
tributário formal, que regula o comportamento do ente tributante na apuração dos fatos e
aplicação do direito material (CARVALHO, P., 2008a, p. 934). A atividade investigatória do
Fisco, a par da legalidade com que deve ser desenvolvida, apresenta um quadro de difícil
delimitação objetiva, tendo em vista o princípio da verdade material que orienta o
procedimento fiscal. No dizer de Carvalho, P. (2008a, p. 935): “Essa verdade há de resultar
de um processo às vezes penoso de convicção, envolvendo elementos concretos e abstratos, o
que torna complexa qualquer iniciativa no sentido de aprisioná-la para estabelecer limites”.
Nesse quadro complexo em que se desenrola o procedimento fiscal não pode prescindir,
portanto, de discricionariedade na exata medida para que a Administração Pública cumpra
com o seu dever no campo tributário.
Os fatores que contribuem para o elevado nível de litigiosidade tributária podem ser
explicados por razões de natureza normativa, razões de ordem processual e também razões de
ordem econômica e social. Dentre as razões de natureza normativa, contribuem para o elevado
contencioso tributário a complexidade do sistema tributário, que já foi tratado como
“manicômio tributário” nas palavras de Becker76, a falta de uniformidade na interpretação e
aplicação das normas tributárias entre os operadores do direito, ausência de transparência dos
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autos de infração, ausência de estabilidade e uniformidade nos julgados, dentre outras. Becker
(2007, p. 6) alude a um impulso fanático que caracteriza a proliferação de leis tributárias na
Itália e Espanha, e conclui que no Brasil não é diferente: “No Brasil, como em qualquer outro
país, ocorre o mesmo fenômeno patológico-tributário. E mais testemunhas são
desnecessárias, porque todos os juristas que vivem a época atual – se refletirem sem orgulho
e preconceito – dar-se-ão conta que circulam nos corredores dum manicômio jurídicotributário”. No campo processual, a morosidade dos julgamentos das lides, tanto
administrativa quanto judicialmente, favorecem os litigantes com objetivos protelatórios, bem
como constituem estímulo à litigiosidade o excessivo número de possibilidades recursais, a
ausência de custas processuais nos tribunais administrativos, o processo de execução fiscal
caro, moroso e de baixa eficiência, falta de punição à má-fé, dentre outros. Por fim, dentre as
razões de natureza econômica e social podem ser citadas a elevada carga tributária e o alto
custo de conformidade à legislação tributária experimentados pelos contribuintes, os
recorrentes programas de parcelamento que estimulam o não cumprimento das obrigações
tributárias com a certeza de que haverá possibilidades de minimizar o pagamento de multas
através de anistias e remissões, o desestímulo e a justificativa ao não pagamento de tributos
tendo em vista os casos de ineficiência e corrupção da Administração Pública do país etc. 77
Ainda que seja vantajoso do ponto de vista individual não pagar tributos, do ponto de vista
coletivo é prejudicial, pois abala a oferta de serviços públicos que o Estado, até por força
constitucional, está obrigado a prestar. A motivação para pagar tributos, então, precisa ser
reforçada, no que Carvalho C. (2011, p. 324) ensina:78
Ao contrário de outros preceitos jurídicos, tais como não roubar ou não matar,
fortemente ancorados em mandamentos morais, a obrigação tributária não possui a
mesma força motivadora de seu cumprimento. E quanto mais difícil for para o
contribuinte visualizar o real retorno estatal relativo ao pagamento de seus tributos,
mais incentivos terá para descumprir com seus deveres fiscais. Disso decorre a
inafastável necessidade das sanções.

Prossegue nessa linha de raciocínio Carvalho C. (2011, p. 321), ao defender que o
Direito pode tentar minimizar tal problema, no sentido de estimular o contribuinte a agir
77

Bernard Appy e Lorreine Messias apontam que há várias características do sistema tributário brasileiro que
estimulam o alto grau de litígio em questões tributárias. Dentre elas, citam-se a complexidade do sistema
tributário brasileiro, o excessivo detalhamento de questões tributárias na Constituição, questões processuais
como inexistência de prazos para julgamento e grande número de recursos nas esferas administrativa e judicial e
o excessivo distanciamento entre as empresas e a Administração Tributária. APPY, Bernard; MESSIAS,
Lorreine. Litigiosidade tributária no Brasil. O Estado de São Paulo, São Paulo, 17 mar. 2014. Disponível em:
<http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,litigiosidade-tributaria-no-brasil-imp-,1141652>. Acesso em: 3
mai. 2016.
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CARVALHO, Cristiano. Presunções e ficções na imposição de sanções tributárias. In: CONGRESSO
NACIONAL DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS, VIII, 2011, São Paulo. Derivação e Positivação no Direito
Tributário. São Paulo: Noeses, 2011. p. 309-330.
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segundo as condutas desejadas pelo legislador, instituindo consequências motivadoras para
tais condutas. O cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessórias, é estimulado
pelo legislador quando institui recompensas ou sanções tributárias, tais como as punitivas e as
premiais. Justiça e uso da força, invocada pelo Direito através das sanções, são ideias que
caminham juntas na busca pelas condutas desejadas pelo legislador. O uso da força,
entretanto, deve estar legitimado pelos particulares que aceitam abdicar de uma parcela de
suas liberdades em prol da autoridade central que deverá assegurar o tratamento equânime a
todos. As sanções jurídicas são, assim, os meios que desde tempos remotos o Direito impõe
para o cumprimento de suas normas. O cumprimento de obrigações tributárias se mostra tão
relevante a ponto de o legislador elevar a conduta antijurídica da sonegação como passível de
repreensão penal.
A CRFB/88 legitimou o exercício do jus puniendi pelo Estado nas formas
administrativa e penal, conforme, por exemplo, fica claro no dispositivo do §3º do art. 225,
em que as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores às sanções penais e
administrativas. Independentemente da disposição constitucional, é forçoso reconhecer que o
conceito atual de Estado reconhece o monopólio legítimo da violência mediante a associação
política, de forma que a Administração tem o poder de impor sanções sem recorrer ao Poder
Judiciário (KREBS, 2010, p. 42). No entanto, o poder sancionatório do Estado vincula-se às
regras do Direito, pois a Administração Pública tem sua ação norteada pelo princípio basilar
da legalidade. A legalidade de um lado visa à garantia da segurança jurídica do administrado,
pois lhe permite conhecer previamente quais são as condutas ilícitas e as respectivas sanções
que poderão ser aplicadas, e de outro, orienta a ação estatal ao estabelecer quais os fatos
passíveis de punição e as sanções imputáveis (KREBS, 2010, p. 51).
O termo lei deve ser entendido em seu sentido amplo quando da aplicação do princípio
da legalidade no Direito Administrativo, porque existe a possibilidade de a Administração
Pública fazer uso de decretos e regulamentos para determinar quais são as condutas proibidas,
o que é controverso. Tal flexibilidade decorre da justificativa de urgência e rapidez com que
são alterados os interesses protegidos pela Administração Pública, sendo inviável aguardar-se
a edição de uma lei formal que determinasse quais condutas seriam passíveis de sanções.
Trata-se de um embate entre a necessidade ou não de lei em seu aspecto formal para a criação
de tipos administrativos e respectivas sanções. O impasse muitas vezes é solucionado pela
criação de tipos administrativos em branco na lei, onde o legislador descreve a conduta ilícita,
mas remete a outros atos normativos a possibilidade de complementá-la, tudo com o objetivo
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de evitar o engessamento da atividade administrativa (KREBS, 2010, p. 53-57).79 Outra
técnica utilizada pelo legislador é conferir ao Administrador uma discricionariedade quando
da aplicação da sanção, o que degenera em insegurança jurídica, uma vez que as sanções,
embora estejam previstas em lei, são muito amplas (KREBS, 2010, p. 61).
Neste ponto vale lembrar que o Código Tributário Nacional trata da Administração
Tributária e dispõe que a competência e os poderes das autoridades administrativas em
matéria de fiscalização de tributos serão regulados pela legislação tributária de cada entre
tributante no limite de sua competência (art. 194 do CTN). Não podia ser diferente, posto que
o próprio CTN, no art. 142, já proclamou a natureza vinculada e obrigatória do lançamento
tributário. Portanto, faz-se necessário conhecer quem é a “autoridade competente” para o
lançamento, pois um lançamento efetuado por quem não tem atribuição para tanto é um
lançamento nulo. Schoueri (2013, p. 808-809) destaca que o Código faz referência à
“legislação tributária” e não propriamente à lei em sentido estrito. Entende que não cabe à lei
definir atribuições e designações de autoridade administrativa para regiões ou conjunto de
contribuintes específicos. Tal matéria é típica de regulamento.
A atividade administrativa de fiscalização tributária tem sua amplitude demarcada no
texto do art. 195 do CTN ao dispor que nenhum dispositivo normativo tem eficácia ao
pretender excluir ou limitar o direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos,
papeis e efeitos comerciais ou fiscais dos contribuintes, ou da obrigação de exibi-los.
Naturalmente, tal dispositivo deve ser interpretado em comunhão com os princípios
constitucionais que impõem respeito aos direitos individuais. Além do dever de investigação
do Fisco, há o dever de colaboração do contribuinte para a elucidação dos fatos examinados.
Não quer dizer com isso que o contribuinte esteja obrigado a produzir provas contra si, pois
tem dignidade constitucional com força pétrea o princípio da vedação a autoincriminação (art.
5º, LXIII, da CRFB/88). Reforçando tal ideia, Krebs (2010, p. 75) discorre:
O referido princípio, identificado como ideia basilar do Estado de Direito, parte do
entendimento do qual ninguém tem de se ver obrigado a contribuir para a
investigação de ilicitudes, ainda mais se tal irregularidade for imputada contra si: o
ônus de acusar e provar o ilícito – penal ou administrativo – é sempre do Poder
Público, não podendo tal tarefa ser delegada a particulares, muito menos àquele que
sofre a acusação.
79

Por exemplo, o art. 46 da Lei Estadual nº 6.374/89, que instituiu o ICMS em São Paulo, veda a transferência
de crédito de um para outro estabelecimento quando trata da não-cumulatividade. No entanto, tal dispositivo
ressalva as hipóteses expressamente previstas em regulamento. O art. 70 do RICMS/00 permite a transferência
de crédito simples do imposto, decorrente da entrada de bem destinado à integração no ativo permanente, nos
termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda. Tal disciplina foi estabelecida por outro ato
normativo, Portaria CAT nº 14/12. Portanto, verifica-se que, o descumprimento de alguma norma veiculada na
Portaria CAT, ou no Regulamento do ICMS, ensejará a aplicação de sanção por conduta não expressamente tida
como ilícita na letra original da lei formal.
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Ainda, para dar efetividade ao poder de fiscalização, o art. 200 do CTN prevê que as
autoridades administrativas poderão requisitar o auxílio da força pública policial sempre que
ocorrer embaraço ou desacato no exercício de suas funções.

3.3 Lançamento de ofício e a constituição do crédito tributário

O ato administrativo de lançamento representa um marco que delimita as etapas do
procedimento de fiscalização e o processo administrativo tributário, etapas caracterizadas por
disciplinas jurídicas distintas em que o primeiro tem caráter investigatório e o segundo é
regido por normas de regime jurídico processual administrativo aplicado aos conflitos
tributários deduzidos perante a Administração Pública. O ato de lançamento tributário é uma
espécie do gênero ato administrativo, e, por conseguinte, se submete aos critérios definidores
de Direito Administrativo, concomitantemente aos ditames do Direito Tributário. Havendo
vícios no procedimento de fiscalização e apuração do tributo, tal fato contaminará a validade
do ato de lançamento tributário (MARINS, 2010, p. 181).
Tributo e penalidade pecuniária têm naturezas jurídicas diferentes, o que já se deduz
da definição extraída do art. 3º do CTN onde dispõe que tributo é toda prestação pecuniária
compulsória que não se constitua em sanção de ato ilícito. No entanto, para o CTN, tributo e
penalidade pecuniária podem dar origem ao crédito tributário, embora tenham trajetórias
distintas. O tributo, sendo prestação pecuniária compulsória, se exaure, primordialmente, pelo
pagamento, modalidade inicial de extinção do crédito tributário. Impostos como o IPVA, o
ICMS, o Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos (ITCMD), bem como taxas e contribuições de melhoria, quando pagos, se extinguem,
deixam de ter exigibilidade. O art. 156 do CTN elenca as modalidades de extinção do crédito
tributário: I - pagamento; II - compensação; III - transação; IV - remissão; V - prescrição e
decadência; VI - conversão de depósito em renda; VII - pagamento antecipado e a
homologação do lançamento; VIII - consignação em pagamento; IX - decisão administrativa
irreformável; X - decisão judicial passada em julgado; XI – dação em pagamento em bens
imóveis.
Deveres instrumentais (ou formais) são a formalização de atos que permitem ao
Estado-Administração acompanhar e controlar a existência da relação jurídico-tributária,
zelando pelo seu fiel cumprimento. Ao contrário da regra-matriz de incidência tributária, os
deveres instrumentais não têm natureza patrimonial. Um dever instrumental, também
chamado de obrigação acessória em oposição ao tributo que seria a obrigação principal, é uma
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regra estatuída como obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, com o propósito
precípuo de permitir que a Administração Pública tributária possa acompanhar e fiscalizar as
atividades do particular que tenham relação com o tributo instituído pelo ente competente.
Naturalmente, tal obrigação se extingue quando o contribuinte ou responsável pelo seu
cumprimento observa a ação ou a omissão determinada pela legislação tributária. Assim, por
exemplo, o dever instrumental de emitir nota fiscal na operação de compra e venda de
mercadorias consiste em uma ação que o remetente das mercadorias, via de regra, deve adotar
quando vende mercadorias, e, emitindo-a, terá cumprido a obrigação acessória sendo a
mesma, portanto, extinta. Outros deveres instrumentais se extinguem pela omissão do
destinatário da norma quando, por exemplo, a legislação prevê que o contribuinte não deve
destacar o valor do ICMS na nota fiscal cuja operação não seja onerada pelo imposto. Ao se
omitir de destacar o imposto nessas operações, o contribuinte, por omissão, cumpriu o dever
instrumental e a obrigação acessória, por conseguinte, foi extinta. Portanto, o dever
instrumental consiste em uma ação ou em uma omissão determinada na legislação que o
contribuinte deve adotar obrigatoriamente, e tal obrigação não revela nenhum conteúdo
econômico. Com o modal deôntico obrigatório da obrigação acessória, a consequência do
descumprimento do dever instrumental acarreta a aplicação de penalidade, esta sim de caráter
pecuniário. Portanto, o que era uma obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, um
dever sem expressão econômica, se descumprido, vale dizer, contrariar o disposto na
legislação de regência, transmuta-se em uma penalidade de caráter pecuniário. O pagamento
ou não de tal penalidade não tem o condão de extinguir o dever instrumental não cumprido.
Ao contrário, ainda que a penalidade seja adimplida, o sujeito passivo ainda estará obrigado
ao cumprimento do dever instrumental estatuído na norma (art. 46 da Lei Estadual nº
6.374/89)80.
A natureza jurídica, portanto, de tributo e penalidade são distintas, pois o tributo nasce
como obrigação gerada a partir de um ato lícito, isto é, o dever de pagar uma prestação
pecuniária compulsória, instituído em lei, pela ocorrência de um fato de natureza econômica
eleito pelo legislador que servirá de indutor da correspondente obrigação tributária, enquanto
que a penalidade surge como sanção por um ato ilícito, o descumprimento de um preceito
normativo. Primordialmente, o tributo nasce para ser extinto pelo pagamento, e o dever
80

SÃO PAULO. (Estado). Lei nº 6.374, de 01 de março de 1989 (DOE de 02-03-1989). Dispõe sobre a
instituição do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. Disponível em:
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Acesso em: 21 abr. 2016.

103

instrumental nasce para ser extinto pela ação ou omissão do sujeito passivo. No entanto, o
descumprimento do dever instrumental o converte em prestação pecuniária, a título de
penalidade, constituindo-se, então, assim como o tributo, em obrigação principal.
Becker (2007, p. 380) descreve o conceito de lançamento tributário como sendo a série
de atos praticados pelo sujeito passivo ou pelo sujeito ativo da relação jurídica tributária, ou
por um terceiro, com a finalidade de, após investigados e analisados fatos pretéritos, i)
constatar a realização da hipótese de incidência; ii) captar o fato que realizou o núcleo daquela
hipótese de incidência (base de cálculo); iii) transformar o núcleo da hipótese de incidência
(base de cálculo) em cifra monetária mediante o método de conversão previsto na norma
jurídica; iv) calcular o montante de tributo devido pela aplicação de uma alíquota, prefixada
pela lei, sobre a base de cálculo já convertida em cifra monetária.
A regra-matriz de incidência tributária é a norma jurídica tributária, geral e abstrata,
veiculada em texto normativo de cada ente federativo no exercício de sua competência
tributária, que estabelece hipótese e consequência, caracterizadora da relação obrigacional que
afeta diretamente o patrimônio do sujeito passivo. Trata-se da junção lógica de hipótese
tributária e consequente, em que na hipótese têm-se os critérios material, espacial e temporal e
no consequente os critérios pessoal e quantitativo. Quando um fato, evento acontecido, é
enunciado em linguagem jurídica competente do direito positivo, articulado com a teoria das
provas, tem-se um fato jurídico. A linguagem jurídica competente relata o evento, fazendo
surgir o vínculo correlato entre os sujeitos. O fato jurídico tributário inaugura a relação
jurídica de conteúdo obrigacional. E tal somente se dá quando o evento hipotético previsto é
relatado em linguagem competente, vale dizer, quando ocorre a incidência jurídica tributária,
a aplicação do direito pelo operador. Ou seja, incidência jurídica é a aplicação do direito. E o
fato jurídico tributário só existe para o direito positivo quando há incidência jurídica,
aplicação do direito, ou seja, somente quando o evento de interesse tributário é relatado na
linguagem competente do direito positivo. Para que haja aplicação do direito, em outras
palavras, incidência jurídica, há que se ter o fato jurídico relatado em linguagem competente
do direito positivo, isto é, há que se criar a norma individual e concreta. Somente após a
edição da norma individual e concreta (incidência jurídica), 81 que relata o fato jurídico81

Geraldo Ataliba compõe, de forma didática, uma similitude entre a incidência jurídica e o fenômeno da
descarga elétrica sobre uma barra de ferro. A barra de ferro, ao receber a descarga elétrica, passa a ter a
propriedade de atrair metais, sem perder suas características iniciais de barra de ferro. Por conta da descarga
elétrica, a barra adquiriu a propriedade de produzir o específico efeito de imã. Assim, também ocorre com a
incidência do preceito normativo que, como a descarga elétrica, produz uma nova propriedade a um fato
determinado do mundo, atribuindo-lhe consequências jurídicas. ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência
Tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 45.
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tributário em linguagem competente, é que o crédito tributário se reveste de certeza, liquidez e
exigibilidade, vale dizer, o crédito tributário é constituído. Antes do lançamento, o fato
ocorrido no mundo fenomênico, de interesse jurídico, previsto na norma geral e abstrata, é
fato gerador da obrigação tributária, isto é, faz nascer a obrigação principal de pagar tributo.
Mas sem lançamento, tal obrigação não tem certeza, liquidez e exigibilidade, pois a falta de
tais atributos somente poderá ser suprida com a edição da norma individual e concreta (o
lançamento), que faz ingressar no ordenamento a relação jurídica, de natureza obrigacional,
entre os sujeitos da norma tributária.
O lançamento vai constituir o crédito tributário após a ocorrência do fato gerador da
obrigação principal, eleita pelo legislador como aquele fato do mundo necessário à instituição
de uma relação jurídica que vincula um sujeito passivo a um sujeito ativo com o propósito de
pagar tributo. Tal vínculo jurídico somente será líquido, certo e exigível quando, através do
lançamento, seja identificado com precisão quem deve, para quem deve, quanto deve e em
razão do que deve. Carvalho, P. (2008b, p. 395) define crédito tributário “[...] como o direito
subjetivo de que é portador o sujeito ativo de uma obrigação tributária e que lhe permite
exigir o objeto prestacional, representado por uma importância em dinheiro”.
Com o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido e identificar o sujeito passivo, estarão presentes os elementos constituintes da hipótese
e consequência da regra-matriz de incidência tributária, ou seja, os elementos do antecedente
da norma: material, temporal e espacial e os elementos do consequente da norma: pessoal e
quantitativo. No Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM), documento que no Estado de
São Paulo formaliza o lançamento tributário de ofício, tem-se essa atividade administrativa,
vinculada e obrigatória, que analisa o fato concreto, confronta-o com os ditames da lei e gera
a norma individual e concreta tributária, exteriorizando em linguagem competente a hipótese
(fato jurídico tributário) e o consequente (o vínculo obrigacional entre os sujeitos da relação
jurídica). Via de regra, o vínculo obrigacional se extingue quando o sujeito passivo cumpre
seu dever de pagar o tributo.
A obrigação acessória, por sua vez, surge quando o contribuinte encontra-se na
situação prevista em lei que prescreve determinada conduta: de não fazer aquilo que ela
proíbe ou de tolerar aquilo que ela manda. O CTN, art. 115, define o fato gerador da
obrigação acessória como sendo qualquer situação que, na forma da legislação aplicável,
impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. Se o contribuinte
cumpre o que determina a legislação, a obrigação acessória se extingue naturalmente pelo
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adimplemento. Caso contrário, descumprindo a regra legal, o contribuinte não extingue a
obrigação acessória, ou o dever instrumental, e, portanto, se sujeita a sofrer as consequências
desse inadimplemento. O CTN faz menção à legislação aplicável, ou seja, legislação em
sentido amplo, compreendendo além das leis complementares e ordinárias, também os
Decretos, Portarias, Resoluções ou quaisquer atos normativos editados pela Administração
Pública.
O inadimplemento da obrigação acessória a converte em obrigação principal, nos
termos do que dispõe o §3º do art. 113 do CTN: “A obrigação acessória, pelo simples fato da
sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária”. A conversão do dever instrumental em obrigação principal dá origem ao vínculo
obrigacional do sujeito passivo de pagar a penalidade prevista em lei.
Assim, como visto, a obrigação principal é uma obrigação de pagar (seja o tributo
devido, seja a penalidade aplicável), e somente com o lançamento poderá se constituir com
certeza, liquidez e exigibilidade. Com o lançamento de ofício, procedimento administrativo
efetuado pela autoridade competente, a obrigação tributária relativa à penalidade pecuniária
adquire certeza, liquidez e exigibilidade. É ilógico pensar em lançamento por declaração ou
lançamento por homologação quando se trata de penalidade pecuniária por infração à
legislação tributária. A sanção tributária é uma relação jurídica que surge como consequência
da infração à legislação tributária, tomando-se infração aqui como violação às normas
tributárias gerais e abstratas. Nesta hipótese, a sanção tributária só pode ser aplicada mediante
prévio procedimento administrativo que culminará na lavratura do auto de infração. E esta
relação jurídica sancionatória deve estar descrita no consequente da norma sancionatória,
expressa na linguagem competente do direito posto. Portanto, é com a norma individual e
concreta, materializada no auto de infração, que nasce a sanção tributária. No auto de infração
estará relatado o acontecimento de um fato ilícito, descrito no antecedente, que dará causa à
criação do vínculo obrigacional em que o sujeito passivo, a título de penalidade ou
indenização, se obriga perante o sujeito ativo.
A conversão da obrigação acessória em principal, consequência do inadimplemento do
dever de fazer ou não fazer determinada coisa, transforma-se em penalidade pecuniária. No
entanto, como visto acima, tal conversão não exime o infrator de cumprir com o dever
instrumental estatuído. Ora, descumprido o dever instrumental, o infrator ficará sujeito a
pagar uma penalidade pecuniária e, também, a cumprir o dever inadimplido, pois este não
cessa com o pagamento da penalidade. Se assim não fosse, bastaria ao contribuinte infrator
pagar a penalidade pecuniária e continuar a descumprir o dever instrumental previsto em lei
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para todos os contribuintes na mesma situação. Se o pagamento da multa dispensasse o
contribuinte de cumprir a obrigação acessória que deu causa à imposição dessa penalidade, o
contribuinte que pagasse a multa, por exemplo, por estar exercendo atividade sem estar
inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, poderia continuar, sem qualquer problema, a
exercer sua atividade sem inscrição, por prazo indeterminado.
O lançamento tributário tem sua origem constitucional disposta na alínea “b” do inciso
III do art. 146 da CRFB/88, que remeteu à lei complementar estabelecer normas gerais em
matéria de “[...] obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários”. A lei
complementar que trata do tema é o Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172/66,
recepcionada pela atual Constituição como tal. O CTN cuidou da matéria atinente ao
lançamento tributário nos arts. 142 e seguintes do código, definindo o lançamento e arrolando
seus elementos constitutivos no caput do art. 142. O lançamento deve ser efetuado pelo ente
tributante competente, através de procedimento administrativo vinculado, e se constituirá de
quatro elementos obrigatórios e um eventual: verificação da ocorrência do fato gerador da
obrigação principal, determinação da matéria tributável, cálculo do montante do tributo
devido, identificação do sujeito passivo e, eventualmente, a proposição de penalidade cabível.
Portanto, todo lançamento, seja de que classificação for, por declaração, por homologação, de
ofício etc., deverá conter, sob pena de nulidade, os elementos obrigatórios previstos no CTN
e, também, eventualmente, o elemento correspondente à aplicação de penalidade.
O Código Tributário Nacional prevê modalidades de lançamento, notadamente os
chamados lançamentos por homologação e lançamentos de ofício. Resumidamente, no
lançamento de ofício o ente tributante protagoniza todos os atos tendentes à constituição do
crédito tributário, sem que o sujeito passivo participe do procedimento direta e
imediatamente. Tal modalidade de lançamento, de ofício, se justifica quando o fato gerador
do tributo ocorre periodicamente, mas em intervalos temporais extensos, tendo em vista a
capacidade finita da Administração Pública em capturar os fatos eleitos como juridicamente
relevantes para a incidência tributária. A autoridade tributária carece de todos os dados
necessários para proceder ao lançamento de ofício, como, por exemplo, no caso do IPVA,
cujo fato gerador acontece uma vez a cada ano e cujo lançamento tem por base os dados
cadastrais que cada Estado e o Distrito Federal possuem a respeito dos potenciais
contribuintes. Neste caso, o ente federado dispõe dos dados necessários à identificação do
contribuinte, da matéria tributável, do fato gerador, da alíquota e base de cálculo do imposto,
de modo que o lançamento pode ser efetuado à vista da presença dos elementos fundamentais
que o constituem.
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O lançamento na modalidade homologação atende à necessidade criada por tributos
cuja natureza é a da multiplicidade de fatos geradores de caráter instantâneo, como os
chamados tributos indiretos, e diante dos quais a administração tributária não deteria
condições materiais de viabilizar, ordinariamente, o seu lançamento de ofício. Imagine-se a
quantidade de autoridades lançadoras necessárias para captar o momento exato em que os
fatos geradores do ICMS, por exemplo, estivessem ocorrendo em todos os milhões de
estabelecimentos de contribuintes e responsáveis que se submetem à sua imposição tributária.
São fatos geradores por saídas de mercadorias, por importação de mercadorias, por
transmissão da propriedade de mercadorias que não transitam pelo estabelecimento
transmitente, por aquisição de combustíveis e lubrificantes de outros Estados, por prestação
de serviço intermunicipal e interestadual de transporte etc. Como é que as autoridades
administrativas lançadoras do ICMS de um determinado ente tributante poderiam tomar
ciência, instantaneamente, desses milhares, milhões, de fatos geradores?
A modalidade de lançamento por homologação, descrito no art. 150 do CTN, se
caracteriza pela previsão legal de o sujeito passivo antecipar o pagamento do tributo sem o
prévio exame da autoridade administrativa do ente tributante, que, ao tomar conhecimento da
atividade desenvolvida pelo sujeito passivo, expressamente a homologa. Decorrido o lapso de
tempo previsto na norma sem que haja a homologação expressa da autoridade administrativa,
tem-se por homologado, tacitamente, o lançamento. Nesta modalidade de lançamento,
portanto, cabe ao sujeito passivo verificar a ocorrência do fato gerador do tributo, determinar
a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido e identificar o sujeito passivo.
Após o desenvolvimento dessa atividade, o sujeito passivo recolhe o montante de tributo
devido e o crédito tributário se extingue sob condição resolutória da ulterior homologação ao
lançamento. Críticas doutrinárias são feitas a essa modalidade de lançamento, posto que se o
lançamento é atividade administrativa plenamente vinculada (art. 142 do CTN), é paradoxal
que tal atividade seja desenvolvida pelo particular (art. 150 do CTN).82
Tendo o sujeito passivo desenvolvido a atividade lançadora dentro dos limites
previstos na legislação, caberá tão somente à autoridade administrativa tributária homologar o
procedimento do particular, formalizando, assim, definitivamente o lançamento de forma
expressa, ou, na hipótese de quedar-se inerte no prazo de cinco anos contados do fato gerador,
a homologação se dará de forma tácita e extinto definitivamente estará o crédito tributário,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
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Quando a autoridade administrativa, no exercício de suas atribuições fiscalizatórias,
verifica e comprova a hipótese de que ocorreram omissões ou inexatidões no procedimento de
lançamento do tributo por homologação, conforme disposto no inciso V do artigo 149 do
Código Tributário Nacional, ela deverá, por dever funcional, proceder ao lançamento de
ofício do tributo, em substituição ao lançamento por homologação, realizado defeituosamente
pelo contribuinte. A autoridade administrativa competente deve agir para efetuar o
lançamento nas hipóteses de omissão ou inexatidão por parte do contribuinte. Não agindo e
transcorrido o prazo decadencial, não será mais possível à administração tributária proceder à
constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício. Portanto, faz-se necessária a ação
da autoridade competente para que, juridicamente, se aplique a norma tributária que realize o
ato de lançamento. Neste sentido, as palavras de Santi (2004, p. 60):83
Dizer que, ocorrendo o fato, a norma automaticamente incide sobre ele sem qualquer
contato humano é subsumir-se a uma concepção teórica que coloca o homem à
margem do fenômeno normativo, qual mero espectador, que, somente quando
instado a isto, declara o funcionamento autônomo do direito. Ora, o direito não
funciona sozinho, mas mediante a ação dos homens, juízes, autoridades
administrativas e legislativas [...].
Assim, em verdade, a norma é ‘incidida’ sobre o fato, que não é declarado, mas
construído pela autoridade. Instala-se no passado, trazendo-o para o presente: é a
partir dessa reconstituição que se dimensionam no lançamento a motivação e o
respectivo crédito tributário. Operou-se, desse modo, o deslocamento da ‘incidência’
da ocorrência do evento para o momento do ato de aplicação que é o lançamento.

O lançamento de ofício também está previsto nas situações de descumprimento dos
deveres instrumentais, cuja autorização para aplicação de penalidades aos infratores da
legislação tributária encontra-se ancorado no inciso VI do art. 149 do CTN. No curso de
trabalhos fiscais, tendo o agente público constatado o descumprimento de obrigações
acessórias, o seu dever é efetuar o lançamento de ofício para impor a penalidade cabível ao
infrator e, por conseguinte, constituir o crédito tributário originado em tal descumprimento.
O suporte documental do lançamento de ofício no Estado de São Paulo, ou seja, o
documento em que são exigidos o tributo devido e, eventualmente, o montante relativo à
penalidade aplicável pelo descumprimento de obrigações acessórias, denomina-se, como já
referido anteriormente, Auto de Infração e Imposição de Multa. O art. 34 da Lei Estadual
nº 13.457/09 relaciona os elementos obrigatórios do AIIM: I - a identificação da repartição
fiscal competente e o registro do dia, hora e local da lavratura; II - a identificação do autuado;
III - a descrição do fato gerador da obrigação correspondente e das circunstâncias em que
ocorreu; IV - a determinação da matéria tributável e o cálculo do montante do tributo devido e
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da penalidade cabível; V - a indicação dos dispositivos normativos infringidos e dos relativos
às penalidades cabíveis; VI - a indicação do prazo para cumprimento da exigência fiscal ou
para apresentação da defesa; VII - o nome legível e a assinatura do Agente Fiscal de Rendas
autuante. Fazendo o cotejamento com os elementos exigidos pelo art. 142 do CTN, verifica-se
que no comando da legislação paulista encontram-se elementos típicos do lançamento
tributário previstos no código e elementos que não pertencem ao lançamento. Como
elementos típicos que caracterizam o lançamento tributário e, portanto, são regidos pelas
normas de Direito Tributário, notadamente as do CTN, podem ser identificados os incisos II,
III e IV do art. 34 da Lei Estadual nº 13.457/09. Tais elementos estão em conformidade com o
que preceitua o art. 142 do CTN, pois são neles que se encontram a identificação do sujeito
passivo, a descrição do fato gerador, a determinação da matéria tributável, o cálculo do tributo
e da penalidade aplicável, se cabível. Assim, verifica-se que todos os elementos do
lançamento tributário (art. 142 do CTN) são elementos obrigatórios do AIIM. Havendo
irregularidades que alcancem quaisquer desses elementos obrigatórios do lançamento, não
haverá lançamento enquanto não saneados tais defeitos. O AIIM, todavia, apresenta outros
elementos obrigatórios, incisos I, V, VI e VII, que não são elementos do lançamento
tributário. Apesar de se constituírem em elementos obrigatórios do auto de infração, tal
obrigatoriedade não é condição para a existência do lançamento tributário, pois se presentes
os elementos obrigatórios do lançamento, este já pode se dar por efetivado.
As irregularidades ou omissões que recaírem sobre os elementos não necessários para
o lançamento tributário, mas obrigatórios para o auto de infração, podem ser saneados sem
que infirmem a constituição do crédito tributário já plenamente estabelecido pelo lançamento.
Em resumo, havendo irregularidades no AIIM que recaem sobre elemento obrigatório do
lançamento, não há lançamento, o que atrai, caso seja ainda possível tendo em vista o prazo
decadencial para o lançamento, e após saneadas as irregularidades, o refazimento do auto de
infração. No entanto, se as irregularidades alcançam tão somente elemento não obrigatório do
lançamento, o lançamento é pleno e eficaz, tendo, portanto, constituído o crédito tributário. O
saneamento das irregularidades não produzirá novo auto de infração, mas apenas irá retificálo nos elementos defeituosos e ratificá-lo nos elementos que compõem o lançamento
tributário (SALLABERRY, 2003, p. 138-140).
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3.3.1 Lançamento tributário: elementos e pressupostos

Lançamento tributário, entendido aqui como produto do procedimento de lançamento,
como ato-norma administrativo que tem no antecedente um fato jurídico, só tem validade se o
evento do mundo fenomênico que originou o fato jurídico tem suporte na linguagem das
provas. O evento é o motivo do ato administrativo, e, se não há prova de que tenha ocorrido, a
construção do ato administrativo carecerá de pressuposto e elemento essenciais.
Todo ato administrativo, e o lançamento tributário é um ato administrativo, possui
pressupostos e elementos intrínsecos necessários ao seu surgimento no ordenamento. Segundo
as lições de Bandeira de Mello (2013a, p. 396), consideram-se como elementos do ato
administrativo forma e conteúdo, pois são realidades intrínsecas do ato. Assim, faz distinção
entre elementos e pressupostos do ato. Os pressupostos seriam os de existência,
condicionantes da existência do ato, e os pressupostos de validade, condicionantes da lisura
jurídica do ato.
Como pressupostos de validade do ato administrativo, então, tem-se competência,
motivo, formalidades procedimentais, finalidade e causa. Como elementos intrínsecos ao ato,
têm-se forma, motivação e conteúdo. Assim, um dos pressupostos do ato administrativo é o
motivo, isto é, o evento, o acontecimento da realidade que será o suporte fático do fato
jurídico da norma. E o motivo será parte integrante da motivação, elemento intrínseco do ato,
que nada mais é do que a descrição do motivo compondo o antecedente da norma individual e
concreta.
Portanto, a construção do ato administrativo requer a convergência de pressupostos e
elementos para sua caracterização. Ausente um pressuposto, por exemplo, o motivo, a
motivação do ato restará comprometida e o ato administrativo será inválido, pois não ficou
demonstrada a ocorrência do evento ensejador do fato jurídico.
Bandeira de Mello (2013a, p. 389) conceitua ato administrativo como uma declaração
do Estado, ou de quem lhe faça as vezes, no exercício de prerrogativas públicas, manifestada
mediante providências jurídicas complementares da lei a título de lhe dar cumprimento, e
sujeitas a controle de legitimidade por órgão jurisdicional.
Já de antemão, verifica-se que do conceito exsurge ideias fundamentais para se
entender a figura jurídica de ato administrativo. Inicialmente, cumpre verificar que ato
administrativo é uma declaração do Estado, ou de quem lhe faça as vezes, vale dizer, de quem
cumpre função estatal. Tem-se, portanto, sempre como origem do ato administrativo uma
entidade com atribuições estatais, a qual terá prerrogativas para declarar a vontade pública.
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Neste ponto já fica claro que a declaração estatal do ente público se dá no exercício de
prerrogativas públicas, isto é, no cumprimento dos deveres acometidos ao seu exercício. O
ente estatal, ao declarar a vontade pública, criando o ato administrativo, o estará fazendo no
cumprimento de suas prerrogativas públicas, assim definidas em lei. E o ato administrativo,
na sequência da análise do conceito, nada mais será do que as providências complementares
da lei que visam cumpri-la.
O ente público detém prerrogativas públicas, previstas em lei, para cumprir
determinado objetivo de interesse público, e, para tanto, exerce o poder público para executar
as tarefas previstas na legislação. E o faz, editando atos administrativos, que são as
providências complementares para o cumprimento do que está previsto em lei. O ente público
editará, por exemplo, Portarias, Ofícios, Editais, Resoluções, Instruções Normativas e
quaisquer outros atos administrativos necessários a dar efetividade à lei. Por fim, Bandeira de
Mello ressalta que os atos administrativos estão sujeitos ao controle de legitimidade por órgão
jurisdicional. Nesta visão, os atos administrativos não são definitivos, posto que ainda são
passíveis de invalidação pelo Poder Judiciário.
Na análise do conceito de ato administrativo, acrescenta Bandeira de Mello (2013a, p.
385) que:
[...] a formulação do conceito de ato administrativo – como o de qualquer outro não
expendido pelo direito positivo – há de nortear-se por um critério de utilidade, isto é
de ‘funcionalidade’ ou, como habitualmente temos dito, de ‘operatividade’. Vale
dizer: não há um conceito verdadeiro ou falso. Portanto, deve-se procurar adotar um
que seja o mais possível útil para os fins a que se propõe o estudioso (destaques no
original).

De fato, não há, dentre as normas jurídicas veiculadas no direito positivo, uma que
defina ato administrativo. E a procura por um conceito verdadeiro, excludente de quaisquer
outros, com validade universal é vã. Não estando presente norma jurídica posta no direito
positivo, definidora de ato administrativo, a construção do conceito se vale das descrições
veiculadas pela Ciência do Direito, elaboradas pela doutrina, no que se constitui em
metalinguagem jurídica.
Os atos administrativos possuem atributos típicos, distintos dos encontrados nos atos
de direito privado, quais sejam: i) presunção de legitimidade – qualidade que caracteriza os
atos administrativos de se presumirem legítimos e em conformidade com o Direito, até prova
em contrário (presunção juris tantum); ii) imperatividade – os atos administrativos têm força
para se impor a terceiros, independentemente de sua concordância, interferindo
unilateralmente na esfera jurídica de outras pessoas na constituição de obrigações; iii)
exigibilidade - qualidade do ato administrativo que exige o cumprimento de obrigações que
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impôs, sem necessidade de se recorrer ao Poder Judiciário para induzir o administrado a
cumpri-las; iv) executoriedade – qualidade do ato administrativo para compelir materialmente
o administrado, sem precisar buscar as vias judiciais (BANDEIRA DE MELLO, 2013a, p.
422-423).
Santi84 (2001, p. 89) leciona que o vocábulo “ato administrativo”, no uso técnicojurídico, possui duas acepções: “[...] uma, o ato-fato da autoridade que configurou o fato
jurídico suficiente, fonte material; outra, o produto desse processo, o ato-norma
administrativo, a norma individual e concreta que exsurge desse contexto existencial”. Para
ele, o ato administrativo designa o gênero em que ato-fato e ato-norma são duas espécies.
O lançamento tributário, ato administrativo que é, deve apresentar os atributos
inerentes a qualquer ato administrativo: presunção de legitimidade, imperatividade,
exigibilidade e executoriedade. No entanto, Carvalho, P. (2008b, p. 443-445) entende que
apenas a presunção de legitimidade e a exigibilidade fariam parte dos atributos do lançamento
tributário. Dado a conhecer ao sujeito passivo o lançamento, presumir-se-ia que se trata de ato
legítimo emanado da Administração, até prova em contrário que o desconstitua. Também
seria exigível o crédito formalizado no lançamento tributário, posto que, após a ciência do
administrado, as autoridades fazendárias promoverão diligências no sentido de receber o
crédito constituído. Não satisfazendo a prestação nos limites e condições estipulados no ato, o
contribuinte ficaria sujeito às sanções emanadas de outro ato administrativo. Todavia, não
haveria imperatividade no ato de lançamento tributário, posto que o ente tributante não
poderia afetar a esfera jurídica do particular, constituindo obrigações, de forma unilateral.
Com a devida vênia, discorda-se desse ponto de vista, posto que o ato de lançamento
tributário goza sim de imperatividade, qualidade do ato administrativo de afetar a esfera
jurídica do particular unilateralmente, pois ao cabo do procedimento fiscalizatório a
autoridade lançadora estará de posse dos elementos ensejadores do lançamento, o qual será
efetivado e comunicado ao administrado. Este, não concordando, poderá impugnar o
lançamento. Tal fato não tira a qualidade de imperatividade do ato de lançamento, porque a
autoridade competente não necessita do aval ou da concordância do contribuinte para efetuar
o lançamento, ainda que este seja absurdo. O crédito tributário estará constituído, como norma
individual e concreta que é, e se submeterá ao contraditório. A constituição do crédito
tributário demonstra a imperatividade do ato administrativo de lançamento tributário ao afetar
a esfera jurídica do particular, impondo-lhe a obrigação de entregar determinada quantia aos
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cofres públicos. Quanto ao atributo da executoriedade, falta ao ato administrativo de
lançamento tal qualidade porque não pode a Administração Pública executar materialmente a
obrigação imposta no ato por seus próprios meios. A execução patrimonial do obrigado
somente se dará através das vias judiciais, através de ação específica. É vedado à
Administração Pública imiscuir-se na esfera patrimonial do particular para satisfazer uma
obrigação imposta por ela mesma. Deverá, no caso, deduzir sua pretensão impositiva
recorrendo ao Poder Judiciário.
O procedimento que dá início à sequência de atos administrativos, que culminarão no
lançamento tributário de ofício, trata-se de instrumental investigativo e fiscalizatório próprios
da Administração Tributária e tem impulso sem a iniciativa ou vontade do particular. Através
de metodologia, critérios e planos de trabalho internos, a Administração Tributária empreende
auditorias fiscais nos negócios empresariais que se submetem ao campo de incidência do
ICMS. A escolha do alvo a ser fiscalizado vale-se de levantamentos internos e periódicos
desenvolvidos pela Administração Tributária e compreende, normalmente, aqueles
contribuintes que demonstram sinais de supressão ou redução do montante de tributo devido,
ou, também e muitas vezes concomitantemente, o não cumprimento de deveres instrumentais
afetos a todos os contribuintes do imposto. A própria incerteza quanto ao alvo objeto da
fiscalização traduz-se em um incentivo a que todos os contribuintes mantenham em
regularidade sua escrita fiscal e o cumprimento de suas obrigações tributárias. Daí, porque,
dentre outras razões, o planejamento de auditorias fiscais e os planos de trabalho específicos
não serem públicos, pois é exatamente a não publicidade que mantém a indução ao
cumprimento espontâneo das obrigações tributárias. Não é difícil perceber que a publicidade
dada, porventura, pela Administração Tributária a um plano de trabalho, por exemplo, que
pretendesse averiguar o regular cumprimento de obrigações tributárias no setor varejista de
comércio de combustível, despertaria a atenção daqueles contribuintes afetados, dando início
a uma corrida pela regularização espontânea das infrações tributárias com o propósito de se
afastar as sanções legais a que todos se submetem. Naturalmente, a publicidade da atuação do
Fisco pode também ter esse efeito, a final, benéfico de regularização espontânea de infrações,
mas não se pode perder de vista que o não cumprimento das obrigações tributárias por parte
de alguns contribuintes os coloca em vantagem competitiva diante dos demais contribuintes
que cumprem suas obrigações fiscais. E que a não aplicação de sanção pelo descumprimento
dos deveres instrumentais e da própria obrigação tributária principal corresponderia a uma
violação de princípio da ordem econômica constitucional que preza pela livre concorrência.
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Assim, o agente público, no caso do Estado de São Paulo, o Agente Fiscal de Rendas,
é a pessoa competente para efetuar o lançamento tributário de ofício. O lançamento de ofício
é aquele efetuado pela autoridade administrativa sem que haja a participação do sujeito
passivo, conforme previsão do art. 149 do CTN nas hipóteses que especifica. Xavier (2005, p.
85) aponta que o Fisco, no exercício dos seus poderes de fiscalização, limita-se a verificar o
cumprimento da obrigação tributária e, caso tenha reconhecido que a prestação tributária não
está em conformidade com a lei, procede à correta determinação da obrigação tributária e à
verificação da infração eventualmente cometida com a consequente determinação da
penalidade correspondente. No entanto, a atuação do agente público não é discricionária,
posto que submetido aos princípios que regem a ação da Administração Pública (art. 37,
caput, da CRFB/88), bem como a todos os demais princípios inerentes à sua atividade
fiscalizatória, procedimental, no âmbito administrativo tributário, conforme visto no Capítulo
2 deste trabalho. Ademais, no Estado de São Paulo foi instituído pela LC Estadual nº 939, de
2003, o código de direitos, garantias e obrigações do contribuinte, que prevê direitos e
garantias ao contribuinte paulista na sua relação com o Fisco estadual. Busca esse diploma
legal: i) promover o bom relacionamento entre o Fisco e o contribuinte, baseado na
cooperação, no respeito mútuo e na parceria; ii) proteger o contribuinte contra o exercício
abusivo do poder de fiscalizar, de lançar e de cobrar tributo; iii) assegurar a ampla defesa dos
direitos do contribuinte no âmbito do processo administrativo fiscal em que tiver legítimo
interesse; iv) prevenir e reparar os danos decorrentes de abuso de poder por parte do Estado
na fiscalização, no lançamento e na cobrança de tributos de sua competência; v) assegurar a
adequada e eficaz prestação de serviços gratuitos de orientação aos contribuintes; vi)
assegurar uma forma lícita de apuração, declaração e recolhimento de tributos previstos em
lei, bem como a manutenção e apresentação de bens, mercadorias, livros, documentos,
impressos, papéis, programas de computador ou arquivos eletrônicos a eles relativos; e vii)
assegurar o regular exercício da fiscalização. O art. 9º do código estipula que o início da
execução de trabalhos fiscais será precedido de emissão de ordem de fiscalização, ato
administrativo que autoriza a execução do procedimento fiscal. Somente naquelas situações
de flagrante infracional, de extrema urgência, continuidade de ação fiscal iniciada em outro
contribuinte ou apuração de denúncia, em que se busca preservar a ação fiscal, adotando-se de
imediato as providências necessárias, abre-se a possibilidade de emitir a notificação ou ordem
de fiscalização no prazo máximo de 48 horas após o início da ação. Portanto, para os
trabalhos corriqueiros da fiscalização tributária no Estado de São Paulo, há a necessidade da
ação fiscal ser precedida de ordem de fiscalização a ser apresentada ao contribuinte
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fiscalizado, com vistas a assegurar o respeito aos direitos fundamentais dos contribuintes,
onde constarão dados tais como a identificação dos Agentes Fiscais de Rendas encarregados
de sua execução, a autoridade responsável por sua emissão, o contribuinte ou local onde será
executada, os trabalhos que serão desenvolvidos e o número do telefone ou endereço
eletrônicos onde poderão ser obtidas informações necessárias à confirmação de sua
autenticidade. Vejamos, a seguir, as características peculiares da aplicação de penalidades,
oriundas de infrações tributárias, no Estado de São Paulo.

3.3.2 ICMS paulista - aplicação de penalidades
A presença do Estado em determinadas atividades, sustenta Osório 85 (2011, p. 137138), seja diretamente ou indiretamente, atrai a aplicação de diferentes e variadas técnicas,
tanto preventivas quanto repressivas, na proteção de um bem jurídico:
O Estado entra, mesmo que apenas indiretamente, em quase todos os setores da vida
social, estabelecendo marcos regulatórios consistentes e direcionados a busca de
múltiplos valores, desde a livre concorrência, proteção aos consumidores, proteção a
saúde, fiscalização do tráfego, proteção ambiental, e numerosos outros segmentos da
vida de relações, cujo espectro tem aumentado consideravelmente.

A sanção administrativa insere-se no conjunto de técnicas utilizadas pelo Estado “[...]
como consequência de uma conduta ilegal, tipificada em norma proibitiva, com uma
finalidade repressora ou disciplinar, no âmbito de aplicação formal e material do Direito
Administrativo” (OSÓRIO, 2011, p. 100). Ou no dizer de Reale86, ao explicar que a aplicação
de sanções cumpre a função de “[...] processo de garantia daquilo que se determina em uma
regra", a sanção jurídica é caracterizada por sua predeterminação e organização. “O Estado,
como ordenação do poder, disciplina as formas e os processos de execução coercitiva do
Direito”.
O Erário, como bem jurídico que mereceu proteção criminal (Lei nº 8.137/90 – crimes
contra a ordem tributária), no campo tributário induz a Administração Pública a valer-se de
sanções reparatórias e punitivas, previstas na legislação de regência, para compelir o sujeito
passivo a cumprir as normas tributárias vigentes. As infrações constituem o pressuposto, o
antecedente, a hipótese das regras sancionatórias, enquanto as sanções são o consequente
daquelas normas. A relação jurídica sancionatória, de caráter obrigacional, pode ter conteúdo
patrimonial, como no caso das penalidades pecuniárias, multas e juros de mora, bem como
85

OSÓRIO, Fábio Medina. Direito administrativo sancionador. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011.
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REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 72-76.
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conteúdo não patrimonial, como nos casos em que veicula deveres de fazer ou não fazer
alguma coisa (CARVALHO, P., 2008a, p. 868-869).
A norma tributária impõe ao sujeito destinatário um mandamento que requer uma ação
ou omissão por parte dele, cujo descumprimento ensejará a aplicação de uma sanção nos
termos da legislação tributária de regência. O sujeito passivo assume a obrigação de adimplir
com a prestação veiculada na norma tributária impositiva, sob pena de ter que arcar com as
consequências do inadimplemento do dispositivo legal. O desrespeito à imposição normativa
foi combatido pelo legislador através da imposição de sanções aplicáveis ao sujeito passivo,
de sorte a inibir comportamentos contrários que atentem contra a ordem jurídica estabelecida.
Portanto, o descumprimento da norma tributária pelo sujeito passivo faz nascer para o sujeito
ativo o direito de imputar penalidades previstas em lei para coagir o destinatário da norma a
proceder em conformidade com a norma tributária mandamental.
As multas punitivas ou sancionatórias são tipos de penalidades pecuniárias que
buscam compensar o possível dano causado pelo contribuinte ao Estado com a prática da
infração, a preservação da ordem, e, em especial no que tange ao Direito Tributário, coagir o
contribuinte a trazer sua participação para que as necessidades públicas sejam satisfeitas, na
intimidação à sonegação. Entretanto, é de se levar em conta que a legislação estabelece multas
graduadas de acordo com a infração cometida e são instrumentos de desestímulo ao
descumprimento das obrigações tributárias e de tutela da arrecadação. Uma imposição de
multa que não cause uma desvantagem ao autuado, não ensejará a desmotivação da prática da
infração. Carvalho, P. (2008a, p. 872) argumenta no mesmo sentido, lembrando, também, que
a aplicação de multa punitiva deve observar o devido processo legal:
A multa punitiva encontra-se como espécie de sanção tributária consistente numa
prestação pecuniária, compulsória, que sobrevém como decorrência da prática de
determinadas infrações, ação ou omissão do sujeito infrator contrária à lei fiscal. É,
pois, típica sanção de ato ilícito, de caráter essencialmente intimidatório, aplicada
tão só por ato jurídico próprio e observados os ditames do devido processo legal.

O descumprimento das obrigações tributárias determinadas na legislação de regência
que instituiu o ICMS no Estado de São Paulo, Lei Estadual nº 6.374/89, acarreta, além da
cobrança do imposto eventualmente devido, a aplicação de severas multas. As multas
aplicadas ao infrator têm como objetivos: i) reparar o dano causado ao Estado pelo
inadimplemento, e ii) compelir o infrator a cumprir a ordem jurídica vigente. O artigo 85 da
Lei nº 6.374/89 relaciona as penalidades impostas ao infrator da legislação do ICMS em São
Paulo. As multas punitivas buscam guardar proporcionalidade com a infração cometida, de
modo a desestimular a prática de tais condutas antijurídicas. No Apêndice, encontram-se
sintetizados, em quadros-resumos, as penalidades pecuniárias listadas pela lei, com a
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tipificação da infração, a base de cálculo e o percentual aplicado na apuração dos valores
devidos. Destaca-se que a relação faz menção às sanções infracionais, de caráter punitivo,
pelo descumprimento de obrigação tributária. Há, ainda, as sanções de natureza indenizatória
ou reparatória, tais como a multa moratória e os juros de mora cobrados em função do
transcurso do tempo. A legislação tributária paulista admite a possibilidade de não lavratura
de auto de infração e imposição de multa, em observância aos princípios da eficiência
administrativa e razoabilidade, em duas situações: i) quando os custos do procedimento fiscal
claramente superarem a expectativa do correspondente benefício tributário (art. 20 da LC
nº 939/03); e ii) quando, cumulativamente, a infração não implicar em falta ou atraso no
recolhimento do imposto, não existirem indícios de dolo, fraude ou simulação, a infração não
trouxer prejuízos à fiscalização, o contribuinte não for reincidente e não possuir débitos
fiscais pendentes (art. 10 da Portaria CAT nº 115/14).
Ocorrida uma conduta contrária ao ordenamento jurídico, vale dizer, uma conduta
antijurídica, a sanção aplicável a tal comportamento deve ser proporcional ao injusto
praticado. Dizendo de outro modo, deve-se evitar uma reação desproporcional diante da
conduta ilícita. O estabelecimento de multas fiscais não pode induzir à violação ao princípio
do não-confisco.87 A não observância de uma proporcionalidade na previsão das multas
fiscais pode levar à aplicação de multas confiscatórias, ensejando, se assim for, a
possibilidade de declaração de inconstitucionalidade por violação expressa ao art. 150, IV, da
CRFB/88.
Em homenagem à segurança jurídica, a todo cidadão deve ser dado a conhecer,
antecipadamente, quais as condutas são tidas como ilícitas, e, como ressalta Krebs (2010, p.
72), “[...] o conteúdo e o tamanho da reação punitiva”. Todavia, cabe lembrar que o ônus de
acusar e provar o ilícito administrativo é do Poder Público, posto que vige no ordenamento o
princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CRFB/88). Situação diversa é
aquela na qual a ação do próprio contribuinte concorre para impossibilitar a produção de
prova da ocorrência do fato gerador do tributo. Diante dessa impossibilidade (afronta ao dever
de colaboração do particular), como ressalta Tognetti88 (2010, p. 355), há legitimidade
presuntiva no ato de lançamento realizado pela Administração, como ocorre, por exemplo, no
arbitramento do lucro para fins de imputação de tributo. Caberá, nessas situações, o ônus
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probatório ao contribuinte para desconstituir o lançamento realizado, por presunção, pela
Administração Pública.
No Estado de São Paulo, o ato de lançamento do imposto devido e a aplicação de
penalidade se formalizam por intermédio do AIIM. Portanto, o AIIM é um ato administrativo,
privativo do Agente Fiscal de Rendas, destinado ao lançamento de tributos estaduais e à
aplicação de penalidades pela infração à legislação tributária estadual, feito ao término do
trabalho fiscal. A fundamentação legal do auto de infração encontra-se na lei instituidora do
tributo, no caso do ICMS, art. 72 da Lei nº 6.374/89, onde estão elencadas as atribuições da
Administração Tributária, dentre outras as de fazer cumprir a legislação relativa ao tributo,
adotar procedimentos que estimulem o atendimento voluntário da obrigação legal, reduzam a
inadimplência e reprimam a sonegação, tais como a educação fiscal, a orientação de
contribuintes, a divulgação da legislação tributária, a fiscalização e a aplicação de
penalidades. O lançamento de ofício, efetuado ou revisto pela autoridade administrativa,
ocorre nas situações em que (art. 149 do CTN): i) a legislação assim o determine; ii) a
declaração não seja prestada pela pessoa de direito no prazo e na forma prevista na legislação;
iii) a pessoa obrigada a prestar a declaração não atenda ao pedido de esclarecimento
formulado pela autoridade administrativa, no prazo e forma previstos na legislação, ou recusese a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente; iv) se comprove falsidade, erro ou omissão
em elemento obrigatório da declaração; v) se comprove omissão ou inexatidão no lançamento
por homologação; vi) se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que enseje a aplicação de penalidade; vii) se comprove que o sujeito
passivo ou o terceiro agiu com dolo, fraude ou simulação; viii) deva ser apreciado fato não
conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior; ix) se comprove a ocorrência
de fraude, falta funcional da autoridade ou omissão de ato ou formalidade especial no
lançamento anterior.
O AIIM deve, obrigatoriamente, por força de lei, conter, além de outros requisitos
prescritos pela norma do art. 34 da Lei nº 13.457/09, a indicação dos dispositivos normativos
infringidos e dos relativos às penalidades correspondentes. Cabe ressaltar que, apesar da
obrigatoriedade de informar quais os dispositivos normativos infringidos, o erro em tal
elemento não produz nulidade do AIIM. Esse erro pode ser corrigido pelo autuante ou pelo
Órgão de Julgamento, a depender da fase em que se encontra o processo administrativo. Erros
de autoria e materialidade, ao contrário, atraem a nulidade para o auto de infração. Além
desses elementos obrigatórios, o auto de infração deve ser instruído com documentos,
demonstrativos e demais elementos materiais comprobatórios da infração. Por último, cabe
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destacar que matéria tributável pode se referir tanto à obrigação tributária principal quanto aos
deveres instrumentais ou obrigações acessórias. O AIIM pode ser lavrado pelo
descumprimento de qualquer uma delas. No auto de infração pode ser lançado,
concomitantemente, imposto e multa, ou apenas imposto, ou, ainda, somente multa. Pode
haver tantos itens quantos forem as infrações detectadas nos trabalhos fiscais. O autuado pode
entender procedente todo o auto de infração ou parte dele, isto é, apenas alguns itens são
procedentes e outros não. Para os itens que entender como não procedentes, o contribuinte
apresenta a sua impugnação.
O imposto é sempre exigível. A aplicação das penalidades em infrações tributárias não
trará prejuízo à cobrança do imposto eventualmente devido. As infrações também importarão
nas providências da autoridade tributária necessárias à instauração da ação penal cabível. A
lei paulista do ICMS, Lei nº 6.374/89, no art. 85, §2º, prevê que em operações onde não há
incidência do imposto ou são isentas, algumas infrações terão a multa reduzida em 50%: i)
infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento,
estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço; ii)
falta de emissão de documento fiscal; iii) falta de escrituração de documento; iv) falta de
escrituração de documento relativo à entrada, praticada por estabelecimento enquadrado em
regime tributário simplificado, atribuído à microempresa ou empresa de pequeno porte; v)
falta de registro em meio magnético de documento fiscal; e vi) falta de elaboração de
documento auxiliar de escrituração fiscal ou sua não exibição ao Fisco.
A aplicação de penalidade referente a uma infração não exclui a aplicação de
penalidades referentes a outras infrações. No entanto, certas penalidades não devem ser
aplicadas cumulativamente. As penalidades impostas às infrações relativas à falta de
pagamento do imposto, em hipótese geral, ou seja, em hipótese que não corresponda a
hipóteses específicas descritas na lei, não devem ser aplicadas conjuntamente com
penalidades atinentes:
1) a infrações relativas ao crédito do imposto nas hipóteses: i) escrituração de
documento inidôneo sem entrada de mercadoria; ii) escrituração sem documento e sem
entrada de mercadoria; iii) escrituração de documento inidôneo com entrada de
mercadoria; iv) escrituração de documento sem entrada de mercadoria; v) apropriação
em

momento

anterior

ao

da

entrada

da

mercadoria;

e

vi)

transferência/recebimento/utilização de crédito acumulado do imposto apropriado em
desacordo com a legislação;
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2) a infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte,
recebimento, estocagem ou depósito nas hipóteses: i) entrega, remessa, transporte,
recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria sem documentação fiscal; ii)
remessa ou entrega de mercadoria a destinatário diverso do indicado no documento
fiscal; iii) recebimento de mercadoria ou serviço sem documentação fiscal, apurado
por meio de levantamento fiscal; e iv) prestação ou recebimento de serviço sem
documentação fiscal;
3) a infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais nas hipóteses: i) falta
de emissão de documento fiscal; ii) emissão de documento fiscal com declaração falsa
da origem ou destino; ou que não corresponda a saída, a transmissão ou a entrada de
mercadoria; iii) adulteração, vício ou falsificação de documento fiscal; iv) utilização
de

documento

fiscal

com

numeração

e

seriação

em

duplicidade,

ou

emissão/recebimento de documento fiscal com valores diferentes nas vias; e v)
emissão ou recebimento de documento fiscal com valor menor ao da operação;
4) a infrações relativas a livros fiscais, contábeis e registros magnéticos nas hipóteses:
i) adulteração, vício ou falsificação de livro fiscal; e ii) utilização, em equipamento de
processamento de dados, de programa para emissão de documento fiscal ou
escrituração de livro fiscal com vício, fraude ou simulação.
As penalidades impostas às infrações relativas à falta de emissão de documento fiscal
não devem ser aplicadas conjuntamente com penalidades atinentes a:
1) infrações relativas ao pagamento do imposto apuradas por levantamento fiscal; e
2) infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte,
recebimento, estocagem ou depósito nas hipóteses: i) entrega, remessa, transporte,
recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria sem documentação fiscal; ii)
remessa ou entrega de mercadoria a destinatário diverso do indicado no documento
fiscal; iii) recebimento de mercadoria ou serviço sem documentação fiscal, apurado
por meio de levantamento fiscal; e iv) prestação ou recebimento de serviço sem
documentação fiscal.
Por fim, as penalidades impostas às infrações relativas à utilização para fins fiscais de
máquina registradora, terminal Ponto de Venda (PDV), Emissor de Cupom Fiscal (ECF) ou
outro equipamento sem lacre ou lacre violado não devem ser aplicadas conjuntamente com
penalidades atinentes a utilização para fins fiscais de máquina registradora, PDV, ECF ou
outro equipamento desprovido de qualquer outro requisito regulamentar. Ao comportamento
que implica em emissão ou impressão de documento fiscal com valor ou destinatário diverso
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do contido no correspondente documento fiscal eletrônico, será aplicada a penalidade mais
gravosa. Outros documentos emitidos por terminal PDV, ECF, máquina registradora ou
qualquer outro equipamento são equiparados aos documentos fiscais destinados à exibição ao
Fisco. A tais documentos aplicam-se as penalidades previstas no inciso IV do art. 85
(infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais).
Com a finalidade de promover a atualização do crédito tributário foi criada a Unidade
Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP), prevista no art. 113 da Lei nº 6.374/89. A UFESP
tem o seu valor atualizado anualmente, segundo a variação acumulada do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC), calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) da
Universidade de São Paulo (USP).89 A multa punitiva decorrente de infração à legislação do
ICMS não pode ser inferior a 70 UFESPs. Não havendo outro valor expressamente
determinado, a multa será de 100 UFESPs. As multas baseadas em UFESPs são calculadas
considerando-se o valor da UFESP na data da lavratura do Auto de Infração, e devem ser
convertidas em reais nesta data. A aplicação das multas em reais deve ser calculada sobre o
valor básico da infração atualizado. O valor da multa é arredondado com desprezo das frações
de unidade monetária. O pagamento da multa não exime o infrator de reparar os danos
causados pela infração, nem o libera do cumprimento das exigências previstas na legislação.
Na Figura 1 estão sintetizados os prazos nos quais o autuado pode efetuar o pagamento
integral do débito fiscal com os respectivos descontos permitidos pela legislação paulista do
ICMS (art. 95 da Lei nº 6.374/89).
Julgamento
da defesa

AIIM

15 dias

15 dias

70%

60%

30 dias
45%

Julgamento
do recurso

Dívida
Ativa

30 dias
35%

25%

Após 30 dias do julgamento
da defesa sem apresentação
de recurso: 35%
Após 30 dias da lavratura do AIIM sem
apresentação de defesa: 45%
Fonte: elaboração do autor.

Figura 1 – Pagamento da multa com desconto.
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SÃO PAULO. Comunicado DA nº 98, de 17-12-2015 (DOE 18-12-2015). Divulga o valor da Unidade Fiscal
do Estado de São Paulo – UFESP para o período de 1º de janeiro a 31-12-2016. Disponível em:
< http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=sefaz_tributaria:vtribut>.
Acesso em: 08 abr. 2016. O valor da UFESP para 2016 é de R$ 23,55.
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3.3.2.1 Multa moratória e denúncia espontânea

A ideia da denúncia espontânea, disciplinada no art. 138 do CTN, é incentivar o
comportamento de contribuinte para que, proativa e espontaneamente, repare a falta cometida,
antes de iniciado qualquer procedimento de fiscalização por parte da Administração
Tributária. Agindo assim, estaria a salvo de penalidades. Schoueri (2013, p.782) argumenta
que o dispositivo, ao afastar as penalidades, teria alcançado qualquer tipo de penalidade, as
“punitivas” e as “moratórias”, cabendo, tão somente no caso de denúncia espontânea os juros
pela mora em adimplir com a obrigação tributária. Em sentido diverso, no entanto, entendeu o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) que não cabe denúncia espontânea por mero pagamento a
destempo, posto que tal não seria uma infração.90 Nessa situação, o crédito tributário já fora
constituído pelo contribuinte com a sua declaração e não caberia qualquer outro lançamento
por parte da autoridade competente. Por esse entendimento, a denúncia só faria sentido se
houvesse erro na declaração do contribuinte e pelo montante da diferença entre o declarado
anteriormente e o novo valor corrigido, antes de iniciado qualquer procedimento de
fiscalização. Portanto, quando o contribuinte apura o montante devido e o declara em guia
própria, mas efetua o pagamento em atraso, caberá a aplicação de multa moratória, além dos
juros. Não há que falar em denúncia espontânea nessa situação.
A multa moratória é uma sanção de natureza indenizatória e visa a ressarcir o prejuízo
suportado pelo credor, tendo em vista a demora do devedor em adimplir sua dívida. No caso
do ICMS paulista, a multa moratória está disciplinada no art. 87 da Lei nº 6.374/89. Se o
imposto não for recolhido no prazo estabelecido na legislação, o débito fica sujeito à multa
moratória, calculada sobre o valor do imposto ou da parcela, conforme a seguir:
I.
II.

2%, até o 30º dia contado da data em que deveria ter sido feito o recolhimento;
5%, do 31º ao 60º dia contado da data em que deveria ter sido feito o
recolhimento;

III.

10%, a partir do 60º dia contado da data em que deveria ter sido feito o
recolhimento;

IV.

20%, a partir da data em que tiver sido inscrito na Dívida Ativa.
Nos casos de pedidos de parcelamento, a multa moratória será calculada até a data do

protocolo do pedido. Os demais débitos fiscais relativos ao imposto, enquanto não exigíveis
90

Súmula 360: O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
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por meio de auto de infração, ficam sujeitos à multa moratória. Se o contribuinte procurar a
repartição fiscal, antes de iniciado quaisquer procedimentos do Fisco, para sanar
irregularidade relacionada com o cumprimento de obrigação tributária, fica a salvo das
penalidades previstas no art. 85 da Lei nº 6.374/89. Considera-se iniciado o procedimento
fiscal, com a intimação, notificação ou lavratura de termo de início de fiscalização ou de auto
de infração. Também é considerado iniciado o procedimento fiscal com a lavratura do termo
de apreensão de mercadoria, bem, livro ou documento, bem como a notificação para sua
apresentação. A Secretaria da Fazenda poderá emitir comunicado destinado ao contribuinte,
apontando divergências ou inconsistências apresentadas entre as informações enviadas pelo
contribuinte e as coletadas de terceiros. Nesta situação, o contribuinte estará a salvo de
penalidades se sanar as irregularidades apontadas na comunicação dentro do prazo
estabelecido.
Assim, tendo o procedimento fiscalizatório identificado o descumprimento das
obrigações tributárias que motivam a edição da norma individual e concreta do lançamento
tributário de ofício, cujo suporte físico é o auto de infração e imposição de multa, o
contribuinte autuado, após a notificação do lançamento, poderá exercer uma das seguintes
opções: i) pagar o débito fiscal e extinguir o crédito tributário; ii) formalizar pedido de
parcelamento para quitação do débito fiscal; ou iii) apresentar impugnação ao lançamento
efetuado. Adotando qualquer uma das duas primeiras opções, o contribuinte autuado confessa
a procedência da acusação veiculada no AIIM e seu ato é prova cabal da validade do
lançamento tributário. Ao contrário, se opta pela terceira opção, a da impugnação, demonstra
sua irresignação e inconformismo com o ato administrativo do lançamento tributário e, a
partir daí, instala-se a etapa processual que será abordada no capítulo a seguir.
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4 A ETAPA PROCESSUAL

O estudo do Direito Administrativo se funda na necessidade de conhecer e aperfeiçoar
os direitos do cidadão em face das “prerrogativas” da Administração Pública, de modo que a
atuação estatal esteja em consonância com preceitos constitucionais e não venha a ferir
direitos fundamentais dos indivíduos. Dentre os vários instrumentos do Direito
Administrativo, sobressai o processo administrativo, atividade na qual o particular participa
da formação do ato administrativo final de forma direta e imediata. Moreira (2010, p. 69-70)
explica que o processo administrativo é:
[...] meio ativo de exercício e garantia de direitos dos particulares, que têm
condições de participar e controlar a sequência predefinida de atos anteriores ao
provimento final. Os atos administrativos não se despem de suas principais
características (presunção de legitimidade, imperatividade, exigibilidade e
autoexecutoriedade), mas as pessoas privadas tomarão parte da decisão
administrativa, na constante busca da concretização excelente do interesse público.

Nessa dimensão de garantia dos direitos individuais, o processo representa a forma
mais democrática de participação do particular na formação do ato administrativo final, não
tendo apenas que se submeter à vontade estatal, mas construindo junto com a Administração
Pública o ato administrativo final. O estudo do processo administrativo se mostra assim
relevante pela compreensão de instrumento de direito e garantia, e também de participação
democrática, de que dispõe o cidadão em face da Administração Pública (MOREIRA, 2010,
p. 22).

4.1 A processualização e o processo administrativo em São Paulo

O Direito Administrativo brasileiro atual alcançou um estágio de aplicação em que,
não obstante ainda restarem pontos sujeitos a aperfeiçoamentos democráticos, ganha relevo a
observância de direitos dos administrados. O Estado existe, com suas estruturas, organizações,
servidores, competências e poderes para que torne a vida social possível. A regulação de
condutas, a prestação de serviços públicos, a garantia de direitos fundamentais, dentre outros
tantos aspectos relevantes da ordem jurídica, passam pela atuação estatal e sua forma de
interagir com a sociedade civil.
O poder estatal experimentou expansões e limitações ao longo da história. Vive-se
uma era em que predomina a limitação do poder estatal, paradoxalmente em que aumentam as
atribuições do Estado nas diversas áreas da vida social: econômica, cultural, lazer, saúde,
transportes, segurança, previdência e assistência social, educacional etc. Nesse quadro, não
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resta dúvida sobre a importância de conferir regularidade e estabilidade ao relacionamento
entre a Administração Pública e os administrados. Naturalmente, a maior inserção da presença
do Estado na vida das pessoas redunda na produção de mais atos administrativos que regulam
essa interdependência, bem como na possibilidade crescente de surgimento de conflituosidade
entre as partes.
A regulação das atividades econômicas, a promoção de bens sociais, a atividade
fiscalizatória, os deveres de manutenção da segurança pública, a permanente construção da
infraestrutura econômica do país, o compromisso com a eliminação dos desequilíbrios
regionais e setoriais, a busca pela redução da pobreza e da marginalidade, o compromisso
constitucional de construção de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos
demandam uma atuação proativa do Estado na busca pela consecução desses objetivos.
Torna-se evidente, portanto, que a Administração Pública é protagonista de uma série
de relações jurídicas que defluem de sua atuação em conformidade com o ordenamento
jurídico. Um dos instrumentos que permitem que tais relações jurídicas sejam oportuna e
convenientemente tratadas diz respeito à processualização dos atos e contratos
administrativos. Daí a importância do tema para os administrativistas, posto que, cada vez
mais, as relações entre Administração Pública e administrados, sejam para o exercício de
direitos, sejam para cumprimento de deveres e obrigações, são estabelecidas, instruídas,
discutidas, definidas, controladas e decididas através dos competentes processos
administrativos. No tópico a seguir, é tratada a importância da processualização no Direito
Administrativo brasileiro, preliminarmente. Em seguida, finca-se marco terminológico acerca
de alguns conceitos basilares para compreensão do tema, para, por fim, a título de exemplo do
que aqui se discute, adentrar-se na síntese da lei geral que trata do processo administrativo no
Estado de São Paulo.

4.1.1 A importância da processualização no Direito Administrativo

O Direito Administrativo brasileiro não tem um código agregador das várias normas
dispersas sobre Administração Pública, tal qual, por exemplo, tem o direito privado
estampado no Código Civil. O âmbito de atuação da Administração Pública é muito vasto e
sua atuação tem configuração a partir das diretrizes norteadoras da Carta Constitucional de
1988.
Com a Constituição de 1988, o Estado brasileiro passou a ser protagonista de uma
série de políticas como consequência da abrangência constitucional imposta ao Poder Público
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nas três esferas de governo. Temas tão distintos quanto complexos como proteção do meio
ambiente, defesa do consumidor, defesa da concorrência, licitação, desapropriação,
desenvolvimento regional, erradicação da pobreza, proteção dos povos indígenas, regulação
dos mercados financeiro e de capitais, apenas para citar alguns, passaram a demandar a ação
estatal para a elaboração de políticas púbicas e regulação com fins à sua consecução. A
consequência de tal atuação foi a previsível proliferação de normas de direito público que
instituíram diversos regimes jurídicos regidos por leis, regulamentos e atos administrativos
nos níveis de governo federal, estadual e municipal.
A Administração Pública, assim, passou a agente extremamente ativo na realização
das políticas públicas e na prestação e regulação de serviços públicos, ora demandando ora
sendo demandada pela sociedade civil. A instituição das normas, em sentido lato, consagra
princípios e regras que submetem todos os partícipes das relações jurídicas que envolvem o
setor público. A Administração diuturnamente tem que tomar decisões e, em consonância
com os valores constitucionais, deve tomá-las sob a guarida da segurança jurídica.
Surge, então, o questionamento de qual a melhor forma para se chegar a uma decisão
no âmbito da Administração Pública? Sendo dispersas as normas de Direito Administrativo
no Brasil, não há um código orientador para a tomada de decisões administrativas, posto que
tal seria inviável dada a pluralidade de temas em que a Administração é parte. Cada lei, ou
regulamento específico, adota um conjunto de medidas procedimentais para a tomada de
decisão administrativa. Prevalece, no caso brasileiro, a opção pela processualização
administrativa como método de tomada de decisão.91
No Estado Democrático de Direito no Brasil, o processo administrativo deve ser
entendido como uma garantia individual dos administrados frente ao poder estatal. A
Administração Pública extrai suas decisões após preencher, formal e materialmente, os
requisitos impostos pela processualização administrativa, de forma que fiquem contemplados
os mais elementares direitos dos cidadãos atingidos pelas medidas administrativas oriundas
do Estado.
Mas não é somente a garantia de direitos do cidadão que o processo administrativo
apresenta como ingrediente de valor à sua instrumentalização. Outras contribuições,
igualmente valorosas e de inegável importância podem ser destacadas. O processo
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administrativo juridiciza a conduta administrativa, dando efetividade ao princípio do devido
processo legal, o que, evidentemente, concorre para minimização de possibilidades de desvio
de poder. Trata-se da consecução da moralidade pública, voltada que deve ser para a execução
do interesse público. O processo administrativo é útil também porque permite a participação
do administrado na tomada de decisão, tendo a Administração Pública o dever de considerar
as manifestações do particular e ponderar suas razões. Não se pode perder o senso de que a
Administração não se coloca no processo como contraparte, mas sim como autoridade pública
que deve analisar com imparcialidade os interesses envolvidos a fim de adotar ao final a
decisão que melhor se coaduna com o interesse público. A uniformização do modo de
produção de decisões administrativas através do processo administrativo contribui para a
segurança jurídica, na medida em que provê estabilidade na produção de atos pela
Administração Pública. Além disso, no processo administrativo prevalece o dever de
publicidade e transparência, tanto do modo de produção da decisão, quanto da decisão em si,
o que é extremamente relevante do ponto de vista da democracia, em sentido amplo, e dos
controles a que se sujeita a Administração Pública. No processo administrativo se exige a
transparência da fundamentação e motivação da decisão adotada, ponderados os diversos
elementos trazidos aos autos para compor a decisão final (MARTINS JÚNIOR, 2014, p. 290).
As normas que orientam a processualização administrativa no Brasil advêm,
fundamentalmente, da própria Constituição, que instituiu o direito ao processo e, por
conseguinte, às garantias que daí promanam. Não sem razão, o processo administrativo deverá
correr sob a égide de princípios processuais básicos, tais como o do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, para citar os mais famosos.
Em outros países, inclusive os da América Latina, o processo administrativo constituise como uma espécie do gênero processo, que se pratica no âmbito do Poder Judiciário. A
jurisdição é exercida no âmbito do Judiciário, seja o processo cível, criminal, trabalhista ou
administrativo. Há nesses países uma diferenciação entre procedimento administrativo e
processo administrativo, de sorte que, quando se fala em processo, está a se referir àquele rito
tendente à solução de conflitos que será julgado numa instância do Poder Judiciário. A
expressão “procedimiento administrativo” fica restrita, ou é utilizada, para as situações que
demandam decisões administrativas, não judiciais (SUNDFELD, 2014, p. 299). Sundfeld
(2014, p. 296-298), esclarece que no Direito francês, os requisitos para a produção de atos
administrativos não são tratados em uma lei geral. A jurisprudência do Conselho de Estado
francês, ao longo do tempo, estabeleceu a observância de tais requisitos. Nos países vizinhos
da América Latina, houve a elaboração de textos sistemáticos e gerais sobre “procedimento”
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administrativo bem antes do que ocorreria em relação ao tema do processo administrativo no
Brasil (a Lei de Processo Administrativo no âmbito federal é do fim da década de 1990). A
afirmação do direito administrativo se deu em 1967 no Peru, 1972 na Argentina, 1973 no
Uruguai, 1978 na Costa Rica, 1982 na Venezuela e 1984 na Colômbia. Nos Estados Unidos
há identidade entre direito administrativo e a ideia de processo administrativo, pois com o
surgimento de agências reguladoras se impôs a construção de uma lei que controlasse a
Administração. Em 1946 a Lei Federal de Processo Administrativo, Administrative
Procedural ACT/APA, surgiu para regular a produção de atos administrativos pela
Administração Pública americana.
A Lei de Processo Administrativo Federal (LPA), Lei nº 9.784/99, foi editada traçando
normas básicas de processo administrativo para disciplinar o tema no âmbito da
Administração Federal brasileira, visando, ainda, proteger o direito dos administrados e dar
cumprimento aos fins da Administração. Há na lei muitos princípios que traçam as diretrizes
para o processo administrativo. No entanto, dada a configuração da Federação brasileira, a
LPA federal não se aplica às demais unidades federativas, posto que a União não tem
competência para legislar sobre processo administrativo das demais unidades da federação.
Cada ente federativo dispõe de competência, dada a autonomia dos entes prevista na
própria Constituição, para elaborar suas próprias e específicas leis de processo administrativo.
Tanto é assim que, por exemplo, o Estado de São Paulo instituiu sua lei de processo
administrativo em 1998 (Lei Estadual nº 10.177/98), antes, portanto, até do que a própria
União. Nos limites do Estado de São Paulo prevalece, como norma reguladora geral de
processo administrativo, a lei paulista e não a federal. E assim cada unidade federativa é
autônoma para editar sua própria lei de processo administrativo, tendo algumas exercido a
competência e muitas outras não.
Nesse quadro normativo esboçado acima, podem surgir situações que revelam a
insegurança para os administrados quanto à forma de tomada de decisão por parte da
Administração Pública. Imagine a situação de uma empresa que atue em dois Estados da
Federação brasileira e exerçam, em ambos, a mesma atividade econômica. Suponha que ela
venha a cometer uma infração administrativa em ambos os Estados e que não haja uma
legislação específica para a situação. Se a infração administrativa for cometida em São Paulo,
por exemplo, a lei de processo administrativo paulista prevê a instauração de um
procedimento sancionatório em que é garantido ao acusado a ampla defesa. Pode ocorrer que,
tendo a empresa cometido a mesma infração administrativa em outro Estado, não ter aquela
unidade da federação uma lei de processo administrativo que discipline o procedimento

129

sancionatório. Ora, um procedimento sancionatório que garanta a ampla defesa será
constituído de elementos mínimos tais como prazos para a prática de atos, produção de
provas, manifestações de defesa, recursos etc. que são imprescindíveis para garantia dos
direitos dos administrados. Muito provavelmente, a empresa terá que adotar procedimentos
distintos de natureza jurídica para exercer seu direito constitucional à ampla defesa em ambos
os Estados, embora se trate da mesma infração administrativa.
Há, entretanto, atos e procedimentos administrativos previstos em legislação
específica. Nessas situações, a lei geral de processo administrativo aplica-se de modo
subsidiário. Por exemplo, para a defesa da concorrência foi editada a lei geral de defesa da
concorrência, Lei nº 12.529/11, que em seu Título VI, traz a disciplina para regulação dos
procedimentos administrativos instaurados para prevenção, apuração e repressão de infrações
à ordem econômica. Outro exemplo ocorre no campo do direito ambiental, em que a Lei
nº 6.938/81 dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação, regulamentada pelo Decreto nº 99.274/90. O Decreto trata no
Capítulo IV do licenciamento das atividades que utilizam recursos ambientais, consideradas
efetiva ou potencialmente poluidoras, bem assim os empreendimentos capazes, sob qualquer
forma, de causar degradação ambiental, as quais dependerão de prévio licenciamento do
órgão estadual competente integrante do SISNAMA92, sem prejuízo de outras licenças
legalmente exigíveis (art. 17). O prévio licenciamento demandará um processo administrativo
a ser instruído com os estudos, laudos, pareceres e relatórios que orientarão a decisão do
órgão regulador ambiental.
Há várias espécies de processos administrativos e Sundfeld (2014, p. 311-315) destaca
três: processo administrativo sancionador, processo administrativo competitivo e processo
administrativo normativo, embora os tipos de processos administrativos não se esgotem nessa
classificação. O processo administrativo sancionador é uma sequência de procedimentos
impulsionados de ofício pela autoridade administrativa que visa a estabelecer uma sanção por
determinada infração cometida pelo administrado. Dado o surgimento de conflito que se
estabelece entre o particular e a Administração Pública, atuam no processo administrativo
sancionador de forma robusta e vinculante os princípios básicos da processualidade (devido
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processo legal, ampla defesa e contraditório). Osório (2011, p. 100) define sanção
administrativa nesses termos:
Consiste a sanção administrativa, portanto, em um mal ou castigo, porque tem
efeitos aflitivos, com alcance geral e potencialmente pro futuro, imposto pela
Administração Pública, materialmente considerada, pelo Judiciário ou por
corporações de direito público, a um administrado, jurisdicionado, agente público,
pessoa física ou jurídica, sujeitos ou não a especiais relações de sujeição com o
Estado, como consequência de uma conduta ilegal, tipificada em norma proibitiva,
com uma finalidade repressora ou disciplinar, no âmbito de aplicação formal e
material do Direito Administrativo.

Já o processo administrativo competitivo pode ser compreendido através de um
exemplo. Remete-se à possibilidade de contratação com o poder público, demandado pelo
particular na condição de fornecedor de bens e serviços para a Administração Pública. A
Constituição em seu art. 37, inciso XXI, determina a realização de processo de licitação
pública que assegure a igualdade de condições entre os concorrentes na contratação de obras,
serviços, compras e alienações. A Lei nº 8.666/93 estabeleceu “normas gerais sobre licitações
e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios”. A lei de licitação estabelece normas procedimentais que instrumentalizam o
processo administrativo licitatório, onde as partes interessadas na contratação com o Poder
Público competem entre si. E, por fim, encontra-se o processo administrativo normativo no
qual são elaborados os atos normativos emanados dos órgãos públicos. Aqui são originados os
regulamentos, as portarias, as resoluções, as instruções normativas dentre outras
denominações que tais atos administrativos assumem, a depender do órgão que o edita e da
esfera de governo da qual são emanados. Quaisquer desses atos só podem ser editados se
autorizados por lei. Da mesma forma, a previsão de infrações, deveres ou condicionamentos
de direitos prescritos pelo ato devem ter autorização legal prévia. O processo administrativo
normativo carece, ainda, de maior democratização na sua produção normativa. Enquanto as
leis se submetem ao processo legislativo, onde são debatidos seus fundamentos pelos
representantes eleitos, por exemplo, o mesmo não ocorre na produção de um Decreto
regulamentador, em que o seu conteúdo, não obstante ter que observar a lei que o autoriza,
pode afetar fortemente o comportamento dos destinatários do regulamento, sem que estes
tenham a oportunidade de se manifestar e opinar sobre as regras que o Decreto introduz.
Numa outra visão classificatória, Meirelles93 (1993, p. 591-593) divide os processos
administrativos em quatro categorias: processo de expediente, processo de outorga, processo
de controle e processo punitivo. O processo de expediente é toda autuação que tramita pelas
93
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repartições públicas sem um rito próprio, que não geram, alteram, nem suprimem direitos dos
administrados. Processo de outorga é todo aquele em que há um pleito de direito perante a
Administração Pública. Normalmente, têm rito especial, e como exemplos podem ser citados
os processos de licenciamento de edificação, de registro de marcas e patentes, de pesquisa e
lavra de jazida etc. Processo de controle é todo aquele em que a Administração realiza
verificações e declara situação, direito ou conduta do administrado. São exemplos de
processos de controle os de prestação de contas perante órgãos de controle, os de verificação
de atividades sujeitas à fiscalização etc. O processo punitivo é o promovido pela
Administração para apurar uma infração à lei, regulamento ou contrato e aplicar a penalidade
respectiva. Necessariamente têm contraditório, com oportunidade de defesa e estrita
observância do devido processo legal.

4.1.2 O processo administrativo geral no Estado de São Paulo

Assim como a Lei nº 9.784/99 disciplinou o processo administrativo na esfera federal,
no âmbito da Administração Pública do Estado de São Paulo o tema recebeu corpo normativo
estampado na Lei Estadual nº 10.177/98. A lei estadual se aplica aos processos
administrativos paulistas que não tenham disciplina legal específica, regulando de forma
subsidiária os atos e procedimentos administrativos com disciplina específica. O art. 4º da lei
elenca os princípios que orientam a atuação da Administração Pública estadual: legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, interesse público e
motivação. Interessante destacar que, ao contrário da lei federal de processo, a estadual não
previu entre os princípios inspiradores da atuação administrativa paulista o princípio, previsto
constitucionalmente (art. 37, caput, da CRFB/88), da eficiência. Apesar de não expressamente
previsto na lei, indubitável a observância de eficiência por parte da Administração Pública do
Estado, senão em virtude do comando constitucional, mas também por conta de virem
expressos no art. 25 da Lei Estadual nº 10.177/98 os comandos de celeridade, economia,
simplicidade e utilidade dos trâmites administrativos.
Observa-se, por fim, que, assim como a lei federal de processo, também a paulista
elenca uma série de princípios que a, rigor, conforme já descrito no presente trabalho,
comportam entendimento classificatório diverso. Por exemplo, a legalidade é uma regra, não
um princípio, segundo a concepção esposada no Capítulo 2. A razoabilidade, antes de regra
ou princípio, deve ser classificada como um postulado, uma condição essencial para a
interpretação. Segundo Ávila (2015, p. 163-164): “A interpretação de qualquer objeto
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cultural submete-se a algumas condições essenciais, sem as quais o objeto não pode ser
sequer apreendido. A essas condições essenciais dá-se o nome de postulados”. Para a
compreensão do Direito, há os postulados meramente hermenêuticos, e para estruturar sua
aplicação concreta

há

os postulados aplicativos, como os da

razoabilidade

e

proporcionalidade.
Qualquer atuação da Administração Pública estadual que incida sobre a esfera jurídica
dos administrados deverá ser precedida da edição do competente ato administrativo, a não ser
nos casos em que houver expressa previsão legal em sentido contrário. Gordillo94 (2010, II29) expressa nesses termos o dever do Administrador: “Uno de los deberes del administrador
es el respeto a la defensa de los administrados. Este respeto no ha de ser sólo negativo, sino
también positivo. Se requiere así que el funcionario facilite al particular lo conducente a su
adecuada defensa”.
A lei trata também da invalidação dos atos que não atendam aos pressupostos legais e
regulamentares para a sua edição, ou que contrariem os princípios da Administração,
sobretudo nos casos de vícios de competência, omissão de formalidades essenciais,
impropriedade do objeto, inexistência do motivo de fato ou de direito, desvio de poder e falta
ou insuficiência de motivação. Nos atos discricionários, se não houver correlação lógica entre
motivo e conteúdo do ato, tendo em vista sua finalidade, o ato poderá ser invalidado.
Ressalte-se aqui a regra decadencial para o exercício do poder anulatório pela Administração
paulista dos seus atos inválidos. Na hipótese de haver ultrapassado o prazo de 10 anos
contados de sua produção, o ato viciado não poderá mais ser invalidado porque terá se
operado a decadência do poder anulatório (art. 10 da Lei nº 10.177/98). Também nas
hipóteses em que o ato for passível de convalidação, ou da irregularidade não resultar
qualquer prejuízo, a Administração não está obrigada a anular o ato inválido.
O procedimento para invalidação de ato ou contrato pode ser provocado tanto pelo
administrado quanto pode a Administração agir de ofício. Requerido pelo administrado, o
requerimento de invalidação deverá ser instruído com a qualificação do requerente, os
fundamentos de fato e de direito do pedido, a providência pretendida e as provas que o
requerente pretende juntar aos autos. O requerimento, dirigido à autoridade que praticou o ato
ou firmou o contrato, será submetido à consultoria jurídica do órgão para emissão de parecer
no prazo de vinte dias. O órgão jurídico avaliará os efeitos que a invalidação provocará,
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inclusive com relação a terceiros interessados, situação na qual tais atingidos serão intimados
para se manifestar em quinze dias. Concluída a instrução, as partes terão sete dias para
apresentação de razões finais. A autoridade terá, então, vinte dias para, por despacho
motivado, decidir. Da decisão caberá recurso hierárquico. A preocupação do legislador ao
estabelecer o procedimento de invalidação foi o de permitir o contraditório, bem como aferir
as possíveis consequências para os destinatários do ato inválido e terceiros prejudicados.
Os atos administrativos no Estado de São Paulo devem ser produzidos com
observância de formalidades previstas na lei, tais como: numeração serial, forma escrita,
indicação de data e local de sua edição, identificação nominal, funcional e assinatura da
autoridade responsável. Regulamentos devem ser editados por decreto e tem como
pressuposto essencial a previsão legal. Ainda, o regulamento editado não pode prever
infrações, sanções, deveres ou condicionamentos de direito não previstos na lei. Todo
regulamento deve ser editado apresentando a exposição de motivos que fundamenta sua
edição, a finalidade das medidas e a extensão dos seus efeitos.
A publicidade dos atos administrativos é requisito para sua vigência, dispondo a lei
que entrarão em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), ou, se for
o caso, a publicidade pode se dar através de citação, notificação ou intimação do interessado.
As citações, notificações ou intimações serão feitas pessoalmente ou pela via postal com aviso
de recebimento. A intimação ou notificação por carta se efetiva com a entrega da
correspondência no endereço fornecido pelo interessado. Em processo sancionatório, é
obrigatória a citação pessoal do acusado, bem como também é obrigatória a intimação pessoal
do terceiro interessado em procedimento de invalidação de ato ou contrato administrativo. Na
hipótese de não ser localizado o interessado para citação ou intimação pessoal, a publicidade
do ato se dará por edital publicado no Diário Oficial do Estado.
O interessado tem direito a vista do processo na fase de instrução sempre que não
prejudicar o curso do procedimento, bastando para isso simples solicitação junto ao órgão
onde tramita o processo. A concessão de vista é obrigatória no prazo em que o interessado
deverá se manifestar ou apresentar recursos, assegurado o direito ao advogado da parte retirar
os autos da repartição durante o prazo para manifestação de seu constituinte.
Não havendo exigência de procedimento específico ou providências necessárias à
aplicação de lei ou decisão administrativa, a prática do ato administrativo deverá ocorrer no
prazo máximo de sessenta dias, salvo determinação legal.
Superiores hierárquicos podem delegar a seus subordinados a prática de atos
administrativos de sua competência, bem como avocar os de competência destes. No entanto,
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são indelegáveis: i) a competência para edição de atos normativos que regulem direitos e
deveres dos administrados; ii) as atribuições inerentes ao caráter político da autoridade; iii) as
atribuições recebidas por delegação, salvo se tiver autorização expressa e na forma por ela
determinada; iv) a totalidade da competência do órgão; v) as competências essenciais que
justifiquem a existência do órgão.
O direito de petição está expressamente previsto na lei de processo administrativo
estadual (art. 23), onde está assegurado a qualquer pessoa física ou jurídica peticionar junto à
Administração Pública estadual na defesa de seus direitos ou contra ilegalidade ou abuso de
poder. Entidades associativas e sindicatos exercerão o direito de petição em defesa dos
direitos e interesses coletivos e individuais de seus membros. As partes podem se manifestar,
oferecer provas e acompanhar sua produção, obter vista e recorrer, tudo em homenagem aos
princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, publicidade e motivação.
No entanto, se o interessado apresentar provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias, estas poderão ser recusadas mediante decisão fundamentada.
Importante aspecto a ser evidenciado quanto à instrução do processo administrativo
diz respeito à possibilidade de audiência e consulta pública quando a matéria do processo for
relevante ou envolver assunto de interesse geral. A abertura de consulta pública será
divulgada pelos meios oficiais e se fixará prazo para o oferecimento de alegações escritas dos
interessados. Além da audiência e consulta pública, outros meios de participação dos
administrados podem ser estabelecidos pelos órgãos e entidades administrativas, que abram
espaço para a participação direta do interessado ou de organizações e associações legalmente
reconhecidas.
A lei de processo administrativo de São Paulo fixa prazo para alguns procedimentos,
procurando ocupar eventuais lacunas de leis específicas. Havendo previsão de prazos nas leis
específicas da Administração, prevalecem tais prazos em virtude do princípio da
especialidade. Assim, alguns prazos previstos na lei geral de processo são: i) para autuação,
juntada aos autos de quaisquer elementos, publicação e outras providências de mero
expediente: dois dias; ii) para expedição de notificação ou intimação pessoal: seis dias; iii)
para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: sete dias; iv) para
elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: vinte dias,
prorrogáveis por dez dias quando a diligência requerer o deslocamento do agente para
localidade diversa daquela onde tem sua sede de exercício; v) para decisões no curso do
procedimento: sete dias; vi) para manifestações do particular ou providências a seu cargo: sete
dias; vii) para decisão final: vinte dias; viii) para outras providências da Administração: cinco
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dias. Tais prazos podem, justificadamente, ser prorrogados uma vez por igual período, e o
prazo máximo para decisão de requerimentos de quaisquer espécies apresentados à
Administração é de cento e vinte dias. Vencido o prazo sem manifestação da Administração,
considera-se o pedido rejeitado na esfera administrativa, ou seja, prevalece o silêncio negativo
para a Administração Pública paulista no caso geral, ressalvando-se previsão legal ou
regulamentar em contrário. Ainda que ultrapassado o prazo de cento e vinte dias para
manifestação, e o pedido for, por conseguinte, rejeitado, a Administração tem o dever de
apreciar o requerimento do interessado. Há que se ressaltar aqui, com relação à fixação de
prazos para determinados procedimentos administrativos previstos na lei, a inexistência de
previsão normativa para socorrer o administrado em eventuais prejuízos e constrangimentos
no caso de inércia da Administração Pública. Adota-se o instituto do silêncio negativo, tão
somente, não havendo previsão expressa de obrigatoriedade para resposta por parte da
Administração. Nesse sentido, a transparência, lealdade, boa-fé, eficiência ficam
comprometidas com reflexo na esfera jurídica do particular, sem que este tenha compensação
pela demora injustificada da ação do órgão administrativo. Denota-se certa leniência por parte
do legislador ao não impor uma sanção mais severa ao administrador público que não decide
no prazo.
Está garantida na lei de processo administrativo geral do Estado de São Paulo a
possibilidade de recorrer de decisão administrativa em defesa de interesse ou direito.
Qualquer um que for afetado pela decisão tem esse direito e compete à autoridade
imediatamente superior àquela que praticou o ato conhecer do recurso. Vale destacar que são
irrecorríveis, na esfera administrativa, os atos de mero expediente ou preparatórios de
decisões. Gordillo (2010, p. V-2) lembra que não é possível atacar atos preparatórios de
decisões administrativas. Os atos passíveis de recursos são aqueles que produzem efeitos
jurídicos imediatos:
Lo importante es que el acto sea de suyo apto para producir efectos jurídicos
inmediatos; que los efectos jurídicos surjan del acto mismo de que se trata, en forma
directa. De allí que los dictámenes de los organismos técnicos o jurídicos y en
general todos los actos preparatorios de decisiones administrativas, no puedan ser
normalmente atacados mediante recursos administrativos; aunque la demora en su
producción puede instarse judicialmente por el amparo por mora de la
administración.

Não dispondo de outro modo a lei, o prazo para interpor o recurso é de quinze dias,
contados da publicação ou da notificação do ato. De forma geral, o recurso tem efeito apenas
devolutivo, salvo nas situações expressamente previstas em lei, ou se a execução do ato
recorrido ameaçar a eficácia da decisão final do recurso. A concessão de efeito suspensivo
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deverá ser peticionada em anexo ao recurso, devidamente fundamentada. À exceção dos casos
de invalidação de atos, a decisão do recurso não poderá agravar a restrição produzida pelo ato
na esfera jurídica do recorrente. Ultrapassados cento e vinte dias sem apreciação na esfera
administrativa, o recurso sem efeito suspensivo considera-se rejeitado, sem que tal fato
desonere a autoridade do dever de apreciar o recurso. Esgotados os recursos, a decisão final
tomada no processo administrativo regular não poderá mais ser modificada pela
Administração, exceto nos casos de anulação ou se o ato for revogável.
Após apresentar normas gerais e princípios orientadores, a lei de processo
administrativo estadual estabelece as balizas essenciais de alguns procedimentos em espécie:
procedimento de outorga, procedimento de invalidação, procedimento sancionatório,
procedimento de reparação de danos, procedimento para obtenção de certidão, procedimento
para obtenção de informações pessoais, procedimento para retificação de informações
pessoais e procedimento de denúncia. Embora a lei utilize o termo procedimento, trata-se,
claramente, de processo no sentido terminológico definido no Capítulo 2 deste trabalho. Os
“procedimentos” em espécie previstos na lei estabelecem a sequência de atos concatenados e
logicamente produzidos, de forma dialógica, para o atingimento de uma decisão
administrativa final que alcance a finalidade de interesse público buscada em cada um deles.
O procedimento de outorga trata dos pedidos de reconhecimento, de atribuição ou de
liberação do exercício do direito. O procedimento de invalidação, já anteriormente referido,
trata da invalidação de ato ou contrato administrativo por vício insanável. O procedimento
sancionatório trata de aplicação de sanção administrativa, sendo assegurado ao acusado ampla
defesa. O procedimento de reparação de danos trata do ressarcimento por danos causados por
agente público agindo nessa qualidade. O procedimento para obtenção de certidão trata da
expedição de certidão sobre atos, contratos, decisões ou pareceres constantes de registros em
poder da Administração Pública. O procedimento para obtenção de informações pessoais trata
do acesso aos registros nominais do requerente que constem nos registros públicos. O
procedimento para retificação de informações pessoais trata da atualização de dados
inconsistentes, incorretos, incompletos, dúbios ou desatualizados constantes dos registros
públicos, bem como a eliminação de dados falsos a respeito do requerente. O procedimento de
denúncia constitui mecanismo de participação de qualquer pessoa na comunicação de
violação da ordem jurídica praticada por agente da Administração.
Por fim, há que se assinalar que o descumprimento de quaisquer dos prazos previstos
na lei geral de processo administrativo paulista gera responsabilidade disciplinar dos agentes
envolvidos. Examinada a lei geral de processo administrativo do Estado de São Paulo, a seção
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seguinte focará no específico processo administrativo fiscal paulista decorrente do lançamento
tributário de ofício.

4.2 O processo administrativo tributário no Estado de São Paulo

Jurisdição pode ser conceituada como o dever estatal que objetiva a composição de
conflitos de interesses, predominantemente exercida pelo Poder Judiciário, mas não
exclusivamente, pois outros poderes podem exercê-la, ainda que atipicamente. É o que ocorre
no âmbito do Poder Executivo nos chamados processos administrativos tributários, em que,
constituído o crédito tributário pelo ato de lançamento, o contribuinte apresenta impugnação a
tal ato, instrumento que utiliza no exercício da ampla defesa administrativa (CONRADO,
2012, p. 103).
A lei estadual paulista que dispõe sobre o processo administrativo tributário, Lei
nº 13.457, de março de 2009, se estrutura de forma a apresentar normas gerais de processo no
seu primeiro título, “Normas Gerais do Processo”, onde estão definidos os princípios
aplicáveis ao processo administrativo tributário, bem como a disciplina que rege os atos
processuais: forma, lugar, prazos, intimações e nulidades. São também definidas normas que
regem a atuação das partes e seus procuradores e as normas aplicáveis à produção de provas
no processo. Trata, ainda, de disposições gerais sobre a competência dos órgãos de
julgamento, dos impedimentos dos julgadores e do depósito administrativo no curso do
processo que poderá fazer cessar os acréscimos de mora e de atualização monetária do débito
discutido. Por fim, os dois últimos Capítulos do Título I da lei do PAT irão abordar os ritos
procedimentais nos âmbitos das Delegacias Tributárias de Julgamento e do Tribunal de
Impostos e Taxas. O Título II da lei apresenta a estrutura dos Órgãos de Julgamento e da
Representação Fiscal. O Título III cuida da informatização do processo administrativo
tributário, tendo em vista a possibilidade de comunicação e envio de peças processuais através
de meio eletrônico. Por fim, o último título traz disposições finais e transitórias instituídas
pela lei.
A Lei nº 13.457/09 se aplica especificamente para os casos em que o crédito tributário
tenha sido constituído através de lançamento de ofício, vale dizer, em que a própria Fazenda
Pública, através de seus agentes, verificando a ocorrência das hipóteses que ensejam o
lançamento do imposto, não tendo o contribuinte, por omissão ou comissão, apurado o tributo
devido, efetua o lançamento e aplica a penalidade correspondente. Pode ocorrer o lançamento
de ofício também nas situações em que o descumprimento de quaisquer deveres instrumentais
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enseja a aplicação de penalidade, ainda que não haja imposto a exigir. Tendo a Fazenda
Pública efetuado o lançamento de ofício, o contribuinte tem o direito de impugná-lo nos
termos do que prescreve a Lei nº 13.457/09. No entanto, é bom que se destaque, quaisquer
outros conflitos, controvérsias, dúvidas e questionamentos, com os competentes processos
administrativos que daí advêm, que não se refiram a lançamento de ofício, são disciplinados
por legislação específica, se for o caso, ou não havendo normas específicas, se orientam pela
disciplina da lei geral do processo administrativo paulista, Lei nº 10.177/98.
O lançamento de ofício é o ato administrativo que finaliza o procedimento de
fiscalização no qual o agente público, examinando as atividades empresariais dos
contribuintes, valendo-se de livros, documentos, arquivos magnéticos, escrituração fiscal e
contábil, digital ou impressa, e outros meios idôneos, constitui o crédito tributário. O
contribuinte pode não concordar com tal lançamento, e para tanto se opõe a ele, impugna-o
através de competente peça processual, a defesa. A defesa apresentada pelo contribuinte, na
sequência da notificação do lançamento de ofício, instaura, no âmbito administrativo, o litígio
entre a Fazenda Pública e o contribuinte. O lançamento de ofício pode ser realizado para
quaisquer dos tributos de competência do Estado, notadamente os impostos ICMS, IPVA e
ITCMD. Junto com a cobrança dos tributos, se for o caso, há também a aplicação de
penalidades pelo descumprimento da legislação tributária. Tanto o tributo quanto a penalidade
podem ser questionados pelo contribuinte em sua defesa. Ele pode impugnar total ou
parcialmente o lançamento de ofício.
O processo administrativo tributário deve obedecer, para ser válido, aos princípios que
norteiam a Administração Pública, destacadamente os fixados no caput do art. 37 da
CRFB/88. A lei do PAT elencou também como requisitos de validade os princípios da
economia, da motivação e da celeridade. No Capítulo 2 deste trabalho, discorre-se sobre os
princípios que orientam o processo administrativo tributário.

4.3 Estrutura e organização dos órgãos de julgamento

4.3.1 Histórico do órgão administrativo paulista de julgamento de lides tributárias

Tribunal administrativo que analise recursos contra decisões fiscais do Estado de São
Paulo remonta ao ano de 1934, quando o então Interventor Federal no Estado de São Paulo,
Armando de Salles Oliveira, criou comissões municipais para a revisão dos valores das
propriedades imobiliárias, sobre as quais incidia o imposto territorial. Era de competência do
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Departamento Central de Estatística Imobiliária o lançamento de tal imposto, para o que se
valia das informações prestadas pelos contribuintes acerca de suas propriedades imóveis. O
Decreto nº 6.285, de 1934, previu, em seu artigo 12, a possibilidade de os contribuintes
interporem recursos contra as decisões tomadas pelo Departamento Central de Estatística
Imobiliária. Para tanto, foi criado o Conselho Central de Contribuintes do Imposto Territorial,
com sede na capital, constituído de três funcionários da Fazenda Estadual e de igual número
de contribuintes do imposto territorial.
Os membros fazendários do Conselho seriam nomeados dentre os funcionários da
Secretaria da Fazenda. Os membros contribuintes do Conselho seriam nomeados a partir de
listas com dez nomes cada, elaboradas pelas associações de classes interessadas. Os membros
do Conselho tinham mandato de três anos, renovando-se a cada ano o mandato de dois deles.
Para tanto, no primeiro mandato dos seis primeiros membros, foi efetuado um sorteio de
modo a que dois conselheiros servissem por um ano, dois por dois anos e dois por três anos.
Das decisões do Departamento Central de Estatística Imobiliária cabia interposição de
recurso pelo interessado no prazo de oito dias após publicação oficial da decisão. O Conselho
decidia em última instância as questões submetidas ao seu julgamento. Não havendo decisão
unânime do Conselho, o Secretário da Fazenda tinha o direito de apresentar pedido de
reconsideração de julgado, quando a decisão lhe parecesse contrária à lei ou contrariasse
prova constante do processo.
Anualmente, na primeira reunião do Conselho, deveria ser eleito seu presidente e vicepresidente. As decisões eram tomadas por maioria de votos, cabendo ao presidente o voto de
qualidade. Qualquer assunto submetido à deliberação do Conselho era relatado por um de
seus membros, previamente designado pelo presidente. Os membros vencidos nas votações
assinavam o acórdão, onde podiam aduzir os motivos de sua discordância. Em casos
especiais, a juízo do Conselho, os contribuintes podiam expor oralmente no plenário as
considerações que entendessem pertinentes em defesa de seus interesses. As decisões do
Conselho eram publicadas no Diário Oficial e comunicadas aos interessados por intermédio
das repartições recorridas. O Decreto previa também que o Conselho realizaria tantas sessões
quantas fossem necessárias para manter em dia o seu expediente, de forma que os recursos
interpostos deveriam ser julgados dentro do prazo de dez dias, contados da sua entrada na
secretaria do órgão. Os membros contribuintes do Conselho percebiam subsídio por sessão
em que tomassem parte.
Em junho de 1935, o então governador de Estado Armando de Salles Oliveira publica
o Decreto nº 7.184 que extingue o Conselho Central de Contribuintes do Imposto Territorial e
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cria o Tribunal de Impostos e Taxas com as seguintes atribuições: a) julgar, em última
instância, os recursos contra decisões das autoridades fiscais sobre lançamentos e incidência
de impostos, taxas e multas; b) julgar, em última instância, quaisquer outras questões fiscais
que forem submetidas à sua decisão pelo Secretário da Fazenda; c) emitir pareceres, mediante
solicitação do Secretário da Fazenda, sobre quaisquer assuntos que interessem às relações
entre o Fisco e os contribuintes; d) representar ao Secretário da Fazenda, sugerindo medidas
tendentes ao aperfeiçoamento do sistema tributário do Estado e que visem, principalmente, o
estabelecimento da justiça fiscal e a conciliação dos interesses dos contribuintes com os do
Tesouro. Pretendia-se que o Tribunal de Impostos e Taxas, na esfera administrativa, fosse o
intérprete da legislação tributária do Estado, formando jurisprudência a ser obrigatoriamente
acatada por todos os funcionários da Secretaria da Fazenda e repartições subordinadas, desde
que, a juízo do Secretário da Fazenda, não contrariasse jurisprudência do Poder Judiciário.
O Tribunal, composto por funcionários da Fazenda e por contribuintes, seria
constituído por duas câmaras: à primeira câmara competia o julgamento de recursos referentes
à avaliação de bens imóveis tributados pelo Estado, cabendo à segunda decidir todos os
demais recursos de competência do Tribunal. Cada câmara era composta por sete membros,
quatro representantes dos contribuintes e três da Fazenda estadual, além dos respectivos
suplentes, todos nomeados pelo governador do Estado. Os membros contribuintes, com
mandato anual, eram escolhidos em lista composta por, no mínimo, quarenta e cinco nomes,
organizada pelas principais corporações domiciliadas na capital e representativas das várias
classes de contribuintes. Os membros fazendários eram designados para o cargo enquanto
conviesse ao serviço público. O presidente do Tribunal era nomeado entre um dos membros
contribuintes, enquanto um fazendário era nomeado secretário do tribunal. Na primeira
reunião de cada câmara, escolhiam-se por sorteio os três contribuintes e os dois funcionários
fiscais, que juntamente com o presidente e o secretário, seriam os membros efetivos, passando
os demais a constituírem a lista dos suplentes. As vagas de juízes efetivos eram preenchidas
por suplentes da respectiva câmara, mediante sorteio. Se algum membro do Tribunal não
tomasse posse dentro de trinta dias das datas das respectivas nomeações, ou se faltassem a três
sessões consecutivas sem aviso prévio, seus lugares eram considerados vagos. Presidente e
secretário compunham ambas as câmaras, e nas suas faltas e impedimentos, eram substituídos
por membros efetivos ou suplentes de qualquer câmara, designados pelo Secretário da
Fazenda. O presidente do Tribunal detinha as seguintes atribuições: i) distribuição dos
processos pelas câmaras; ii) encaminhamento dos processos, depois de resolvidos, ao
Secretário da Fazenda ou ao Diretor Geral da Secretaria da Fazenda, conforme o caso; iii)
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convocação e presidência das reuniões das câmaras; iv) superintendência dos serviços da
Secretaria do Tribunal, auxiliado pelo secretário; v) emissão, além do seu voto de juiz, de
voto de qualidade nos casos de empate.
As sessões se realizavam com a presença mínima de quatro membros, dentre os quais
o presidente e o secretário ou seus substitutos legais, e as decisões eram tomadas por maioria
absoluta de votos. Havia a possibilidade de o Tribunal proferir decisões fundadas na equidade
por unanimidade ou não de votos. Quando não houvesse unanimidade em tais decisões, o
julgado ia à apreciação do Secretário da Fazenda para homologação. O Tribunal deveria
realizar tantas sessões quantas necessárias para manter o expediente em dia. Para tanto, salvo
em casos excepcionais, os recursos interpostos deveriam ser resolvidos em até dez dias,
contados de sua entrada na secretaria do Tribunal. Ocorrendo acúmulo de processos com a
possibilidade de atraso nos julgamentos, o presidente do Tribunal poderia determinar o
desdobramento da câmara responsável em tantas outras câmaras quantas necessárias para a
normalização do serviço. Nessa situação, suplentes eram convocados para compor as câmaras
desdobradas, as quais poderiam funcionar com um mínimo de quatro membros. As decisões
das câmaras desdobradas deveriam ser encaminhadas ao presidente do Tribunal, que poderia
submetê-las à revisão da câmara composta de membros efetivos para assegurar uniformidade
de critério ou de doutrina nos julgamentos. Por sessão que participassem, havia previsão de
percepção de subsídios para os membros contribuintes, além do presidente do Tribunal,
enquanto que os membros fazendários recebiam uma gratificação por participação em sessão
do Tribunal.
O Tribunal podia admitir, se julgasse conveniente, recursos orais interpostos através
da secretaria, em sessão plenária ou em audiência pública. O Secretário da Fazenda podia
designar um funcionário do Departamento Central de Estatística Imobiliária para assistir às
reuniões da primeira câmara e prestar esclarecimentos sobre as questões de imposto territorial
em debate, sem direito de voto. Para o mesmo fim, o Tribunal poderia convocar funcionários
fiscais e pedir diretamente a qualquer repartição as informações ou esclarecimentos que
fossem necessários à resolução dos recursos. Os recursos podiam ser interpostos no prazo de
trinta dias da publicidade da decisão recorrida. Da decisão do Tribunal, publicada no Diário
Oficial, os recorrentes e a repartição fiscal podiam pedir reconsideração uma única vez, sem
efeito suspensivo da decisão. Não havia custos para a interposição de recursos ou pedidos de
reconsideração. Além disso, havia a possibilidade de os contribuintes multados, ao interpor
recurso no prazo legal, depositar a importância da multa ou prestar fiança ou caução que
garantisse o seu pagamento.
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Em 1936, através do Decreto nº 7.954, o Secretário da Fazenda passou a nomear
funcionários bacharéis em Direito para atuar junto ao Tribunal de Impostos e Taxas com o
objetivo de cumprir as seguintes atribuições: i) oficiar nos respectivos feitos, antes da
distribuição; ii) promover todas as diligências assecuratórias do interesse ou direito fiscal em
causa; iii) comparecer às sessões do Tribunal e tomar parte nos debates, pedindo vista e
adiamento de qualquer processo, quando entender conveniente; iv) efetuar pedido de
reconsideração de decisão do Tribunal; v) representar à autoridade administrativa competente
sobre qualquer falha funcional acaso encontrada no processo, seja em detrimento da Fazenda
ou do contribuinte; vi) prestar as informações e dar os pareceres solicitados pelos membros do
Tribunal.
Outros diplomas legais foram editados ao longo dos anos, readequando o quadro de
câmaras julgadoras, melhorando a infraestrutura do Tribunal, disciplinando a atuação dos seus
membros e regulando seu regimento interno, mas a estrutura e os objetivos básicos do
Tribunal de Impostos e Taxas foram mantidos até a atual lei que rege a matéria.95 Atualmente,
o TIT tem sua estrutura organizacional, funcional e atribuições regidas pela Lei nº 13.457, de
18 de março de 2009, e pelo Decreto nº 54.486, de 26 de junho de 2009. O seu regimento
interno, aprovado pela Câmara Superior do Tribunal, foi referendado pela Portaria CAT nº
141/09.

4.3.2 A atual estrutura do tribunal administrativo

4.3.2.1 Delegacias Tributárias de Julgamento

As Delegacias Tributárias de Julgamento (DTJ) pertencem à estrutura da
Coordenadoria da Administração Tributária (CAT) da Secretaria da Fazenda de São Paulo
(SEFAZ) e estão vinculadas ao Tribunal de Impostos e Taxas, para que, sob gestão única, haja
a interação jurisprudencial e procedimental entre elas. Atualmente, são três as Delegacias
Tributárias de Julgamento, com sedes fixadas em São Paulo (DTJ – 1), Campinas (DTJ – 2) e
Bauru (DTJ – 3). As DTJs, por sua vez, têm jurisdição comum em todo o território do Estado
e são compostas por Unidades de Julgamento (UJ), instaladas nos municípios onde tem sede
cada Delegacia Tributária de Julgamento. Além disso, a critério da Administração Tributária,
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Decreto nº 10.197 de 1939; Lei nº 2.031 de 1952; Decreto nº 22.021 de 1953; Lei nº 10.081 de 1968; Decreto
nº 49.602 de 1968; Lei nº 10.941 de 2001; Decreto nº 46.674 de 2002; atualmente, a Lei nº 13.457 de 2009 e o
Decreto nº 54.486 de 2009 são os diplomas legais que regem a matéria.
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podem ser instaladas também nos municípios onde houver sede de Delegacia Regional
Tributária. Nas UJs estão lotados os julgadores de 1º grau, servidores integrantes dos cargos
de Julgador Tributário e de Agente Fiscal de Rendas, que realizam o juízo singular no
julgamento da defesa, do recurso de ofício dos débitos fiscais até 5.000 UFESPs e do recurso
voluntário.

4.3.2.2 Tribunal de Impostos e Taxas

O Tribunal de Impostos e Taxas é um órgão da estrutura da CAT, criado pelo Decreto
nº 7.184, de 5 de junho de 1935, e tem sede na Capital do Estado e jurisdição sobre todo o
território paulista. Compete ao TIT julgar o recurso de ofício de débitos fiscais acima de 5.000
UFESPs, julgar o recurso ordinário, julgar o recurso especial, julgar o pedido de reforma de
julgado administrativo, promover a interação procedimental e jurisprudencial entre as
Delegacias Tributárias de Julgamento, estabelecer e promover o cumprimento de metas para
todos os órgãos de julgamento e propor a adoção de medidas tendentes ao aperfeiçoamento da
legislação tributária. O TIT é composto de Presidência e Vice-Presidência, Câmara Superior,
Câmaras Julgadoras, Secretaria e Delegacias Tributárias de Julgamento. O Coordenador da
Administração Tributária designa, sujeito a referendo do Secretário de Fazenda, os
presidentes e vices do Tribunal e das Câmaras Julgadoras. A Câmara Superior é órgão
colegiado formado por dezesseis juízes, distintos daqueles que compõem as Câmaras
Julgadoras, sendo oito juízes servidores públicos e oito juízes contribuintes, e suas sessões são
presididas pelo Presidente do TIT ou, na sua ausência, pelo Vice-Presidente. A escolha dos
juízes da Câmara Superior do TIT se dá entre os que tenham integrado o Tribunal por ao
menos dois mandatos. À Câmara Superior cabe elaborar e modificar o regimento interno do
Tribunal, com o referendo do Coordenador de Administração Tributária, bem como dirimir
dúvidas quanto à sua interpretação. Compete também à Câmara Superior julgar o recurso
especial, julgar o pedido de reforma de julgado administrativo; julgar o pedido de retificação
de seu julgado e deliberar sobre a edição, revisão e cancelamento de súmulas vinculantes.
Podem ser instaladas até vinte Câmaras Julgadoras, segundo critérios de conveniência
e oportunidade da Administração, e cada Câmara Julgadora é composta por quatro juízes,
sendo dois juízes servidores públicos e dois juízes contribuintes. As decisões de Câmara serão
tomadas por maioria, sendo computados apenas os votos dos juízes presentes à sessão, que
deverão ser proferidos por escrito em sequência ao voto do juiz relator, votando por último o
juiz que presidir o julgamento, cujo voto de qualidade prevalecerá em caso de empate. Para
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que ocorra uma sessão de julgamento, há necessidade de quórum mínimo: i) de doze juízes na
Câmara Superior; e ii) três juízes nas Câmaras Julgadoras. Qualquer juiz ou a Representação
Fiscal pode solicitar vista dos autos, uma única vez, pelo prazo máximo de quinze dias. O
pedido de vista poderá ser admitido somente na primeira sessão de julgamento e não impedirá
que votem os juízes que se tenham por habilitados a fazê-lo.
Os mandatos dos juízes têm a duração de dois anos, permitindo-se a recondução. O
Coordenador da Administração Tributária é o responsável pela distribuição dos juízes pelas
Câmaras no início de cada período e no seu decurso. Os juízes servidores públicos são
nomeados por ato do Governador do Estado dentre os servidores da Secretaria da Fazenda e
da Procuradoria Geral do Estado, especializados em questões tributárias, indicados pelo
Secretário da Fazenda. Também por ato do Governador do Estado são nomeados os juízes
contribuintes, portadores de título universitário, de reputação ilibada e reconhecida
especialização em matéria tributária, com mais de cinco anos de efetiva atividade profissional
no campo do Direito, dentre os indicados pelas entidades jurídicas ou de representação dos
contribuintes, notadamente a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), a
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Federação do Comércio de São Paulo
(FECOMERCIOSP).96 Servidor público que exerça função ou cargo público não pode ser
nomeado juiz contribuinte. Os juízes estão impedidos de postularem perante os órgãos de
julgamento administrativo enquanto exercerem o mandato.
O juiz perderá o mandato se incorrer em condutas incompatíveis com a função
judicante tais como: i) usar, de qualquer forma, meios ilícitos para procrastinar o exame e
julgamento de processos, ou que, no exercício do mandato, proceder com dolo ou fraude,
praticar qualquer ato de favorecimento ou deixar de cumprir as disposições legais e
regimentais a ele cometidas, sem prejuízo das sanções penais e administrativas, as últimas
aplicáveis apenas aos servidores públicos; ii) retiver processos em seu poder além dos prazos
estabelecidos para relatar, proferir voto ou para vista, sem motivo justificável; iii) recusar,
omitir ou retardar, sem justo motivo, o recebimento de processos para relatoria; iv) faltar a
mais de três sessões consecutivas ou dez interpoladas, no mesmo exercício, salvo por motivo
justificado; v) renunciar mediante pedido dirigido ao Coordenador da Administração
Tributária e por este acolhido; vi) aposentar-se, em se tratando de juiz servidor público; vii)
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A relação dos juízes empossados para o biênio 2016/2017 e a composição da Câmara Superior e das Câmaras
Julgadoras do Tribunal de Impostos e Taxas foram divulgadas por meio da Portaria CAT nº 19/16, publicada no
DOE do dia 16 de fevereiro de 2016.
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deixar de cumprir, sem motivo justificado, a meta mínima de produção semestral estabelecida
por resolução do Secretário da Fazenda.
Por participação nas sessões de julgamento e pela quantidade de processos relatados e
julgados, os juízes recebem verba indenizatória mensal que não pode exceder ao valor de
141,12 UFESPs.97

4.3.2.3 Representação Fiscal

A Representação Fiscal é um órgão subordinado à CAT, composto por integrantes da
classe de Agente Fiscal de Rendas, com competência para a prática de seus atos
independentemente de circunscrição, e tem, entre outras, a atribuição de defender a legislação
e os interesses da Fazenda Pública no que se refere aos créditos tributários originários de
autos de infração no processo administrativo tributário. A Representação Fiscal deve analisar
os processos que tenham sido julgados por qualquer dos órgãos de julgamento, nos quais a
decisão tenha sido contrária à Fazenda Pública, total ou parcialmente, ou quando houver
anulação de decisão anterior, e interpor pela Fazenda Pública os recursos cabíveis, quando for
o caso. Além disso, mantém controle das matérias discutidas no âmbito do Tribunal de
Impostos e Taxas, em especial nos processos cujas decisões tenham sido contrárias à Fazenda
Pública e, nesses casos, acompanha a evolução da interpretação da legislação tributária
adotada pela jurisprudência firmada nos tribunais judiciários para que seja possível a
apresentação de pedido de reforma do julgado administrativo.
Na defesa da ordem legal, à Representação Fiscal cabe proceder à defesa da Fazenda
Pública nos litígios submetidos ao processo administrativo tributário, em similitude ao papel
desempenhado pela Procuradoria Geral do Estado na defesa do Estado nos processos
judiciais. A Representação Fiscal pode emitir pareceres, fazer sustentação oral de suas teses e
participar de todas as sessões do Tribunal de Impostos e Taxas, onde manifesta o seu
entendimento sobre questões jurídicas em debate naquele órgão colegiado. A atuação da
Representação Fiscal tem seu foco na preservação do interesse público e nas garantias
fundamentais que devem ser preservadas para a observância do devido processo legal. Tanto é
assim que, havendo nulidades, fragilidades de provas ou erros na autuação fiscal ou se
convencendo das razões apresentadas pelo autuado, pode e deve se manifestar pedindo a
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O valor da UFESP para 2016 é de R$ 23,55 (Comunicado DA nº 98, de 17-12-2015). Portanto, a ajuda de
custo mensal máxima a que tem direito um juiz do TIT, em 2016, está fixada em R$ 3.323,38 (141,12 UFESPs x
R$ 23,55).
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improcedência do auto de infração ou recomendar o seu saneamento. A Representação Fiscal
cumpre então o seu papel de guardiã da lei, atenta, no regime jurídico próprio da
Administração Pública, aos princípios

da legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade, eficiência, ampla defesa e contraditório, dentre outros de igual relevância.

4.4 Competência dos Órgãos de Julgamento

Inicialmente, cumpre destacar que não se compreendem na competência das
Delegacias Tributárias de Julgamento, nem do TIT, as questões relativas a: i) pedidos de
compensação ou de restituição de tributos e demais receitas; ii) pedidos de reconhecimento de
imunidade, isenção, não incidência e utilização de benefícios fiscais e regimes especiais; e iii)
autorização para aproveitamento ou transferência de créditos. Às decisões proferidas por
autoridades administrativas nessas matérias, estranha à competência dos órgãos de
julgamento, caberá recurso, no prazo de trinta dias, para a autoridade imediatamente superior
à que houver proferido a decisão. Por exemplo, encontram-se fora do escopo do processo
administrativo tributário paulista questões relativas à suspensão, cassação e nulidade da
eficácia da inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS, reconhecimento de
isenções e imunidades, pedidos de adoção de regime especial para a emissão de documentos e
a escrituração de livros fiscais, pedidos de apropriação e utilização de crédito acumulado do
ICMS. Assim, a competência dos órgãos de julgamento, delimitada na Lei nº 13.457/09,
abrange o lançamento tributário de ofício no qual são exigidos o tributo devido e o montante
correspondente à penalidade aplicável à infração detectada.
A competência dos órgãos de julgamento é fixada em razão da alçada, valendo como
definidor da mesma o montante do débito fiscal, conceito que corresponde ao somatório dos
valores correspondentes ao tributo, multa, atualização monetária e juros de mora devidos na
data da lavratura do auto de infração. Se o total do débito fiscal for de até 5.000 UFESPs, os
recursos cabíveis à decisão de 1º grau de jurisdição são o recurso de ofício (decisão contrária
à Fazenda Pública) e o recurso voluntário (decisão contrária ao contribuinte), cuja
competência para julgamento é da Delegacia Tributária de Julgamento.98 Portanto, nessas
situações onde o montante do débito fiscal não ultrapassa 5.000 UFESPs, as jurisdições de 1º
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O valor da UFESP para 2016 é de R$ 23,55 (Comunicado DA nº 98/15). Em 2016, portanto, o montante de
débito fiscal que define a alçada para competência julgadora corresponde a R$ 117.750,00 (5.000 UFESPs x R$
23,55).
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e 2º grau de julgamento se dão nas Delegacias Tributárias de Julgamento através de juízo
singular.
Nos processos onde o montante do débito fiscal seja superior a 5.000 UFESPs caberão
os recursos de ofício (decisão contrária à Fazenda Pública) e ordinário (decisão contrária ao
contribuinte), cuja competência para julgamento pertence ao Tribunal de Impostos e Taxas.
Nessas situações, o 1º grau de jurisdição é exercido nas Delegacias Tributárias de Julgamento,
em juízo singular, e o 2º grau de jurisdição é exercido no Tribunal de Impostos e Taxas, em
juízo colegiado. O TIT detém, ainda, competência para julgar o recurso especial que trata de
divergência de interpretação entre dois julgados realizados pelas Câmaras Julgadoras daquele
tribunal.
Os julgadores devem indicar expressamente os motivos de seu convencimento após a
livre apreciação das provas. Os julgadores detém liberdade para formação de convicção, uma
vez que são intérpretes da legislação e devem construir o sentido da norma aplicável ao caso
concreto. Os órgãos de julgamento podem relevar ou reduzir multas nos casos expressamente
previstos em lei.
A lei processual administrativa tributária prevê que não será processado no
contencioso administrativo o pedido que: i) seja intempestivo; ii) seja apresentado por pessoa
manifestamente ilegítima ou que deixe de fazer prova de sua capacidade para ser parte no
processo ou para representar o sujeito passivo; e iii) não preencha os requisitos previstos para
sua interposição.
Pode ocorrer de o contribuinte ingressar com ação judicial junto ao Poder Judiciário
com o mesmo objeto de processo em curso no âmbito administrativo tributário, exercendo o
seu direito de ver apreciada qualquer ameaça ou lesão a direito (art. 5º, XXXV, CRFB/88 - a
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito). O fato de se
socorrer do Poder Judiciário não impede a lavratura de auto de infração, ainda que haja
depósito ou garantia do montante discutido. Se houver a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do que dispõe o art. 151, inciso II, do CTN, a autuação ainda assim será
lavrada para prevenir os efeitos da decadência, porém, neste caso, sem a aplicação de
penalidades. A propositura de ação judicial com o mesmo objeto implica em renúncia ao
direito de litigar no processo administrativo tributário. Nesta situação, os autos são remetidos
à Procuradoria Geral do Estado na fase processual em que se encontrarem. Relativamente às
matérias distintas do constante do processo judicial, o processo administrativo tributário segue
seu rito natural.
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Para exercer a função de julgador, a lei processual prevê requisitos no sentido de
tornar o mais isento possível o mister de julgar, de sorte a preservar a legitimidade das
decisões tomadas no curso do processo. Assim, o exercício da função de julgar é vedado nas
seguintes hipóteses em relação ao caso em julgamento: i) quando o julgador tiver atuado no
exercício da fiscalização do tributo, atuado como Representante Fiscal ou atuado como
Julgador de primeira instância administrativa; ii) quando o julgador tiver atuado na qualidade
de mandatário ou perito; iii) quando o julgador tiver interesse econômico ou financeiro, bem
como seus parentes até o terceiro grau; iv) quando o julgador tiver vínculo, como sócio ou
empregado, com a sociedade de advogados ou de contabilistas ou de economistas, ou de
empresa de assessoria fiscal, a que esteja vinculado o mandatário constituído por quem figure
como parte no processo. O impedimento deve ser arguido pela parte interessada em petição
fundamentada na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Por fim, pode a
autoridade julgadora declarar-se impedida por motivo de foro íntimo.
Enquanto estiver discutindo o mérito da autuação, o autuado pode efetuar depósito
administrativo da importância questionada em qualquer fase do processo para fazer cessar, no
todo ou em parte, a aplicação dos acréscimos de mora e de atualização monetária. A quantia
depositada referente à exigência fiscal cancelada ou reduzida por decisão administrativa
definitiva será devolvida ao contribuinte na proporção do cancelamento ou da redução. Se
mantido o auto de infração, ainda que parcialmente, em decisão administrativa definitiva, a
quantia depositada será convertida em renda do Estado na forma do que restou decidido.

4.5 Atos Processuais

Os atos processuais terão sua forma, prazo e exercício regidos pela legislação
processual em vigor na data em que se tenha iniciado a fluência do prazo para sua prática. Se,
eventualmente, houver modificação da lei processual aplicável ao ato, ela somente alcançará
os novos atos que devam ser praticados após a alteração legislativa. Iniciado o prazo para a
prática do ato, este estará sob o alcance da lei que vige nessa data, independentemente de
ocorrer alteração no curso do prazo em que o ato poderia ser praticado.
A forma dos atos processuais devem atender ao que estabelece a legislação, sob pena
de nulidade. No entanto, se a legislação tributária não expressamente exigir determinada
forma, os atos, realizados de outro modo, se consideram válidos caso alcancem sua finalidade.
Há, portanto, um foco na finalidade no ato, evitando-se que excesso de formalismo prejudique
a concretização do ato administrativo, tudo em homenagem aos princípios da celeridade e da
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economia. Naturalmente, se a legislação prever determinada forma de maneira taxativa, não
haverá alternativa senão executar o ato na forma preconizada pela lei, sob pena de nulidade do
ato em si e de outros que dele dependam.
Até a entrada em operação no âmbito da Secretaria da Fazenda de São Paulo do
Processo Administrativo Tributário eletrônico (ePAT), todos os atos processuais, em regra,
eram praticados na sede da repartição pública, durante o expediente normal. Exceções a essa
regra poderiam ser adotadas, no interesse da instrução do processo e da celeridade processual,
por ato da Administração Tributária ou do Órgão de Julgamento, de forma que os atos
pudessem ser praticados em local e horário não habituais. Com a massificação do ePAT, a
prática dos atos processuais se dá hoje quase que exclusivamente por meio eletrônico. Ainda
há pequena parcela de autos de infração, sobretudo do ITCMD, que recaem sobre pessoas
físicas, em que os atos processuais são praticados na sede da repartição pública. No caso do
ICMS, a totalidade dos atos processuais referentes aos autos de infração ocorre por meio
eletrônico.
Qualquer ato processual deve ser realizado no lapso de tempo concedido pela
legislação, ou fixado pela autoridade administrativa, para cumprimento de uma obrigação
tributária ou para o exercício de um direito. Relevantes para o andamento do processo, dois
aspectos devem ser observados nos prazos legais: sua extensão e a forma de contá-lo, isto é, a
fixação do termo inicial, sua fluência e fixação do termo final. A extensão do prazo decorre
sempre de norma legislativa. Há prazos que estão expressamente previstos na legislação
tributária, não cabendo à autoridade ampliá-los ou reduzi-los. Há outros, porém, cujos limites
máximo e mínimo, ou apenas máximo ou apenas mínimo estão previstos na legislação,
cabendo à autoridade administrativa dosá-los. Exemplos: os prazos previstos no art. 536 do
RICMS/0099 (recurso contra decisão administrativa em matéria estranha aos Órgãos de
Julgamento) e no art. 35 da Lei Estadual 13.457/09 (prazo para recolhimento do débito fiscal
notificado em AIIM ou para apresentação de defesa) são peremptórios, não podendo a
autoridade arbitrá-los. O caput do art. 518 do RICMS/00, que dispõe sobre o prazo para o
consulente adotar o entendimento contido na resposta à consulta tributária, por outro lado, só
fixa o limite mínimo, abrindo possibilidade à autoridade de fixar prazo maior do que o
mínimo. Não estando fixado na lei, no regulamento do imposto ou pela autoridade julgadora,
99

SÃO PAULO. (Estado). Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2000 (DOE de 01-12-2000). Regulamento
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. Disponível em:
<http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=sefaz_tributaria:vtribut>.
Acesso em: 21 abr. 2016.
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o prazo para a prática do ato processual é de cinco dias. Naturalmente, atos processuais
específicos e relevantes do processo têm previsão normativa de prazos para sua prática. O
prazo residual de cinco dias é para os atos que não encontram demarcação expressa nas
normas legais. Observa-se que aqui, na lei específica do processo administrativo tributário,
fixou-se um prazo de cinco dias para prática de ato processual, caso outro não tenha sido
fixado na lei, regulamento ou pela autoridade julgadora. No entanto, a lei geral de processo
administrativo estadual, Lei nº 10.177/98, previu prazo máximo de sete dias nos
procedimentos administrativos para manifestações do particular ou providências a seu cargo,
quando não houver disposição prevista na lei ou em disposições especiais (art. 32, VI).
Efetuada a comunicação em determinado dia, a fluência da contagem do prazo iniciase no dia útil subsequente, via de regra. Os prazos são contínuos, excluindo-se na sua
contagem o dia de início e incluindo o dia de vencimento. Se o vencimento ocorrer em dia em
que não houver expediente normal na repartição em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato, os prazos serão prorrogados até o primeiro dia útil subsequente. O direito de
praticar o ato se extingue depois de decorrido o prazo para sua prática, salvo se o interessado
comprovar que não o praticou por justa causa (evento imprevisto, alheio à vontade da parte, e
que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário). Os quadros a seguir sistematizam
os prazos estabelecidos na legislação processual paulista para os autuados, a Fazenda Pública
e para os Órgãos de Julgamento.
Quadro 1 – Prazos para o autuado
Prazo

Ato
Pagamento/Parcelamento do AIIM
Apresentação de Defesa
Interposição de Recurso Voluntário
Interposição de Recurso Ordinário

30 dias

Contrarrazões ao Recurso de Ofício
Interposição de Recurso Especial
Contrarrazões ao Recurso Especial da Fazenda
Resposta ao pedido de Reforma de Julgado Administrativo
Interposição de Pedido de Retificação de Julgado

5 dias

Regularização de representação nos autos

Atendimento de diligências
Sem prazo
Fonte: Lei nº 13.457/09
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Quadro 2 – Prazos para a Fazenda Pública
Prazo

Ato
Parecer em Recurso de Ofício
Contrarrazões em Recurso Voluntário
Contrarrazões em Recurso Ordinário

60 dias

Recurso Especial
Contrarrazões ao Recurso Especial do Autuado
Pedido de Reforma de Julgado Administrativo
Parecer da Representação Fiscal
Manifestação Fiscal

30 dias

Manifestação sobre diligência de Órgão de Julgamento
Pedido de Retificação de Julgado

15 dias

Parecer em Vista (Câmaras do TIT)

Atendimento de diligências
Sem prazo
Fonte: Lei nº 13.457/09
Quadro 3 – Prazos para os Órgãos de Julgamento
Prazo
30 dias

Ato
Juiz Relator encaminhar processo para julgamento

Voto em Vista (Câmaras do TIT)
15 dias
Fonte: Lei nº 13.457/09

A Administração tem o dever de comunicar seus atos ao sujeito passivo da obrigação
em todos os casos que a lei determina. Há, pois, diversos procedimentos e condutas do
contribuinte que derivam da comunicação que lhe é feita pela Administração Pública. Não
ocorrendo a imprescindível comunicação prévia, que vincula as providências adotadas pelo
contribuinte, a obrigação não poderá ser exigida. A depender do momento em que deva
ocorrer a comunicação exigida por lei, tal ausência de comunicação prévia pode produzir os
seguintes efeitos: i) se a comunicação deixou de ser feita na fase investigatória, isto é, antes
do lançamento de ofício, no julgamento da infração poderá ocorrer a improcedência da
acusação infracional, uma vez que a comunicação prévia é imprescindível para caracterizar o
descumprimento da obrigação (por exemplo, infração por falta de exibição de livros fiscais, a
qual, para sua caracterização, depende do requisito fundamental da comunicação prévia para
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que o contribuinte exiba tais livros); ou ii) se a comunicação deixou de ser feita na fase
contenciosa em relação a ato processual, o órgão julgador poderá determinar o cancelamento
de todos os atos posteriores (por exemplo, falta de intimação do acusado para que se
manifestasse sobre documento extemporaneamente juntado ao processo).
Embora não haja um critério de aplicação sistematizado, na legislação tributária
paulista são utilizados três tipos de comunicações: aviso, intimação e notificação. A
notificação é um tipo de comunicação por meio da qual o Poder Público exige do particular o
cumprimento de uma obrigação acessória. O inadimplemento daquilo que a Administração
pleiteia por meio de uma notificação implicará o descumprimento da referida obrigação
acessória e a consequente possibilidade de imposição de sanção ao particular (por exemplo:
penalidade pecuniária pelo não atendimento da notificação para a exibição de livros e
documentos, com a consequente lavratura de AIIM). Além disso, somente os particulares,
pessoas físicas ou jurídicas, podem ser notificados. Já a intimação é uma forma de
comunicação por meio da qual o Poder Público dá ciência ao particular, ou a um órgão do
próprio Poder Público, de que foi praticado um determinado ato administrativo, em relação ao
qual esse particular ou o próprio Poder Público adquiriu o direito de agir para defender os
seus interesses. A inobservância do conteúdo de uma intimação, por parte de um ou de outro,
não representará o descumprimento de obrigação acessória e, por causa disso, a autoridade
não haverá de lavrar auto de infração. Essa inobservância, porém, redundará em preclusão do
direito de o interessado agir em defesa do seu interesse (por exemplo: a desconsideração, pelo
particular ou pelo Poder Público, da intimação que comunica a prolação de decisão por órgão
administrativo de julgamento e que também comunica a abertura do prazo para que a parte
interessada exerça o seu direito de recorrer, acarretará a preclusão do direito de recorrer). Por
fim, o aviso é a forma de comunicação por meio da qual o Poder Público informa algo a
alguém indeterminado, veiculando uma advertência, um conselho, um parecer, um juízo etc.,
sem esperar do destinatário qualquer resposta. Dessa forma, o aviso não pode ser
descumprido, nem ser objeto de preclusão.
É dever da Administração Pública efetuar intimações dos atos processuais,
formalmente, indicando no documento o nome e a qualificação do intimado, a identificação
do auto de infração ou do processo, a finalidade da intimação, bem como prazo e local para
atendimento. As intimações devem ser endereçadas para o intimado e para seu procurador
constituído nos autos. As intimações devem ser feitas através de publicação no Diário Oficial
do Estado (DOE). No entanto, por critérios de oportunidade e conveniência, a Administração
Pública pode implementar intimações de caráter pessoal, mediante ciência do interessado ou

153

de seu representante habilitado, ou, ainda, via postal, por intermédio de carta registrada com
aviso de recebimento, expedida para o endereço do interessado. A lei faculta ao Poder Público
efetuar as intimações por meio eletrônico, na forma regulada pela legislação. No caso de
pessoas físicas ou de empresas constituídas sob a forma de firma individual sem advogado
constituído nos autos, as intimações serão realizadas por mera ciência do interessado ou por
via postal, enquanto não houver adesão ao processo eletrônico referenciado na lei. A
intimação é considerada efetivada nas seguintes hipóteses: i) se por edital, no quinto dia útil
posterior ao da data de sua publicação; ii) se por meio eletrônico, no dia em que o intimado
efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação; ou, caso não efetive a consulta eletrônica
em até dez dias contados da data do envio da intimação, na data do término desse prazo; iii) se
pessoal, na data da respectiva ciência; e iv) se por carta registrada, na data constante do aviso
de recebimento. Para os contribuintes que se credenciarem no ePAT, considera-se realizada a
intimação no dia em que o intimando efetuar a consulta eletrônica de seu teor. Decorridos dez
dias do envio da intimação eletrônica sem que haja consulta por parte do intimando,
considera-se automaticamente realizada (art. 30 da Portaria CAT nº 198/10). Para as
comunicações que não dizem respeito ao processo administrativo tributário, por exemplo, na
etapa procedimental de fiscalização, a comunicação se dá através do Domicílio Eletrônico do
Contribuinte, cuja disciplina de credenciamento está normatizada na Portaria CAT nº 140/10.
Ocorrendo a nulidade de qualquer ato, tal somente prejudicará os atos posteriores que
dele dependam diretamente, ficando a salvo da nulidade os atos anteriores regularmente
praticados e os posteriores que não guardem dependência com o ato declarado nulo. Tal regra,
veiculada no caput art. 10 da Lei nº 13.457/09, privilegia a busca pela eficiência no processo,
de forma a não invalidar atos praticados dentro da regularidade legal e que não necessitariam
ser refeitos por não guardar quaisquer correspondências com o ato declarado nulo. Além
disso, a parte que der causa à nulidade de um ato por vício de forma, previsto em lei, não tem
direito de arguir a nulidade de tal ato.
Autos de infração somente estarão sujeitos à nulidade absoluta quando incorrerem em
omissões ou incorreções que não permitam determinar com segurança a natureza da infração
ou a pessoa do infrator. Havendo elementos suficientes no auto de infração que permitam
identificar a autoria e a materialidade da infração, quaisquer outras inconsistências ou erros
existentes poderão ser corrigidos pelo autuante enquanto não apresentada a defesa ou
pagamento do débito fiscal. Se houver sido apresentada a defesa, as correções somente
poderão ser efetuadas após manifestação do Órgão de Julgamento. Erros de fato e erros de
capitulação da infração ou da penalidade serão corrigidos pelo Órgão de Julgamento, de
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ofício, ou em função da defesa ou recurso, não sendo, nesses casos, decretada a nulidade. Se
da correção houver resultado penalidade menos gravosa ao interessado, este terá ressalvada a
possibilidade de efetuar o pagamento do débito fiscal no mesmo prazo, contado da intimação
do órgão julgador, que tinha ao ser notificado inicialmente da infração, e com os mesmos
descontos legais pertinentes. Se o Órgão de Julgamento entender que há erro ou omissão, cuja
correção ocasione penalidade mais gravosa para o autuado, poderá determinar a retificação do
lançamento inicial ao AFR autuante. Essa situação caracteriza um novo lançamento, pois
constituirá novo crédito tributário, e, nos termos do art. 14 da Lei nº 13.457/09, abre-se a
possibilidade de nova defesa ou pagamento com os descontos originais. Deve-se atentar
ainda, no caso, ao prazo decadencial.
Os Órgãos de Julgamento têm a possibilidade de, identificadas irregularidades
sanáveis no auto de infração, mandar suprir tais inconsistências quando não puderem efetuar a
correção de ofício. Se os autos baixados em diligência não puderem ter as irregularidades
sanadas ou retificadas, tais irregularidades, que tiverem causado prejuízo à defesa, serão causa
de nulidade dos atos. Após o saneamento das irregularidades e tendo havido prejuízo à defesa,
será devolvido ao autuado o prazo inicial da defesa ou a possibilidade de quitar o débito fiscal
com os descontos legais previstos em relação aos itens retificados.
Qualquer decisão da instância administrativa de julgamento que contiver erro de fato
está passível de retificação. O processo retificando será submetido à apreciação do respectivo
Órgão de Julgamento que proferiu a decisão. Intimado da decisão, a parte interessada terá
prazo de trinta dias para interpor o pedido de retificação da decisão, demonstrando o erro de
fato apontado. O pedido de retificação não suspende ou interrompe o prazo para a
interposição dos demais recursos previstos na legislação processual. No entanto, qualquer
recurso interposto é sobrestado até que se processe a admissibilidade e o julgamento do
pedido de retificação. A admissibilidade do pedido de retificação é analisada pelo Presidente
do TIT, nas decisões proferidas por aquela instância de julgamento, ou pelo Delegado
Tributário de Julgamento respectivo, nas decisões proferidas em primeira instância. Será dada
publicidade da decisão que admitir ou não o pedido de retificação, não estando prevista a
possibilidade da parte contrária contra-arrazoar. No entanto, nada impede a petição
argumentativa propugnando pela inexistência do erro de fato. A distribuição do pedido de
retificação para julgamento ocorre de forma preventa, ou seja, o julgamento do pedido será
realizado pela mesma Delegacia Tributária de Julgamento ou Câmara Julgadora que proferiu
a decisão retificanda.
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O interessado, ou seu representante habilitado, tem o direito, independentemente de
pedido, de ter vista dos autos no recinto da repartição fiscal onde se encontra o processo. Se
necessitar de uma cópia do processo, esta poderá ser fornecida mediante o pagamento de taxa.
Ainda, durante o curso do prazo para apresentação de defesa, interposição de recurso ou
manifestação da parte provocada pelo Órgão de Julgamento, os autos do processo poderão ser
retirados para vista fora da repartição, observadas normas expedidas pela Secretaria da
Fazenda para garantia da integridade do processo. No entanto, estando o processo com
autoridade judicante designada para proferir a decisão, não será concedida vista dos autos aos
interessados.

4.6 Processo eletrônico

A partir de 2010, o Estado de São Paulo disciplinou o processo eletrônico,
denominado Processo Administrativo Tributário eletrônico - ePAT, em que tanto a lavratura
do Auto de Infração e Imposição de Multa, quanto a tramitação do processo administrativo
tributário, a prática e comunicação dos atos e a transmissão de peças processuais passaram a
ser efetuadas por meio eletrônico.100 O art. 74 da Lei nº 13.457/09 conceitua o que se entende
por meio eletrônico, transmissão eletrônica e assinatura eletrônica: meio eletrônico é qualquer
forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais; transmissão eletrônica
é toda forma de comunicação à distância com utilização de redes de comunicação; e
assinatura eletrônica são todas as formas inequívocas de identificação do signatário:
assinatura digital amparada por certificado digital ou assinatura constante do cadastro de
usuários na Secretaria da Fazenda.
Após credenciamento prévio na Secretaria de Fazenda, o interessado poderá enviar
defesas, petições, recursos e praticar os atos processuais por meio eletrônico, mediante
assinatura eletrônica, a qual garante a autenticidade e integridade dos atos e peças processuais,
bem como da identificação inequívoca daquele que praticou os atos no processo eletrônico.
Assim, todos que obrigatoriamente tenham que intervir no processo devem se credenciar para
atuar no ePAT: sujeito passivo, representante habilitado, juízes do TIT, julgadores das DTJs
etc. Aquele que não se credenciar no ePAT deverá praticar os atos do processo eletrônico na
unidade de atendimento ao público externo competente da Secretaria da Fazenda. Os
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A Portaria CAT nº 198, de 27 de dezembro de 2010, disciplinou o processo administrativo tributário
eletrônico decorrente de lançamento de ofício da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. O início efetivo
da ferramenta eletrônica do processo administrativo tributário ocorreu em 2012.

156

documentos e peças não eletrônicos, inclusive os resultantes de diligências determinadas
pelos órgãos de julgamento do contencioso administrativo tributário e os da Representação
Fiscal, deverão ser digitalizados para serem inseridos no ePAT. A apresentação e a juntada de
documentos e peças eletrônicas serão feitas pelas partes, sem a intervenção de órgãos da
Secretaria da Fazenda, e serão considerados tempestivos os recebidos no ePAT até às 24 horas
do último dia do prazo legal para apresentá-los, observado o horário estabelecido para o
Estado de São Paulo.
Com exceção dos atos decisórios que ficam disponíveis após publicação, o processo
eletrônico no ePAT pode ser consultado a qualquer tempo pelo sujeito passivo e seus
representantes habilitados, desde que credenciados. Os documentos e peças produzidos
eletronicamente e juntados ao processo eletrônico mediante o uso de assinatura eletrônica,
com garantia da origem e de seu signatário, são considerados originais para todos os efeitos
legais. No processo eletrônico, todas as intimações e notificações são feitas por meio
eletrônico. Para os credenciados no ePAT, nos termos disciplinado pela Portaria CAT
nº 198/10, a comunicação eletrônica dos atos processuais considera-se realizada no dia em
que o intimando efetuar a consulta eletrônica de seu teor no ePAT, certificando-se nos autos a
sua realização. A consulta deverá ser feita em até dez dias corridos contados da data do envio
da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do
término desse prazo. A intimação será considerada realizada no primeiro dia útil seguinte ao
da consulta eletrônica, quando esta se realizar em dia não útil.
Além disso, todas as publicações oficiais relativas a processos administrativos
tributários, sejam eletrônicos ou físicos, serão feitas por meio do Diário Eletrônico da
Secretaria da Fazenda, e os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que se seguir
ao considerado como data da publicação.101 A Resolução SF nº 20/11 criou o Diário
Eletrônico da Secretaria da Fazenda, previsto no art. 77 da Lei nº 13.457/09. A publicação
eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à
exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Os autos dos processos
eletrônicos são protegidos por meio de sistemas de segurança de acesso e armazenados em
meio que garanta a preservação e integridade dos dados.

4.7 A instrução probatória
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Ao notificar o contribuinte da lavratura do auto de infração, o agente autuante deverá
apresentar, junto com o auto de infração, todas as provas levantadas e que dão suporte às
acusações descritas no documento. Do mesmo modo, o autuado, no oferecimento de sua
defesa, apresentará as provas que entender suficientes para impugnar o auto de infração.
Portanto, está delimitado pela lei o momento no qual as partes devem apresentar as provas
que orientam seus argumentos. A lei ressalva duas hipóteses para apresentação de provas
intempestivas pelas partes: nas situações de força maior ou na ocorrência de fato
superveniente que impossibilite a apresentação de provas no momento definido em lei. Ambas
as hipóteses, no entanto, devem ser cabalmente demonstradas nos autos, cabendo à parte
contrária ser ouvida em tais situações.
A determinação legal do prazo para apresentação de provas pelas partes no processo
administrativo tributário configura um limite temporal para a ação dos litigantes nesse
sentido, sob pena da preclusão do direito de provar o alegado. O legislador deixou bem
demarcado os momentos em que, excepcionalmente, poderão ser apresentadas provas
extemporâneas. A rigidez legal no prazo para apresentação de provas poderia encontrar óbice
nos princípios da busca da verdade material e da ampla defesa. No entanto, é de bom alvitre
lembrar que o princípio da verdade material, como salienta Darzé102 (2011, p. 84), “[...]
informa o regime jurídico aplicável ao órgão julgador, interferindo exclusivamente na
demarcação da sua competência para atuar dentro do processo administrativo tributário”. E
quanto à ampla defesa, não pode ser tomada como defesa irrestrita, mas dentro dos limites da
lei. Tendo havido o legislador estabelecido a regra da preclusão para a apresentação de
provas, não cabe ao aplicador da lei ignorar o comando legislativo, construindo interpretação
dissonante com o texto legal. O legislador não colocou óbices à ampla defesa, mas sim
regulamentou limites ao seu exercício em prestígio de outro valor constitucional, a saber, o da
segurança jurídica. Darzé (2011, p. 88) conclui ressaltando que a produção probatória no PAT
é concorrente, isto é, ambas as partes e o próprio julgador são competentes para a produção de
provas, de modo que, mesmo precluso o direito da parte em produzir provas, pode o julgador,
de ofício, e dentro dos limites de sua atuação, determinar a produção de provas que entender
necessárias, vindo, posteriormente, a analisá-las e considerá-las na formação de sua convicção
para a tomada de decisão.
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Fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, bem como os
admitidos no processo como incontroversos não dependem de prova. Nesse particular, vale
destacar a lição de Amaro103 (2009, p. 274), quando trata das técnicas de presunções em
direito tributário, ao classificar as presunções em legais ou de direito, quando definidas em lei,
ou em humanas, quando extraídas ou estabelecidas pelo raciocínio humano. As presunções de
direito se dividem em relativas (juris tantum) e absolutas (juris et de jure), “[...] conforme
admitam ou não prova em contrário”.
O Código de Processo Civil é o diploma normativo geral que dá suporte instrumental
ao direito material em conflito. São tantas e diversas as relações de direito material
amparadas, instrumentalmente, pelas normas de processo civil, tais como as consumeristas,
ambientais, trabalhistas, previdenciárias, tributárias etc. Assim, instrumentalizar o processo
tributário, e garantir-lhe potencial efetividade, origina-se na ideia de compatibilizar o estatuto
processual com o fato da realidade enfrentado, vale dizer, com o direito material exposto nas
condutas intersubjetivas. O novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.105, de março de 2015,
representa um marco na instrumentalidade e efetividade do processo, na medida em que o
processo não mais é tratado como um fim em si mesmo, mas, ao contrário, é suporte para o
direito material que lhe subjaz. A título exemplificativo e em corroboração a essa afirmação
citam-se os dispositivos do novo código: art. 139, VI e IX; art. 311, II, art. 332, I, II, III e IV,
§ 3º do art. 357, art. 488 e parágrafo único do art. 932.
A melhor interpretação a ser dada a norma processual é aquela que dá efetividade ao
direito material controvertido, posto que o processo existe para interferir na realidade e dar
concretude ao direito que está em litígio. Conrado104 (2016, p. 2) confirma o entendimento de
que “Os conflitos de interesse – fato gerador da relação processual – assentam-se no direito
de fundo [...]”. O processo verdadeiramente instrumental é o que tem o foco na discussão do
direito material de fundo, mais do que discutir a forma, pois as relações humanas são tecidas
com fundamento no direito de fundo.
A incidência da norma jurídica, efetivada pelos operadores do direito, consiste na
tradução do fato social em fato jurídico, segundo a técnica própria da linguagem do direito
positivo. O fato social já é uma tradução do evento do mundo real, da realidade, em
linguagem própria do tradutor, fruto da sua vivência cultural numa língua natural que tem
suas próprias estruturas de representação da realidade. Portanto, o fato jurídico, aquele que
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interessa ao ordenamento, é consequência de duas traduções linguísticas. A realidade em si,
fugaz e múltipla, somente em alguns aspectos pode ser captada ou traduzida pela linguagem
natural que a representa. O fato social, portanto, já traz em si as restrições da primeira
tradução, da primeira versão representada nos signos da linguagem.
Cabe aos operadores do direito verter o fato social, realidade descrita em linguagem
social, para o mundo jurídico, fazendo a segunda tradução, do fato social para fato jurídico,
que é a representação do evento do mundo real na linguagem jurídica. Linguagem jurídica que
é essencialmente prescritiva, onde são estabelecidas as relações jurídicas, interligando os
sujeitos em suas interações intersubjetivas.
O próprio direito positivo traz em sua constituição os meios e formas com os quais os
operadores do direito poderão se valer para constituir o fato jurídico. Trata-se da linguagem
das provas, que determinarão o que é o fato jurídico para o mundo do direito. O grande
desafio do jurista é saber distinguir o que é evento, fato social e fato jurídico. As relações
entre tais categorias estão estabelecidas nos processos de tradução da realidade, do mundo
bruto em si (evento), traduzido em linguagem na consciência de cada um (fato social), e que
poderá entrar no mundo do dever-ser, do direito, conforme sua adequação à linguagem
probatória que o transmude em fato jurídico.
A conclusão a que se chega ao estudar este ponto é de que a linguagem firma-se como
ponto fundamental para o entendimento da realidade. A linguagem cria a realidade para a
consciência. Sem poder se expressar em uma língua sobre os objetos e dados brutos com os
quais se interage no mundo, não se consegue transmitir o conhecimento a outra pessoa, não se
pode comunicar, não se adquire o próprio conhecimento do mundo.
Além disso, existem várias camadas de linguagem para expressar um evento, ou dito
de forma mais precisa e acurada, existe uma linguagem para cada tradução que se faz do
evento. Tal pode ser entendido a partir da língua natural do meio em que se vive, como
também pode ser traduzido, a partir dessa primeira tradução, para outra espécie de linguagem,
científica, por exemplo, onde se conformará segundo as regras linguísticas estabelecidas neste
novo padrão. Assim ocorre com o evento do mundo real, que se traduz para a língua materna,
nas consciências, que forma o fato social visto sob o ângulo cultural em que se é educado. Tal
fato social poderá ingressar no mundo científico do direito, por exemplo, obedecendo aos
cânones da linguagem jurídica posta pelo direito positivo. E aí ter-se-á o fato jurídico, vertido
a partir do fato social.
Nesses processos de traduções, de passagem de uma linguagem para outra, o evento
bruto do mundo real, fugaz e instantâneo, já terá perdido várias de suas características
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intrínsecas e será moldado a partir do ponto de vista do operador que efetuar as traduções. Daí
que, no direito, um mesmo evento poderá suscitar diversas traduções, vale dizer, várias
interpretações. Tudo porque a tradução da realidade, a sua transformação em linguagem, está
submetida ao conhecimento que o operador, ou tradutor, carrega consigo, e que se refletirá na
descrição que ele fará do evento objeto de estudo. Como cada pessoa possui em grau variado
um caldo cultural que lhe forma a consciência, também terá uma expressão linguística diversa
para exprimir a realidade que enxerga. Não existe uma interpretação certa ou errada, mas sim
interpretação válida ou inválida, segundo as normas do direito positivo. E, dentre as
interpretações válidas, aquela em que seu formulador consegue incutir nos demais sua força
de convicção, de modo a que os demais também interpretem o evento segundo aquela visão.

4.7.1 A prova e sua relevância para o lançamento tributário

A convicção do julgador sobre a procedência ou não da acusação apontada no AIIM
fundamenta-se na suficiência das provas carreadas ao processo administrativo tributário
paulista decorrente do lançamento de ofício do tributo. Muitas das controvérsias que
envolvem contribuintes e a Fazenda Pública dizem respeito à suficiência e integralidade das
provas produzidas para sustentar as respectivas teses. Seja por parte do Fisco, quando aponta
o cometimento de uma infração e efetua o consequente lançamento tributário cobrando o
imposto e impondo a penalidade respectiva, seja por parte do contribuinte, ao se defender da
autuação e justificar seu procedimento, a produção de provas figura como elemento
determinante na formação da convicção dos julgadores da lide. Até que ponto o evento
ensejador do fato jurídico pode ser refeito a partir da linguagem das provas? É necessário
provar que o evento ocorreu para daí agir e constituir a obrigação tributária? A quem compete
produzir provas no processo administrativo tributário? São questões pertinentes ao
lançamento de ofício do imposto, cujas respostas auxiliarão o julgador a formar sua convicção
sobre a procedência ou improcedência do AIIM.
Ao editar a norma individual e concreta, o agente competente está no cume de um
procedimento que irá incluir no direito positivo uma norma jurídica. Para o ato administrativo
do lançamento tributário, ele já terá reunido todos os elementos necessários e suficientes para
construir a norma da regra-matriz de incidência tributária. Já terá estabelecido os elementos
do antecedente e do consequente da norma, vale dizer, cumprido com os requisitos exigidos
pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional: a) verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente; b) determinar a matéria tributável; c) calcular o montante do
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tributo devido; d) identificar o sujeito passivo; e e) se for o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível. O item “a” acima trata da verificação da ocorrência do evento do mundo
fenomênico, previsto hipoteticamente na lei que instituiu o tributo, que dá origem,
obrigatoriamente, à relação jurídica tributária que vincula um sujeito passivo a um sujeito
ativo. Tal relação jurídica obrigacional se exterioriza na norma jurídica, individual e concreta,
do ato administrativo chamado lançamento tributário.
E como se dá tal verificação da ocorrência do evento? A autoridade administrativa irá
coletar, ao longo do procedimento, os fatos jurídicos probantes da ocorrência do evento.
Como todo fato jurídico, as provas deverão estar em linguagem reconhecida pelo Direito.
Somente o que se exterioriza pela linguagem pode entrar no mundo do Direito.
O evento é acontecimento que já se esgotou no tempo e espaço. Cabe à autoridade
administrativa utilizar-se dos recursos da linguagem para “reconstruir” o que ocorreu,
introduzindo no mundo do dever-ser o evento do mundo social que se perdeu no tempo e
espaço. É esta capacidade de reconstrução do evento, maior ou menor, de que dispõe a
autoridade administrativa é que lhe conferirá a força probante do evento. Em termos de ato
administrativo, pode-se atestar que o motivo foi satisfatoriamente provado e que, portanto, a
motivação do lançamento tributário encontra suporte no mundo fático. Neste ponto, vale
destacar a importância da motivação no ato administrativo. A motivação do ato administrativo
é a indicação dos fundamentos de fato e de direito que autorizam a edição da norma pelo
aplicador, agente público, e alcança tanto os atos vinculados quanto os discricionários. Em rol
exemplificativo, a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, em seu artigo 50, trata da motivação dos atos administrativos
e dispõe sobre as situações em que é necessária a indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos do ato, tais como os que neguem, limitem ou afetem direitos, imponham ou agravem
deveres, encargos ou sanções, decidam processos administrativos, decidam recursos dentre
outras. Daí a importância da linguagem das provas para reconstruir o evento do mundo
fenomênico, conforme esclarece Tomé (2008, p. 293):
Tendo em vista que a realidade-em-si-mesma é inacessível, visto que se consome no
limite espaço-temporal de sua realização, é a partir das provas apresentadas pelo
sujeito cognoscente que se opera a (re)construção dos acontecimentos. Um evento só
passa a ser fato jurídico, susceptível de ser tomado como pressuposto (motivo) do
ato administrativo de lançamento ou de aplicação de penalidade tributária, se houver
provas de sua ocorrência, constituídas segundo as regras prescritas pelo sistema do
direito.
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E como aponta Hoffmann105 (1999, p. 153), ao estabelecer a vinculação entre a norma
geral e abstrata e a norma individual e concreta, neste ponto vislumbra-se a operação lógica
da subsunção do fato à norma, quando se analisa o suposto da norma geral e abstrata e o
antecedente da norma individual e concreta. Para que fique caracterizada a subsunção, “[...]
faz-se necessário que o relato do fato já ocorrido no mundo social traga em si todos os
componentes da classe dos fatos previstos genericamente no suposto da norma geral e
abstrata”.
A enunciação da norma jurídica se dá por intermédio de uma linguagem válida. O fato
jurídico constituído pela prova do evento que ensejou a norma individual e concreta também
deverá estar constituído em linguagem que permita caracterizar o evento do mundo social
como aquele previsto no suposto da norma geral e abstrata. Pelos conceitos do
constructivismo lógico-semântico do direito, a realidade não pode ser apreendida tão somente
pelos objetos que a constituem, mas através dos signos que representam esta realidade. A
realidade é percebida pelos signos que representam cada elemento da experiência. Associa-se
um signo a cada elemento da realidade, e percebe-se o mundo através da representação que se
faz dele, consubstanciada numa linguagem própria. Tomé106 (2009, p. 323) destaca que “[...] o
termo constructivismo é empregado para denominar teorias que defendem a ideia de que há
sempre intervenção do sujeito na formação do objeto”. A autora esclarece que o
construtivismo lógico-semântico se apresenta como método de trabalho hermenêutico
orientado a cercar os termos do discurso do direito positivo no sentido de emprestar-lhe
firmeza, reduzindo as ambiguidades e vaguidades, tendo em vista a coerência e o rigor da
mensagem comunicativa.107 Quando se pensa em um objeto do mundo fenomênico, não se
tem acesso direto a ele, mas sim à ideia que se forma na consciência sobre aquele objeto, vale
dizer, sobre o signo que se elege para representar aquele objeto. Carvalho, A.108 (2009, p. 23)
assim expressa este conceito:
Cada pessoa dispõe de uma forma particular de conhecimento em conformidade
com um sistema de referências adotado e condicionado por seus horizontes culturais.
Em razão disso, não há que falar em verdades absolutas, próprias de um objeto,
porque o mesmo dado experimental comporta inúmeras interpretações. A verdade é
uma característica da linguagem, determinada de acordo com o modelo adotado,
pelas condições de espaço-tempo e, também, pela vivência sociocultural de uma
língua. É, portanto, sempre relativa.
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Aqui interessa os conceitos jurídicos sobre determinada realidade sobre a qual se volta
de forma científica. Não interessa abordar aspectos econômicos, sociológicos, políticos,
antropológicos etc. O foco é na cientificidade jurídica do fenômeno estudado. Todo
acontecimento da experiência no mundo fenomênico pode ser conceituado como um evento
do mundo real, do mundo do ser. Assim, o andar de bicicleta, um jogo de futebol, a venda de
uma mercadoria, a exibição de um espetáculo artístico são exemplos de eventos que ocorrem
a cada momento na realidade do mundo. Os eventos se esvaem no tempo e espaço em sua
completude, deixando apenas vestígios de sua ocorrência. Mesmo no instante em que
acontece, nunca se capta todas as nuances e dimensões do evento, tendo sempre uma visão
particularizada do ocorrido, segundo a representação simbólica que se consegue fazer.
A interpretação do evento, a cognição do que aconteceu, é dependente da capacidade
de cada sujeito enxergar a realidade. Um evento que pode ser uma confraternização para um,
por exemplo, pode significar um incômodo para outro. A maneira de interpretar o mundo
fenomênico influencia o conhecimento dos eventos que ocorrem, e esse conhecimento está
vinculado à linguagem com a qual se representa o que acontece. Quando se relata o evento em
uma determinada linguagem, age-se no campo conceitual do fato. Fato é o evento relatado em
uma linguagem de interesse. Assim, para o economista interessa o fato econômico. Para o
cientista político, interessa o fato político. Para o sociólogo, interessa o fato social, e assim
por diante. O evento relatado na linguagem competente para determinado campo científico,
portanto, um fato, é apenas um recorte da realidade, efetuado para delimitar os aspectos
relevantes de interesse para aquela ciência. Qualquer que seja o fato tomado, político,
econômico, jurídico, social etc., ele não esgotará todos os aspectos inerentes ao evento do
mundo fenomênico. O fato é apenas um recorte linguístico efetuado na infinitude de
possibilidades que o evento apresenta. Oportuna a observação de Araujo109 (2005, p. 17) para
quem o Direito, como sistema, comunica aos seus destinatários/usuários padrões de conduta
social, e o faz em linguagem escrita de forma hegemônica. Mais adiante, esclarece: “O direito
é apenas uma das formas sociais institucionais que se manifesta através da linguagem, a qual
possibilita e proporciona sua existência” (ARAUJO, 2005, p. 19).
Quando sobre o evento, efetua-se um recorte linguístico em que interessa os aspectos
jurídicos do acontecido, constrói-se um fato jurídico. Fato jurídico é aquele que diz respeito
ao Direito, pois, previsto em norma positivada, traz consequências jurídicas intersubjetivas. O
fato jurídico ingressa no mundo do dever-ser, no mundo do Direito, em que se constrói a
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realidade jurídica, própria desse ramo científico. Carvalho, A. (2009, p. 514) assim se refere à
facticidade jurídica:
[...] toda linguagem é redutora do mundo sobre o qual incide. A metalinguagem da
facticidade jurídica é redutora da linguagem dos fatos sociais que, por sua vez, é
redutora da linguagem da experiência. Um fato jurídico é um fato social,
juridicizado pela linguagem do direito. Por isso, a afirmação segundo a qual a
sobrelinguagem do direito positivo vem separar, no mundo do real-social, o setor
juridicizado do não juridicizado, destacando os fatos capazes de desencadear efeitos
jurídicos dos meros acontecimentos sociais.

A positivação do direito ocorre por meio de sua aplicação. Essa aplicação estabelece
um processo de produção, na medida em que aplicar uma norma é, ao mesmo tempo, criar
outra norma. E, dessa forma, já que o processo de produção consiste na enunciação do direito,
e a enunciação é o ato constitutivo do enunciado, o produto desse processo são os enunciados
prescritivos. O aplicador do direito, então, com o fato jurídico constituído, incidirá a norma
jurídica prevista no ordenamento para constituir a respectiva relação jurídica entre os sujeitos.
A norma individual e concreta, construída pelo aplicador do direito, tem no seu antecedente
um fato jurídico, portanto.
Na positivação do Direito, o aplicador se depara com diversos planos para concepção
da norma individual e concreta. Tudo tem início com a ocorrência de um evento no mundo
fenomênico que é descrito em linguagem. Portanto, primeiro há o plano do ser, onde situa-se
o fato social. Fato social, ressalte-se, que não é o evento da realidade, mas a descrição dele
feita em linguagem competente. Para ter interesse para o Direito, esse fato social precisa ser
descrito em linguagem jurídica, vale dizer, ingressar no mundo do dever-ser. O aplicador,
tomando conhecimento do fato social, realizará a operação de subsunção do fato à norma
geral e abstrata criada pelo legislador, juridicizando-o, introduzindo-o no plano do dever-ser.
Santi (2001, p. 98) assim explica: “Posto mediante ato de uma autoridade, que integra
o fato jurídico suficiente para sua criação, o ato-norma administrativo instala-se como
norma jurídica válida no sistema jurídico, até que outra norma jurídica, também reconhecida
como válida pelo sistema, retire-lhe a juridicidade”. Mas para tal, deverá se certificar da
veracidade do fato jurídico, precisa provar o fato jurídico, e provar em termos jurídicos, na
linguagem que o Direito reconhece.
A linguagem das provas constitui-se, então, em plano específico de fatos jurídicos.
Fatos jurídicos probantes que dão suporte ao fato jurídico original, fato este que o aplicador
interpretou como aquele previsto na norma geral e abstrata. Fato jurídico provado, o aplicador
do direito está apto a construir a norma individual e concreta em plano específico do mundo
do dever-ser, onde se estabelecerá a relação jurídica entre sujeitos, tal qual prevista na norma

165

geral e abstrata. Ensina Carvalho, A. (2009, p. 530-531) a perspectiva de aplicação do direito,
conforme a ilustração a seguir.

Plano do
“DEVER-SER”

Linguagem jurídica III

HC

FJ



Sa  P  Sp

Provas

Linguagem
jurídica II
Linguagem
jurídica I

Fatos alegados

Plano do
“SER”

Linguagem
social

#
Fato social

Linguagem
jurídica IV

Relação social

Fonte: Adaptado de CARVALHO, A.

Figura 2 – Perspectiva de aplicação do Direito.
Explicando: tem-se um fato (#) constituído pela linguagem social (plano do ‘ser’)
que se enquadra na extensão do conceito da hipótese de incidência de uma norma
jurídica. O aplicador do direito tem acesso a este fato mediante outra linguagem,
produzida nos moldes prescritos pelo direito (plano do ‘dever-ser’): a linguagem dos
fatos alegados (linguagem jurídica I). Tal linguagem se legitima e se sustenta noutra
linguagem, também produzida nos moldes prescritos pelo sistema jurídico: as provas
(linguagem jurídica II). Com base nestas duas linguagens o aplicador, verificando
que o fato relatado se enquadra no conceito da hipótese (H) de uma norma jurídica
(linguagem III), realiza a subsunção e produz outra linguagem, denotativa
(linguagem jurídica IV) e constitutiva do fato jurídico (FJ) e da relação jurídica (Sa
 P  Sp). Tal linguagem projeta-se sobre o campo da realidade social (plano do
‘ser’), instaurando relações entre sujeitos.

Santi (2001, p. 92) também entende que o fato jurídico apto a constituir a norma
individual e concreta é o fato jurídico provado. E a comprovação do fato jurídico se dá pela
linguagem das provas, pelos meios admitidos em direito. Ou seja, o próprio sistema
normativo estabelece como devem ser constituídas as provas, prescrevendo o que é lícito para
provar e o que não é. As provas devem estar relatadas em linguagem jurídica competente para
que possam produzir os efeitos probantes perante a ordem jurídica. Se o fato jurídico está
provado para o direito, para a ordem jurídica está constituído, face às provas que o sustentam,
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podendo então gerar as consequências jurídicas inerentes à relação jurídica que se estabelece
no consequente da norma individual e concreta que o tem como antecedente.
Tratando-se de ato administrativo, as provas constituem, então, o motivo do ato,
fazendo parte, utilizando-se os conceitos de Bandeira de Mello (2013a, p. 401), dos
pressupostos de validade do ato. A função das provas é comprovar o fato alegado que está no
pressuposto da norma que se pretende a aplicação.
No processo, seja administrativo ou judicial, alcança-se a verdade possível que as
provas carreadas aos autos podem sustentar. Não existe verdade absoluta. Como já ressaltado
anteriormente neste trabalho, não é possível reconstituir em todos os seus aspectos o evento
que já ocorreu no mundo da experiência. Somente pelos vestígios, pelas marcas que este
evento deixou, pode-se ter uma interpretação do que aconteceu. É por meio de proposições
válidas, não certas ou verdadeiras, que se cria a realidade jurídica. Constituído o fato probante
em linguagem competente do direito, este estará apto a produzir as consequências jurídicas
inerentes.110
As consequências da retirada do ato inválido do ordenamento estão previstas também
pelas normas do direito. Elas poderão ser ex tunc ou ex nunc, pois há atos que, invalidados,
deixam de produzir efeitos a partir da data da invalidação, não prejudicando os efeitos
anteriores produzidos. Outros, contudo, ao serem retirados do sistema, tornam nulos os efeitos
produzidos desde sua concepção.
No Estado de São Paulo, pela disciplina legal do processo administrativo tributário
decorrente do lançamento de ofício, lavrado o auto de infração, instrumento que contém as
normas do lançamento tributário e da aplicação de penalidade, o autuado dispõe de trinta dias
para impugnar o ato administrativo, ou efetuar o pagamento. É nesse átimo que o sujeito
passivo tem a prerrogativa de arguir a invalidade de um lançamento tributário efetuado com
vício na motivação, vale dizer, sem provas. Ao apresentar sua defesa, na contestação, poderá
reunir argumentos que formem a convicção para o julgador de que o ato administrativo está
com vício que o torna inválido. Então, outro ato administrativo, enunciado pelo julgador
tributário, conterá a prescrição que retira do ordenamento o lançamento tributário inválido,
anteriormente constituído. Observa-se que o próprio sistema do direito positivo estabelece as
regras para a retirada de uma norma inválida que ingressou no ordenamento.
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Na situação em que o sujeito passivo não apresenta sua impugnação ao lançamento
tributário efetuado sem suporte em provas, transcorrendo-se o prazo de trinta dias previsto na
norma paulista, ainda sim há a oportunidade para que a Administração Pública, de ofício,
edite outra norma individual e concreta que retifique o lançamento inválido, quando possível.
A autoridade administrativa pode mandar retificar o lançamento, de forma que o
agente autuante junte as provas necessárias para comprovação da infração, desde que o erro
do lançamento não seja de autoria ou de natureza da infração, hipóteses em que o lançamento
tributário é nulo. Portanto, a invalidade do ato administrativo do lançamento tributário,
constituído sem suporte na linguagem jurídica das provas, vale dizer, sem motivação, pode se
dar quando do exercício do contraditório pelo sujeito passivo, havendo ainda a possibilidade
de a autoridade administrativa, de ofício, mandar suprir as irregularidades do lançamento pela
juntada de provas, quando o autuado não exercer o seu direito de defesa.
O agente público ao efetuar o lançamento tributário de ofício, inicialmente, empreende
uma série de atividades concatenadas e tendentes a verificar a ocorrência da hipótese de
incidência prevista na norma geral e abstrata que dá ensejo à relação jurídico-tributária. Todas
as ações do procedimento fiscal culminam no último ato do agente público, denominado de
lançamento tributário, ato administrativo que introduz uma norma individual e concreta no
sistema do direito positivo.
A Fazenda Pública alega um fato, junta provas da ocorrência do evento que certificam
o fato, juridiciza tal fato com o lançamento tributário e introduz no ordenamento, através de
linguagem competente, a norma individual e concreta que estabelece uma relação jurídica
entre os sujeitos ativo e passivo. Ao ser comunicado de tal ato, o sujeito passivo tem o direito
de se contrapor às alegações da Fazenda Pública, reunindo elementos probantes que
modificam ou extinguem o direito alegado pela Administração. Neder111 (2010, p. 13) traduz
muito bem esses acontecimentos:
O Direito depende fundamentalmente de questões vinculadas a fatos e provas, na
medida em que devem ser alegados como causa das pretensões ou fundamento das
defesas deduzidas pelas partes. A justiça de decisão, portanto, passa por um
apropriado exame das questões fáticas, que representam o momento central do
processo. Os sujeitos elaboram argumentos, indicam fatos e exibem provas
tendentes a comprovar suas alegações de modo a possibilitar a demonstração da
verdade.

A constituição das provas no processo administrativo tributário tem seu momento
determinado na norma legal, o tempo em que podem ser produzidas, e limites para sua
produção. Como já ressaltado anteriormente, a verdade absoluta é algo inatingível, seja
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porque é impossível refazer em todos os seus aspectos o evento que já se esgotou no tempo e
espaço, seja porque os vestígios ou marcas deixadas pelo evento são fragmentos de uma
realidade que pertence ao passado. Assim, cada parte no processo deverá reunir o maior
número possível de elementos probantes a fim de sustentar sua argumentação, defendendo seu
ponto de vista, e permitir que o julgador da lide forme sua convicção sobre o fato jurídico
alegado. Portanto, a verdade dos fatos que emana do processo apenas traduz um juízo de
probabilidade do que ocorreu. O que se julga provável de ter acontecido é o que está
demonstrado no processo, juridicamente relatado, obtido pelos meios de prova em Direito
admitidos. A prova constituída nos autos, por qualquer das partes, deve estar em
conformidade com as normas de direito processual e de direito material, sob pena de incorrer
em vício probante que o julgador poderá inquinar de inválido.
No sistema do direito positivo há as normas gerais e abstratas, postas pelo agente
competente, o legislador, que definem hipóteses, abstratamente consideradas, de eventos do
mundo social que farão nascer relações jurídicas intersubjetivas. Ocorrendo no mundo
fenomênico um evento previsto na norma geral e abstrata, o aplicador do direito fará incidir a
norma geral, criando a norma individual e concreta que individualiza a relação jurídica entre
os sujeitos. Tal norma individual e concreta é relatada em linguagem jurídica competente, por
agente competente, tudo previsto no ordenamento jurídico, para que possa surtir os efeitos
jurídicos inerentes.
O lançamento tributário é uma norma individual e concreta, ato administrativo final de
uma série de atos concatenados de um procedimento, que visa a constituir a relação jurídica
tributária pela incidência da regra-matriz tributária. Como ato administrativo que é, o
lançamento tributário, tem como pressuposto de validade a motivação, que é a descrição em
linguagem competente do motivo do ato. O motivo do ato é o fato jurídico provado que enseja
a aplicação/incidência da norma geral e abstrata ao caso concreto. A prova do fato jurídico
deve estar relatada na linguagem prevista no ordenamento, de forma que conduza ao
convencimento do julgador sobre a ocorrência ou não do evento que constitui o fato jurídico.
No curso do processo administrativo tributário, as partes litigantes devem demonstrar
os fatos alegados, reunindo as provas que constituem, modifiquem ou extinguem direitos.
Enunciado por agente competente e procedimento previsto no ordenamento, o lançamento
tributário, norma individual e concreta, ingressa no sistema de direito positivo, estabelecendo
a relação jurídica prevista. Somente através de outra norma jurídica poderá ser retirada do
direito posto alguma norma inquinada de invalidade. No processo administrativo tributário
paulista, o sujeito passivo poderá impugnar um lançamento tributário com vício na motivação,
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vale dizer, sem suporte nas provas. Há, também, a possibilidade jurídica de que o agente
público, de ofício, edite um ato para retirar do ordenamento um lançamento tributário emitido
sem comprovação.

4.8 Procedimento na Delegacia Tributária de Julgamento

O artigo 33 da Lei nº 13.457/09 estabelece textualmente o momento em que se origina
o processo administrativo tributário, vale dizer, com a apresentação de defesa por parte do
autuado em face da lavratura de Auto de Infração e Imposição de Multa. Assim, a Figura 3
abaixo ilustra, de forma esquemática, as etapas do procedimento e da fase processual que
culmina com o lançamento tributário definitivo na esfera administrativa.
FASE PROCEDIMENTAL
(FISCALIZAÇÃO)

A

FASE PROCESSUAL (PAT)

B

Notificação início
de fiscalização

Notificação
AIIM

D

C
Apresentação
da defesa

Decisão final
administrativa

Fonte: elaboração do autor.

Figura 3 – Etapas do procedimento e do processo administrativo tributário.

Além dos elementos constitutivos do lançamento tributário elencados no art. 142 do
CTN (verificação do fato gerador da obrigação, determinação da matéria tributável, cálculo
do montante do tributo devido, identificação do sujeito passivo e, se for o caso, aplicação da
penalidade cabível), o AIIM deve conter, obrigatoriamente, outros elementos específicos
determinados pela lei processual paulista. Em adição aos elementos citados, o AIIM deverá
conter a identificação da repartição fiscal competente e o registro do dia, hora e local da
lavratura, a indicação dos dispositivos normativos infringidos e dos relativos às penalidades
cabíveis, a indicação do prazo para cumprimento da exigência fiscal ou para apresentação da
defesa e o nome legível e a assinatura do Agente Fiscal de Rendas autuante. Ao autuado será
entregue uma via do AIIM, mediante recibo, valendo como notificação, com cópias dos
documentos e demonstrativos que o instruem, representado pelo momento “B” da Figura 3,
momento no qual se constitui o crédito tributário nos termos do art. 142 do CTN.
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A partir de 2010 foi instituído o processo administrativo tributário eletrônico, em que
as peças, comunicações e atos em geral são feitos através de meio eletrônico. O AIIM poderá
ser notificado por outros meios, via postal ou via edital, tendo em vista razões de
conveniência e oportunidade do Fisco. Após a notificação da lavratura do AIIM, o
contribuinte terá o prazo de trinta dias para quitar o débito fiscal, com os descontos previstos
em lei, ou apresentar por escrito sua defesa.
Decorrido o prazo sem que haja recolhimento, acordo de parcelamento do débito fiscal
ou apresentação de defesa, o auto de infração será submetido ao Delegado Tributário da
região que circunscreve o domicílio fiscal do contribuinte para que seja ratificado. Nesta
situação de inércia do autuado, tal procedimento de ratificação configura-se como controle
interno de qualidade da Administração na constituição do crédito tributário. Da decisão do
Delegado Regional Tributário que ratifica o lançamento tributário não cabe a interposição de
qualquer espécie de recurso previsto na lei de processo administrativo tributário do Estado de
São Paulo, pois nessa situação não houve a instauração do competente processo
administrativo tributário, que só se inaugura com a apresentação da peça defensiva por parte
do autuado. Portanto, sendo a impugnação da decisão que ratifica o crédito tributário, matéria
estranha à competência dos órgãos de julgamento, restará ao contribuinte a possibilidade de
interpor recurso administrativo contra a decisão do Delegado Regional Tributário ao seu
superior hierárquico, conforme previsão do art. 90 da Lei nº 13.457/09. Após a ratificação do
AIIM, o Fisco adota procedimentos administrativos de cobrança junto ao autuado visando
liquidar o débito fiscal, ou parcelá-lo. Encerrados tais procedimentos sem êxito, o débito
fiscal é inscrito em dívida ativa do Estado e sua cobrança se dará na esfera judicial.
O Delegado Regional Tributário pode, ainda, decidir, em face das incorreções
presentes no lançamento tributário, pela retificação do AIIM, quando tal providência se fizer
possível, devolvendo ao autuado o prazo para interposição de defesa ou pagamento do débito
fiscal. Nas hipóteses de erros no lançamento tributário que impliquem nulidade do AIIM, vale
dizer, quando o erro é de autoria ou de natureza da infração, não há possibilidade de
retificação do auto de infração e imposição de multa. Ocorrendo tal situação, em que, por
exemplo, o auto de infração deveria ter sido lavrado em desfavor da empresa “X” e foi,
erroneamente, lavrado contra a empresa “Y”, não havendo apresentação de defesa, pagamento
ou acordo de parcelamento, não sendo ratificado pela autoridade administrativa competente e,
ainda, não sendo possível a retificação do AIIM, o lançamento tributário somente poderá ser
extinto por uma das hipóteses previstas no art. 156 do CTN, pois o próprio Código Tributário
prescreve que o crédito tributário regularmente constituído somente se extingue nos casos
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previstos naquela Lei, e não podem ser dispensadas a sua efetivação e garantias, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 141 do CTN). A forma de extinção a que se refere o inciso IX
do art. 156 do CTN diz respeito às decisões administrativas irreformáveis adotadas em regular
processo administrativo tributário, situação que não ocorre no presente caso, posto que o
procedimento de ratificação e/ou retificação não se submete ao processo administrativo
tributário. Assim, o lançamento tributário constituído com erro de autoria ou de natureza da
infração somente será extinto após decorrido o prazo decadencial, hipótese prevista no inciso
V do art. 156 do CTN. Em casos da espécie, o Fisco deve providenciar controles internos para
que não seja prejudicada a situação fiscal do contribuinte que foi indevidamente autuado nas
hipóteses citadas. Por exemplo, a existência de AIIM lavrado com erro de autoria não pode
impedir que seja emitida uma Certidão Negativa de débitos fiscais requerida pelo contribuinte
indevidamente autuado. Embora não se possa extinguir o crédito tributário a não ser pela
decadência do lançamento, o contribuinte não pode ter seu direito lesado por ato que não
cometeu.
O processo inicia-se, então, com a apresentação de defesa por parte do autuado dentro
do prazo de trinta dias contados da notificação do auto de infração, representado pelo
momento “C” da Figura 3, o que atrai a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tendo
em vista a interposição de reclamação ou recurso nos termos da lei de processo tributário
administrativo, em consonância com o disposto no inciso III do art. 151 do CTN. Percebe-se
que o legislador deixou a iniciativa da impugnação, e a consequente instauração do processo
administrativo, para o contribuinte autuado. Quedando-se inerte o autuado, presume-se não ter
interesse em contestar o lançamento de ofício e o seu silêncio importará em desistência de
litigar no âmbito administrativo. Ao não impugnar o lançamento de ofício, o autuado,
tacitamente, está concordando, pelo menos no âmbito administrativo, com as acusações a ele
imputadas na peça acusatória e, portanto, se submete às consequências dessa omissão, quais
sejam: a cobrança administrativa para o recolhimento do débito fiscal ou acordo de
parcelamento da dívida. Não adotando quaisquer dessas providências, o débito fiscal será
inscrito em Dívida Ativa. A decisão final administrativa (momento “D” da Figura 3), se
favorável ao contribuinte, extingue o crédito tributário (art. 156, IX do CTN); se for favorável
à Fazenda Pública, constitui definitivamente o crédito tributário, e tal momento representa
termo inicial (dies a quo) do prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário previsto
no art. 174 do CTN.
Na peça de defesa, o autuado apresentará suas razões de fato e de direito sobre as quais
se funda sua impugnação do AIIM e deverá instruir a peça defensiva com documentos,
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demonstrativos e outros elementos materiais destinados a comprovar suas alegações, inclusive
laudos e pareceres técnicos que entender necessários para esclarecimento da matéria
controvertida. Não há no PAT paulista dispositivo legal que autorize a produção de prova
pericial ou testemunhal no curso do julgamento. No entanto, nada impede que as partes
juntem aos autos laudos periciais, elaborados por órgãos técnicos de notória credibilidade, que
julgar necessários ou, ainda, termos de declarações colhidos de terceiros ou documentos
particulares que ajudem a elucidar os fatos. Convém ressaltar, no entanto, que a força
probante de documento particular é limitada, pois as declarações constantes do documento
particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento
particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao
interessado em sua veracidade (art. 408 do Código de Processo Civil - Lei nº 13.105/15). A
defesa apresentada pode se referir a todos os itens de acusação presentes no auto de infração,
ou a apenas alguns deles. O contribuinte pode acatar algumas acusações e impugnar outras.
Em caso de defesa parcial, será formado processo em apartado dos itens controversos.
Considera-se parcial a defesa na qual o interessado não conteste, de forma expressa, um ou
mais itens de acusação.
A lei do processo administrativo tributário paulista prevê a faculdade de o órgão
autuante se manifestar acerca da defesa apresentada no prazo de trinta dias contados do
protocolo da defesa. Ao término desse prazo, tendo havido ou não a manifestação fiscal, o
processo é encaminhado para a Delegacia Tributária de Julgamento, primeira instância
julgadora do PAT. A DTJ que julgará o processo independe da circunscrição de vinculação do
contribuinte. Por exemplo, um contribuinte de Ribeirão Preto, que tem vinculação à
circunscrição da Delegacia Tributária de Julgamento de Campinas, pode, opcionalmente, ter
seu processo julgado pela Delegacia Tributária de Bauru ou da Capital. Normalmente, é
respeitada a vinculação de circunscrição da DTJ respectiva, mas o legislador preferiu não
“engessar” o julgamento de primeira instância, permitindo que os órgãos julgadores
administrem sua carga de trabalho de forma a promover a melhor gestão dos processos em
tramitação.

4.8.1 Recurso de Ofício e Recurso Voluntário

O julgador de primeira instância profere sua decisão, aplicando a legislação aos fatos
apurados, e a decisão pode ser contrária à Fazenda Pública ou a favor da mesma. Nas

173

hipóteses de decisão contrária à Fazenda Pública, em que o débito fiscal, na data da lavratura
do auto de infração, corresponda ao valor de até 5.000 UFESPs, haverá recurso de ofício para
o Delegado Tributário de Julgamento.
Há previsão legal de dispensa do recurso de ofício por ato normativo do Coordenador
da Administração Tributária (artigos 39 §1º e 46 §1º, da Lei n° 13.457/09). A Portaria CAT nº
142/09 fixou em 1.000 UFESPs o montante do débito fiscal que dispensa o recurso de ofício.
Não sendo o caso das situações que o excluem, o recurso de ofício é interposto
automaticamente.
Apresentado o recurso de ofício, o processo é encaminhado para a Representação
Fiscal se manifestar no prazo de sessenta dias, findo o qual o processo retorna à DTJ para
proceder à intimação do contribuinte, que terá trinta dias para oferecer contrarrazões.
A decisão do recurso de ofício é proferida por Delegado Tributário de Julgamento,
independentemente de qual Unidade de Julgamento (UJ) tenha proferido a decisão recorrida.
Nas hipóteses em que a decisão tenha sido favorável à Fazenda Pública, em que o
débito fiscal, na data da lavratura do auto de infração, corresponda ao valor de até 5.000
UFESPs, o autuado poderá interpor recurso voluntário, dirigido ao Delegado Tributário de
Julgamento no prazo de trinta dias.
O recurso voluntário será apresentado por requerimento, contendo a identificação do
autuado, o processo a que se refere e o pedido de nova decisão com os respectivos
fundamentos de fato e de direito.
O Delegado Tributário de Julgamento fará a análise de admissibilidade do recurso e,
admitido, o encaminhará para a Representação Fiscal que terá o prazo de sessenta dias para se
manifestar, findo o qual o processo retorna à DTJ para decisão.
A decisão do recurso voluntário é, da mesma forma que o recurso de ofício, proferida
por Delegado Tributário de Julgamento, e também independe de qual UJ tenha proferido a
decisão recorrida.
A Figura 4 apresenta, sinteticamente, o fluxo do procedimento para os recursos de
ofício e voluntário.
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Figura 4 – Rito dos recursos de ofício e voluntário (débito fiscal até 5.000 UFESPs).
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4.9 Procedimento no Tribunal de Impostos e Taxas

Perante o Tribunal de Impostos e Taxas podem ser interpostos os seguintes recursos: i)
recurso de ofício; ii) recurso ordinário; e iii) recurso especial. Para recorrer, a parte não deve
aceitar, expressa ou tacitamente, a decisão do julgamento da lide. Considera-se aceitação
tácita a prática de ato incompatível com a intenção de recorrer, como, por exemplo, pedido de
parcelamento ou pagamento de débito fiscal em discussão.
O prazo para interposição de recurso perante o TIT é de trinta dias para o contribuinte,
contados da intimação da decisão recorrível. Se a parte vencida for a Fazenda Pública, o prazo
conta-se em dobro. Dentro desse prazo, o interessado em fazer sustentação oral perante o
Tribunal de Impostos e Taxas deve manifestar tal intenção por escrito, devendo, na
sustentação, ater-se à matéria objeto do recurso. O contribuinte tem o direito de tomar ciência
com, no mínimo, cinco dias de antecedência da inclusão em pauta do processo no qual
apresentará sustentação oral.112
Recursos intempestivos, apresentados por parte

ilegítima no processo ou

irregularmente representada, que contrarie súmula do Tribunal de Impostos e Taxas, que verse
sobre questões não compreendidas na competência do TIT ou que não preencha os requisitos
exigidos na lei para o seu processamento serão indeferidos de plano.
O julgamento de cada processo no TIT inicia-se com a exposição, pelo juiz relator, do
seu relatório e encaminhamento do voto, após o que ocorrem os debates e a votação. As
decisões de Câmara são tomadas por maioria, contados apenas os votos dos juízes presentes à
sessão que são proferidos em sequência ao voto do juiz relator do caso, votando por último o
juiz que presidir o julgamento, cujo voto de qualidade prevalecerá em caso de empate.
Somente nos casos em que o juiz presidente da Câmara relatar o caso, votará em primeiro
lugar. Para que uma votação seja considerada válida, são necessários, no mínimo, três votos
de juízes em Câmara Julgadora e de, no mínimo, nove votos de juízes em Câmara Superior.
112

A Lei Estadual nº 16.125, de 18 de janeiro de 2016, estabeleceu o prazo de 15 minutos para as partes
produzirem a sua defesa oral, prorrogável por mais 5 minutos, a critério do presidente da Câmara competente.
Estabeleceu também a ordem de apresentação da sustentação oral, falando primeiro o impugnante, reclamante ou
o recorrente. Nos casos em que houver interposição de recursos por ambas as partes, a ordem estabelecida é a
seguinte: 1º) o representante do recorrente quanto ao recurso interposto por este; 2º) o representante da Fazenda
Pública Estadual contraditando o recurso do recorrente; 3º) o representante da Fazenda Pública Estadual, quanto
ao recurso interposto por esta; e 4º) o representante do recorrente contraditando o recurso da Fazenda Pública
Estadual. Por fim, estabelece que terá prioridade o representante da Fazenda Pública nas seguintes hipóteses: i)
recurso de ofício previsto no artigo 46 da Lei Estadual nº 13.457/09; ii) recurso especial interposto pela Fazenda
Pública, previsto no artigo 49 da Lei Estadual nº 13.457/09; e iii) reforma de julgado prevista no artigo 50 da Lei
Estadual nº 13.457/09.
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Se o juiz concordar com o voto do juiz relator, bastará apor sua assinatura sem necessidade de
outras fundamentações. No entanto, caso seu voto seja divergente do voto do relator, deverá
fundamentar o voto sob pena de nulidade. Todos os julgamentos são realizados com a
presença do juiz relator, sob pena de nulidade do julgamento. Qualquer juiz poderá modificar
seu voto até o término do julgamento. Não é cabível a abstenção na votação, mas o juiz pode
se declarar impedido, fato que deverá ser reduzido a termo. Os juízes ou as partes podem
arguir o impedimento de juiz da Câmara, e cabe ao arguido se manifestar oralmente sobre a
alegação. Se o juiz arguido não reconhecer o impedimento, a questão será submetida à
deliberação da Câmara. Se o juiz relator for declarado impedido, o processo será redistribuído
para outra Câmara Julgadora. Se o julgamento de um processo não alcançar a maioria de
votos exigida, o processo permanecerá em pauta de julgamento, repetindo-se a votação por
mais duas sessões seguintes, no máximo. Caso não seja obtida a maioria necessária, o
processo será redistribuído a juiz de outra Câmara. Iniciado o julgamento de um processo por
uma Câmara Julgadora, ficará preventa a competência daquela Câmara enquanto perdurar o
mandato dos juízes. Findado o mandato dos juízes sem que a Câmara tenha proferido decisão
sobre o processo, este será redistribuído aleatoriamente entre as Câmaras.

4.9.1 Recurso de Ofício e Recurso Ordinário

O recurso de ofício será interposto no TIT quando, no julgamento da defesa, a decisão
for contrária à Fazenda Pública em que o débito fiscal exigido na data da lavratura do auto de
infração for superior a 5.000 UFESPs. O rito de processamento do recurso de ofício no TIT se
assemelha ao procedimento do recurso de ofício nas DTJs. A Representação Fiscal tem o
prazo de sessenta dias para se manifestar, após o que o processo será encaminhado para a DTJ
intimar o contribuinte a apresentar suas contrarrazões em trinta dias. Expirado o prazo para
apresentação de contrarrazões, o processo é encaminhado ao TIT para distribuição a juiz
relator do caso, que terá trinta dias para encaminhar seu voto para a decisão da Câmara de
Julgamento.
Se a decisão for favorável à Fazenda Pública em que o débito fiscal exigido na data de
lavratura do auto de infração for superior a 5.000 UFESPs, o autuado poderá interpor, perante
o TIT, recurso ordinário, no prazo de trinta dias contados da intimação da decisão recorrível.
Tal recurso será interposto por petição com a qualificação do interessado, a
identificação do processo a que se refere e pedido de nova decisão, com os respectivos
fundamentos de fato e de direito. Cabe destacar aqui que os argumentos arrolados para pedido

177

de nova decisão do feito deve, por óbvio, contraditar os fundamentos apresentados na decisão
de primeira instância, inclusive com indicação dos “vícios” da decisão e apontamento dos
pontos não enfrentados no julgamento singular, e não apenas se limitar a repetir os
argumentos apresentados na defesa apresentada na impugnação do AIIM.
O juízo de admissibilidade do recurso ordinário cabe ao Delegado Tributário de
Julgamento que, julgando-o admissível, o encaminhará para a Representação Fiscal emitir seu
parecer no prazo de sessenta dias.
Após esse prazo, o processo é encaminhado ao TIT para distribuição a juiz relator, que
terá, então, trinta dias para encaminhar seu voto para decisão pela Câmara de Julgamento.
A distribuição do processo a juiz relator é feita de forma aleatória por sistema
eletrônico de dados. Havendo pedido efetuado pelo juiz relator ou por provocação da parte de
distribuição por conexão ou continência de processos que se encontrem na mesma fase
recursal e em condições de julgamento, cabe ao Presidente do Tribunal apreciá-lo e decidir.
O juiz relator que verificar a ocorrência de motivos impedientes à sua atuação no
processo, deve restituí-lo para nova distribuição entre os demais juízes.
A inclusão do processo em pauta para julgamento da Câmara deve ocorrer com
antecedência de sete dias da respectiva sessão de julgamento.
Além disso, a pauta de cada Câmara deve ser divulgada nas dependências do TIT e em
sítio da SEFAZ na rede mundial de computadores com cinco dias de antecedência da data de
realização da sessão de julgamento.
O recurso ordinário devolve ao TIT o conhecimento da matéria de fato e de direito
impugnada.
A Figura 5 representa o fluxo do procedimento para os recursos de ofício e ordinário
interpostos perante o Tribunal de Impostos e Taxas.
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Figura 5 – Rito dos recursos de ofício e ordinário (débito fiscal superior a 5.000
UFESPs).
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Desse modo, percebe-se que qualquer processo administrativo tributário decorrente de
lançamento de ofício é julgado na primeira instância, Delegacia Tributária de Julgamento,
sendo proferida decisão monocrática nesse juízo. O montante do débito fiscal em litígio
determinará qual o recurso cabível dessa decisão de 1º grau. Até 5.000 UFESPs, o recurso da
decisão será julgado pelo mesmo Órgão de Julgamento, de sorte que a decisão do recurso
também será monocrática. No entanto, se o montante do débito fiscal for superior a 5.000
UFESPs, o recurso da decisão de primeiro grau será julgado por um colegiado de juízes no
Tribunal de Impostos e Taxas. O que define se o recurso é julgado por um único julgador ou
por um colegiado é o montante do débito fiscal, vale dizer, o aspecto econômico-financeiro da
controvérsia prepondera nessa definição, em detrimento de outros aspectos da infração que,
eventualmente, poderiam até ser mais relevantes do que o aspecto econômico. Ainda que
fosse um caso de pequeno valor, mas revelador de prática infracional que pudesse contaminar
todo o sistema, seria altamente recomendável o exame do caso por um colegiado de juízes,
inclusive para definir jurisprudência vinculante para casos posteriores de igual teor.

4.9.2 Recurso Especial

Perante o Tribunal de Impostos e Taxas há a possibilidade de interpor o recurso
especial, tanto por parte do autuado como pela Fazenda Pública, quando há dissídio entre a
interpretação adotada no acórdão recorrido e a interpretação adotada em outro acórdão, não
reformado, proferido por quaisquer das Câmaras Julgadoras do TIT. Trata-se de recurso de
divergência que procura aferir a interpretação dominante no Tribunal sobre determinada
matéria, o que contribui para a uniformização de julgados e padronização de interpretação a
qual depõe a favor da segurança jurídica.
Não há dilação probatória no recurso especial, pois ele não se presta a discutir matéria
já decidida em sede de recursos ordinários. Além disso, a possibilidade de interpor recurso
especial somente é compatível em face de divergência de interpretação da mesma norma
jurídica aplicada a situações fáticas idênticas. No recurso especial, dirigido ao Presidente do
Tribunal, que fará o juízo de admissibilidade do recurso, o recorrente se qualificará,
identificará o processo e apresentará o pedido de nova decisão, com os respectivos
fundamentos, indicando a decisão paradigmática onde demonstrará, precisamente, a
divergência de interpretação entre as decisões. A demonstração precisa da divergência, a ser
feita pelo recorrente, dar-se-á pelo cotejo analítico dos acórdãos confrontados, transcrevendo
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os respectivos trechos onde se identifique objetivamente a divergência jurisprudencial,
mencionando as circunstâncias que assemelhem os casos (§2º do art. 114 do Decreto nº
54.486/09). Ao recorrente incumbe instruir o pedido com cópias das decisões divergentes,
dispensando-as no caso de a divergência fundar-se exclusivamente em súmula do TIT, caso
em que bastará citar o número da súmula correspondente, não havendo, então, necessidade de
instruir o processo com outros acórdãos paradigmáticos. O Presidente do TIT fará o juízo de
admissibilidade do recurso especial, após o que, sendo admissível, a parte contrária será
intimada para apresentar contrarrazões em trinta dias. O prazo conta-se em dobro para a
Fazenda Pública quando figurar como parte recorrida. Após as contrarrazões, o recurso
especial é distribuído a juiz relator que tem o prazo de trinta dias para elaborar seu voto e
encaminhar o processo para julgamento na Câmara Superior do TIT.

4.9.3 Reforma dos Julgados Administrativos
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) produziu Parecer113 em que
defendia ser possível ingressar com ações judiciais para obter do Poder Judiciário a
declaração de que um determinado crédito de natureza tributária é exigível, podendo,
portanto, ser cobrado judicialmente, não obstante decisão em sentido contrário proferida no
Contencioso Administrativo. No entanto, foi consagrada a tese no STJ de que o mérito das
decisões proferidas pelo então Conselho de Contribuintes, hoje Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), não pode ser objeto de recurso hierárquico dirigido ao Ministro de
Estado da Fazenda. Diante disso, houve por bem a PGFN emitir Nota114 propugnando pela
suspensão do Parecer, tendo em vista, dentre outros motivos, a insegurança jurídica
considerável não só para os contribuintes, mas também para todos os órgãos que compõem a
administração tributária federal. O comprometimento da segurança jurídica é evidente, pois,
conforme a Nota da PGFN:
[...] uma vez que o contribuinte obtivesse uma decisão definitiva favorável aos seus
interesses no âmbito do processo administrativo fiscal, restar-lhe-ia, por pelo menos
cinco anos, uma dúvida fundada se ele poderia vir a ser acionado judicialmente pela
União, tendo por objeto dessa ação a exigência do mesmo tributo do qual ele fora
desonerado administrativamente.

A lei do processo administrativo tributário paulista prevê duas hipóteses em que a
decisão final contrária à Fazenda Pública, em que não caibam mais recursos, pode ser
113

Parecer PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN nº 1.087 de 19.07.2004. Disponível
em: <http://www.portaltributario.com.br/legislacao/parecerpgfn1087.htm>. Acesso em: 5 jul. 2016.
114
Nota PGFN/PGA/Nº 1403/2014. Disponível em: <dados.pgfn.fazenda.gov.br/storage/f/201502.../14032014_004b_arquivo.doc>. Acesso em: 5 jul. 2016.
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reformada. Primeiro, quando a decisão reformanda afastar a aplicação da lei por
inconstitucionalidade. O art. 28 da Lei Estadual nº 13.457/09 expressamente determina que o
tribunal administrativo não se manifestará acerca de constitucionalidade de lei. Segundo,
quando a decisão terminativa contrária à Fazenda Pública adotar interpretação da legislação
tributária divergente da adotada pela jurisprudência firmada nos tribunais judiciários. Tal
previsão se apresenta razoável na medida em que a Fazenda Pública, distintamente do
contribuinte, não tem a prerrogativa de buscar o Poder Judiciário quando a decisão em âmbito
administrativo lhe é desfavorável. O processo administrativo fiscal existe como um controle
interno de legalidade dos atos da Administração Pública e, a decisão final em tal processo, é
um pronunciamento da própria Administração quanto à legalidade dos seus atos. Torna-se,
portanto, contraditório a própria administração tributária contestar judicialmente o ato que ela
tomou, em sede administrativa, por legal. Falta interesse de agir e o processo não prosperaria
em sede judicial, pois se confundiriam as figuras de autor e réu. Bottallo 115 (1999, p. 190) se
posiciona no mesmo sentido:
[...] as decisões administrativas em matéria tributária se apresentam, assim, em
relação aos contribuintes, com feições distintas daquelas de que se revestem perante
a própria Administração: no que diz respeito aos primeiros, tais decisões são sempre
passíveis de revisão perante o Judiciário; quanto a esta, ao contrário [...], tais
decisões são definitivas na medida em que geram, em benefício dos contribuintes,
direitos subjetivos.

Jurisprudência firmada é um conceito jurídico em aberto, cuja delimitação se dará na
análise efetuada pelo julgador no caso concreto e na fundamentação de sua decisão. Há vários
condicionantes que o julgador deve levar em conta na fundamentação, de forma que o
conceito pode assim ser delimitado, nas palavras de Carvalho e Mendonça116 (2015, p. 457):
Portanto, não se pode limitar o alcance da expressão “jurisprudência firmada nos
tribunais judiciários” à verificação da existência de súmula vinculante, repercussão
geral ou recurso repetitivo sobre a matéria. Há que se verificar a estabilidade da
jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a matéria, principalmente
nos casos que envolvem a aplicação de lei estadual e que muitas vezes podem não
ensejar recursos especiais ou extraordinários.
A estabilidade da legislação pode ser aferida pela repetição de decisões com
fundamento semelhante sobre a matéria, pela ausência de acórdãos consagrando
vencedora tese oposta, pela citação nas decisões de tese já debatida pelo Tribunal e
apontada como decidida. Não é possível precisar um lapso temporal para a aferição
da estabilidade da jurisprudência. O mais relevante é a avaliação conjunta do
número de casos decididos com idêntica motivação e o período de tempo, a fim de
verificar se o entendimento sobre determinada matéria está sedimentado, e este é o
espaço da apreciação pelos julgadores administrativos.

115

BOTTALLO, Eduardo D. Processo Administrativo Tributário. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1999.
CARVALHO, Osvaldo Santos de; MENDONÇA, Marcelo Amaral Gonçalves de. A reforma de julgado:
limites e conceito de “jurisprudência firmada nos tribunais judiciários”. In: SALUSSE, Eduardo Perez;
CARVALHO, Antonio Augusto Silva Pereira de (Coords.). Direito Tributário: estudos em homenagem aos 80
anos do TIT/SP. São Paulo: MP, 2015. p. 445-461.
116
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Jurisprudência firmada, a par de ser um conceito aberto, tem aqui uma dimensão
ampla, não somente abrangendo as “demandas de massa” ou “demandas repetitivas” julgadas
em Tribunais Superiores, mas também os julgados reiterados nas diversas câmaras dos demais
Tribunais Judiciários, sobretudo no Tribunal de Justiça de São Paulo onde tramitam milhares
de ações fiscais que tem o ICMS como questão central.
A reforma de julgado administrativo permite que as decisões administrativas se
coadunem com as decisões judiciais, e tal alinhamento contribui para a segurança jurídica das
partes envolvidas, Estado e contribuintes, pois prestigia a previsibilidade das decisões sobre
matéria idêntica. A figura recursal da reforma de julgado administrativo “[...] permite uma
defesa do interesse fazendário de forma célere e eficiente, evitando que os órgãos de
julgamento administrativo paulistas façam controle de constitucionalidade das leis [...]”
(CARVALHO; MENDONÇA, 2015, p. 457).
Como exemplo de Reforma de Julgado provido, cita-se o processo DRTC-III46448/2008, que teve a decisão publicada em 21/10/2013, onde o TIT reconheceu a
jurisprudência firmada no STJ sobre a aplicabilidade do art. 173, I, do CTN, na fixação de
prazo decadencial quando se tratar de acusação de creditamento indevido do imposto.117
Neste outro excerto de julgamento em Câmara Superior do TIT, o pedido de Reforma
de Julgado não foi conhecido por não ter atendido aos requisitos básicos para sua
interposição:118
ICMS - DECADÊNCIA - FALTA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO IMPORTAÇÃO. Nossos tribunais superiores não têm jurisprudência firmada a
respeito do tema contagem do prazo decadencial pela regra do artigo 173, I do CTN,
quando a acusação se refere a falta de pagamento do imposto, considerando-se a
inocorrência de dolo, fraude ou simulação. RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO NÃO UNÂNIME.

4.9.4 Súmulas

O TIT poderá editar súmulas a partir de jurisprudência firmada no tribunal que terá
caráter vinculante para todos os órgãos de julgamento das DTJs e para o próprio TIT. São
competentes para propor súmula o Diretor da Representação Fiscal e o Presidente do TIT. A
súmula será acolhida se aprovada por, no mínimo, ¾ dos integrantes da Câmara Superior e,
deverá ser submetida a referendo pela CAT. A súmula pode ser revista ou cancelada caso
117

AIIM nº 3085103-8, Processo nº 46448/2008, Data da publicação: 21/10/2013. Disponível em:
<https://www.fazenda.sp.gov.br/VDTIT/ConsultarVotos.aspx?instancia=2>. Acesso em: 11 jun. 2016.
118
AIIM nº 3164159-3, Processo nº 1149245/2011, Data da publicação: 27/10/2014. Disponível em:
<https://www.fazenda.sp.gov.br/VDTIT/ConsultarVotos.aspx?instancia=2>. Acesso em: 11 jun. 2016.
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contrarie jurisprudência firmada nos tribunais do Poder Judiciário. A proposta de súmula deve
ser instruída com, pelo menos, cinco decisões definitivas da Câmara Superior, proferidas,
cada uma delas, em sessões distintas, nos últimos 3 anos anteriores à data da sua propositura.
A citação de súmula pelo seu número dispensa a decisão de outras fundamentações.
Todo recurso interposto no curso do processo administrativo tributário deve ser tempestivo,
apresentado por pessoa legítima ou regularmente representada e não contrariar súmula do
TIT, sob pena de ser indeferido o seu processamento no juízo de admissibilidade. O Quadro 4
relaciona as súmulas editadas pelo TIT.
Quadro 4 – Súmulas do Tribunal de Impostos e Taxas em vigor
SÚMULA

ENUNCIADO

01/2003

“O índice de correção monetária relativo ao mês de janeiro de 1989 é de 42,72% (quarenta e dois
inteiros e setenta e dois centésimos por cento) e o relativo ao mês de fevereiro de 1989 é de 10,14%
(dez inteiros e quatorze centésimos por cento). Sempre que reduzido para 42,72% o índice de
correção monetária relativo a janeiro de 1989, o índice do mês subsequente passa a ser de 10,14%.”

02/2003
03/2003
04/2003
06/2003
07/2005
08/2005

“É legítima a utilização da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo – UFESP como índice de
correção monetária do crédito tributário.”
“Não é admissível a correção monetária de saldos credores do ICMS, tampouco a correção
monetária de créditos extemporâneos do ICMS.”
“Não é admissível a prescrição intercorrente no processo administrativo tributário.”
“A redução ou a relevação da multa, em decisão proferida por qualquer das Câmaras do Tribunal de
Impostos e Taxas, por não caracterizar hipótese de divergência ou dissídio de interpretação da
legislação, não viabiliza a interposição de recurso especial.”
“Até a vigência da Emenda Constitucional nº 33/2001, não incide o ICMS na importação de bens
por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do imposto.”
“É legítima a aplicação aos débitos fiscais estaduais da taxa de juros de mora equivalente, ao mês, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, conforme previsão
legal.”

Fonte: Tribunal de Impostos e Taxas
Finalizada a análise da estrutura, organização e composição dos Órgãos de
Julgamento, suas competências e os ritos processuais de cada tipo recursal, cumpre agora, no
próximo capítulo, discorrer sobre temas específicos da litigiosidade do ICMS no período de
2010 a 2014. É o que se passa a fazer.
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5 CONTENCIOSO PAULISTA DE ICMS NO PERÍODO DE 2010 A 2014

5.1 Eficiência do processo administrativo tributário paulista

A eficiência e produtividade dos processos administrativos julgados pelo Tribunal de
Impostos e Taxas e pelas Delegacias Tributárias de Julgamento podem ser averiguadas pelos
documentos divulgados na página na rede mundial de computadores mantida pelo TIT. Nela
são publicados relatórios de gestão com indicadores periódicos de desempenho.
Nos anos de 2010 e 2011, os processos ainda eram produzidos em papel e seu trâmite
percorria um burocrático percurso até a decisão final administrativa.
Com o processo eletrônico, iniciado em 2012, as peças processuais e os atos do
processo se realizam de forma célere, por sistema eletrônico. O processo administrativo
tributário eletrônico consagra a realização do princípio da duração razoável do processo,
garantia individual inserida na Constituição Federal pela EC nº 45/2004 (art. 5º, LXXVIII).
As tabelas a seguir expostas, extraídas dos relatórios de gestão do TIT para o período
de 2010 a 2014, explicitam os seguintes indicadores de desempenho e produtividade: 119

a) Situação do Crédito Tributário por Instância do Contencioso;

b) Tempo Médio de Tramitação dos Processos em Estoque;

c) Quantidade de Julgamentos/Despachos;

d) Quantidade e Valor de Processos Lavrados no ePAT/Impugnados; e

e) Estoque de Processos no Contencioso.

119

Disponível em: <http://www.fazenda.sp.gov.br/tit>. Acesso em: 13 abr. 2016.
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Tabela 3 - Crédito Tributário por Instância do Contencioso – período de 2010 a 2014
2010-2014

Total 1ª
Instância

Total 2ª
Instância

Total
Geral

Valor (R$ Milhões)

Situação do
Crédito

Qtde de
Processos

Imposto

Multa

Juros

TOTAL

Mantido

28.255

26.337,13

59.410,94

17.545,21

103.293,28

Reduzido

8.078

4.917,54

11.542,17

3.006,99

19.466,70

Cancelado

2.769

1.586,81

2.446,66

1.020,24

5.053,71

Outros*

17.437

-

-

-

-

Total

56.539

32.841,47

73.399,77

21.572,44

127.813,68

Mantido

15.835

23.331,65

42.816,67

12.907,23

79.055,55

Reduzido

7.441

10.187,27

20.721,20

5.709,55

36.618,02

Cancelado

2.463

5.252,77

8.206,53

2.970,71

16.430,01

Outros*

8.047

-

-

-

-

Total

33.786

38.771,68

71.744,41

21.587,49

132.103,58

Mantido

44.090

49.668,77

102.227,61

30.452,44

182.348,83

Reduzido

15.519

15.104,81

32.263,37

8.716,54

56.084,72

Cancelado

5.232

6.839,57

10.653,19

3.990,95

21.483,72

Outros*

25.484

-

-

-

-

Total

90.325

71.613,16

145.144,18

43.159,93

259.917,27

Fonte: SEFAZ/SP - Tribunal de Impostos e Taxas
Observação: * Decisões que não repercutiram no crédito tributário, como anulação de decisões anteriores,
conversão do julgamento em diligências, regularização de representação processual e despachos de
admissibilidade de recursos.

No período de 2010 a 2014, 90.325 processos tramitaram nos órgãos de julgamento,
considerando neste total as decisões que não repercutiram no crédito tributário. Tomando
apenas as decisões com repercussão no crédito tributário, foram 64.841 processos que
envolveram o montante de R$ 259, 92 bilhões. Ao final do julgamento administrativo nesse
período, o montante de crédito tributário mantido alcançou a soma de R$ 182, 35 bilhões, o
que representa 70% do crédito tributário total constituído, ou seja, aquele originado em autos
de infração e imposição de multa (lançamento de ofício). Foi reduzido pelos órgãos de
julgamento o montante de R$ 56,08 bilhões do crédito tributário, quantia representativa de
22% do crédito tributário total constituído. Outros 8%, montante equivalente a R$ 21,48
bilhões, foram cancelados após o julgamento administrativo.
Esse indicador reflete a eficiência do procedimento fiscal, em que o agente público
coleta as provas que embasam o lançamento de ofício do tributo. Assim, o indicador
demonstra que os trabalhos fiscais chegaram a bom termo em 92% dos casos. Há ineficiência,
seja por insuficiência probatória, seja por nulidades no lançamento de ofício, em 8% das
situações. A melhora do índice está diretamente relacionada com investimentos em
capacitação, em infraestrutura e no compartilhamento de informações, dados e melhores
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práticas entre as administrações tributárias. Por outro lado, o alto índice de impugnação dos
lançamentos e de resultados favoráveis ao Fisco indica uma estratégia de protelação, cuja
consequência pode ser verificada na baixa liquidez do credito tributário, provocada por
alterações de patrimônio em razão da morosidade do processo. A excessiva litigiosidade é tão
prejudicial ao desenvolvimento econômico quanto a falta de mecanismos de solução de
conflitos.
Tabela 4 – Tempo Médio de Tramitação - Processos em Estoque – período de 2010 a 2014
Tipo de
Quantidade
Tempo Médio no
Processo
de Processos Contencioso (em meses)
Físico
9.834
9,5
2010
Físico
6.395
11,6
2011
Eletrônico
3.995
6,3
2012
Eletrônico
6.459
10,3
2013
Eletrônico
8.492
9,4
2014
Fonte: SEFAZ/SP - Tribunal de Impostos e Taxas
Ano

O tempo médio de tramitação dos processos no contencioso administrativo tributário
paulista situa-se no intervalo de 9 a 11 meses, em média, considerando o histórico do período
de 2010 a 2014.
A exceção desse período ocorreu no ano de 2012, em que o tempo médio de
tramitação dos processos foi de 6,3 meses. O ano de 2012 foi o da implementação do processo
eletrônico na Secretaria da Fazenda, em que alterações de sistemas informatizados
contribuíram para distorcer a medida do tempo de tramitação dos processos.
Observa-se, nesse sentido, que em 2012 ocorreu a menor quantidade de processos em
tramitação nos órgãos de julgamento.
A melhora no tempo médio de tramitação dos processos permitirá que se cumpra o
desiderato constitucional de celeridade processual, bem como homenageando o princípio da
segurança jurídica com a entrega útil da tutela judicante.
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Tabela 5 – Quantidade de Julgamentos/Despachos – período de 2010 a 2014
1ª Instância
DTJ-1/
DTJ-2/ DTJ-3/ Total 1ª
São
Campinas Bauru Instância
Paulo
5.434
3.146
1.756
2010
10.336
5.013
4.055
3.225
2011
12.293
4.623
2.991
2.641
2012
10.255
4.596
3.856
3.877
2013
12.329
4.251
3.688
3.387
2014
11.326
TOTAL
23.917 17.736
14.886 56.539
Fonte: SEFAZ/SP - Tribunal de Impostos e Taxas
Ano

Total 2ª
Instância

TOTAL

8.281
7.090
7.531
3.418
7.466
33.786

18.617
19.383
17.786
15.747
18.792
90.325

O total de julgamentos e/ou despachos realizados no período de 2010 a 2014 pelos
órgãos de julgamento de 1ª e 2ª instâncias totalizou 90.325, dos quais 63% (56.539) foram
realizados pelas Delegacias Tributárias de Julgamento, órgãos de 1ª instância de julgamento
administrativo. Outros 37% (33.786) foram realizados pelo TIT.
Verifica-se, assim, que a maior parte dos julgados acontece nos órgãos de primeira
instância, o que é natural tendo em vista que na primeira instância são julgados a impugnação
interposta pelo contribuinte, bem como o recurso de ofício previsto no art. 39 da Lei Estadual
nº 13.457/09 e o recurso voluntário. Ao órgão colegiado compete o julgamento do recurso de
ofício previsto no art. 46 da Lei Estadual nº 13.457/09, o recurso ordinário, o recurso especial
e a reforma de julgado prevista no art. 50 da citada lei.
Tabela 6 – Quantidade e Valor de Processos Lavrados no ePAT/Impugnados
Ano

Autos de
Infração

2013

Impugnados
Não
Impugnados
Total

2014

TOTAL

Impugnados
Não
Impugnados
Total
Impugnados
Não
Impugnados
Total

Qtde

%

4.908

Valor (R$ Milhões)
Imposto

Multa

Juros

TOTAL

%

27%

6.875,60

4.974,29

13.037

73%

1.229,74

737,43

17.945

100%

8.105,34

5.711,72

19.312,26 33.129,32 100%

5.032

28%

7.373,50

4.598,92

18.017,76 29.990,18

83%

13.173

72%

1.339,75

618,26

3.973,08

17%

18.205

100%

8.713,25

5.217,18

21.990,84 35.921,27 100%

9.940

27%

14.249,10

9.573,21

33.904,14 57.726,45

84%

26.210

73%

2.569,48

1.355,69

7.398,96

16%

36.150

100%

15.886,38 27.736,27

84%

3.425,88

16%

5.393,05

5.931,09

11.324,14

16.818,59 10.928,90 41.303,10 69.050,59 100%

Fonte: SEFAZ/SP - Tribunal de Impostos e Taxas
Observação: Valores originais do Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM.
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Essa tabela apresenta a quantidade e valor de autos de infração e imposição de multa
lavrados que tramitaram pelo ePAT nos anos de 2013 e 2014. Os autos lavrados estão
discriminados por tipo situação: os que foram impugnados e os que não foram impugnados.
Percebe-se que embora haja maior quantidade de processos não impugnados, 73% do total de
36.150, o montante do crédito tributário discutido no âmbito do processo administrativo
tributário é mais relevante, 84%, o que corresponde a R$ 57,73 bilhões do total de R$ 69,05
bilhões de crédito constituído através de autos de infração e imposição de multa.
Em síntese, há muito mais lançamentos de ofício não contestados pelos autuados
(73%) do que os que geraram discussão em processo administrativo (27%). No entanto, o
valor discutido no PAT representa 84% do total de crédito tributário constituído. Esse
indicador, relativo à quantidade de autos de infração que são impugnados, reforça a
perspectiva da qualidade do trabalho fiscal. A maioria dos autos de infração, 73%, não
ensejaram quaisquer manifestações dos autuados, o que representa o acatamento e
reconhecimento do lançamento de ofício.
Tabela 7 – Estoque de Processos no Contencioso – período de 2010 a 2014
Ano

2010

2011

2012

2013

2014

Valor (R$ Milhões)

Tipo de
Processo

Qtde de
Processos

Imposto

Multa

Juros

TOTAL

Físico

9.834

10.515,69

17.733,03

4.700,22

32.948,94

Eletrônico

0,00

Total

9.834

10.515,69

17.733,03

4.700,22

32.948,94

Físico

6.395

10.817,24

21.209,44

5.660,16

37.686,84

Eletrônico

0,00

Total

6.395

10.817,24

21.209,44

5.660,16

37.686,84

Físico

4.248

9.660,81

19.846,42

5.533,73

35.040,96

Eletrônico

3.995

4.784,18

4.051,05

12.181,18

21.016,41

Total

8.243

14.444,99

23.897,47

17.714,91

56.057,37

Físico

1.996

6.439,95

12.212,05

3.650,41

22.302,41

Eletrônico

6.459

9.560,52

23.042,95

7.880,49

40.483,95

Total

8.455

16.000,46

35.255,01

11.530,90

62.786,37

Físico

1.135

5.640,00

11.508,03

3.324,47

20.472,50

Eletrônico

8.492

16.396,99

38.766,90

12.086,18

67.250,07

Total

9.627

22.036,99

50.274,93

15.410,65

87.722,57

Fonte: SEFAZ/SP - Tribunal de Impostos e Taxas
Observação: Valores originais do Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM.

O indicador de estoque de processos no contencioso administrativo tributário revela,
no período de 2010 a 2014, que os processos físicos, aqueles originados em papel, estão
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diminuindo ao longo do tempo, prevalecendo, agora, os processos eletrônicos, onde os atos
processuais dispensam tanto a presença física dos protagonistas do ato quanto peças
processuais em papel, valendo-se de sistemas eletrônicos para o trâmite processual. Enquanto
que ao final do ano de 2010 havia um estoque de 9.834 processos físicos em tramitação no
contencioso, ao final de 2014 o estoque de processos físicos se reduziu para 1.135 processos e
o estoque de processos eletrônicos atingiu a marca de 8.492 processos.

5.2 Segurança jurídica

A segurança jurídica consiste em um princípio, ou melhor, em um sobreprincípio, um
princípio sobre os demais, que orienta a interpretação e a aplicação de outros princípios no
Direito. Sendo princípio, segurança jurídica tem como finalidade imediata a busca de um
estado de coisas. Que estado de coisas, então, a segurança jurídica procura alcançar? A noção
imediata que vem a partir da leitura textual do princípio diz respeito ao que se convencionou
entender por segurança e, aqui, também qualificada por jurídica, remete ao conceito primário
de segurança jurídica. Segurança traz a noção de algo que é contrário de instabilidade,
contrário de medo, contrário de desconhecido. Segurança remete à previsibilidade, à
acomodação no sentido de estabilidade, a algo confiável, a algo em que se pode acreditar, à
noção de amparo. Essa, em breve síntese, a ideia que perpassa do vocábulo segurança.
No entanto, não foge ao conhecimento de que os vocábulos e expressões da linguagem
podem ser multifacetados de sentido, originando uma polissemia que se espraia pelo contexto
social, a depender das peculiares situações em que é utilizado. Uma mesma palavra pode ter
diversos conteúdos semânticos, ou seja, pode expressar diversas ideias distintas, a depender
do contexto em que utilizada. Tome-se a palavra manga como exemplo. Manga, segundo o
dicionário, tem as seguintes definições (são citadas as mais conhecidas para ilustração): i)
parte do vestuário que cobre o braço; ii) fruta da mangueira; iii) espécie de corredor com
paredes de varas para guiar os bois a embarcar; iv) presente do indicativo da terceira pessoa
do singular do verbo mangar (fazer mangação, motejar, zombar). Esses são apenas alguns dos
conteúdos semânticos da palavra manga, existem outros. Veja que o vocábulo “manga”
carrega diversos significados. Caberá ao intérprete do texto em que o vocábulo se apresenta
definir o sentido que melhor se adequa ao conjunto textual em que ele é veiculado.
Nessa perspectiva, em que o direito positivo se apresenta como texto normativo, vertido
no vernáculo próprio de cada cultura, as possibilidades de interpretação se multiplicam, o que
traz, em consequência, divergentes significados para as normas postas. Não é diferente com
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relação ao vocábulo segurança. Segurança é definida como: i) ato ou efeito de segurar; ii)
estado do que se acha seguro; iii) garantia; iv) proteção; v) certeza, confiança, firmeza,
infalibilidade; vi) afirmação, certificado, protesto; vii) força ou firmeza nos movimentos; viii)
penhor de garantia de uma dívida, caução; ix) pessoa ou coisa que serve de estudo ou de apoio
a outrem ou a outro; x) afoiteza, confiança em si, firmeza de ânimo, resolução; xi) livre de
risco, sem temor. Então, qual o sentido da expressão “segurança jurídica”? A expressão está
intimamente ligada às ideias de estabilidade, confiança, proteção, certeza, conforme acima
referido. Portanto, uma primeira aproximação do tema, remete a tais ideias centralizadoras e
orientadoras dos efeitos que o princípio da segurança jurídica procura gerar.
A colmatar os princípios subjacentes à atividade administrativa do Estado encontra-se
um valor maior no sistema jurídico, que empresta estabilidade e certeza na aplicação do
Direito: a segurança jurídica. Não se pode olvidar que Direito e segurança jurídica são noções
intrinsecamente entrelaçadas. O ser humano busca incessantemente obter segurança, de forma
a dar previsibilidade à sua vida, aos seus atos. Trata-se de traço psicológico imanente à sua
essência.
O Direito é uma disciplina da conduta humana e, na regulação das condutas
intersubjetivas, o Direito fornece as diretrizes básicas e essenciais para que o homem trace seu
comportamento e suas atitudes. O Direito informa e antecipa quais são as condutas
permitidas, proibidas ou obrigatórias, bem como as respectivas sanções pelos desvios que não
se orientam pelas prescrições positivadas. Nada mais é do que segurança. Segurança jurídica.
Certeza e previsibilidade das ações dos indivíduos e instituições. Na lição de Bandeira de
Mello120 (2013b, p. 41): “Dessarte, a ordem jurídica constitui uma prévia rede de segurança
para a conduta dos indivíduos, afastando liminarmente qualquer imprevisto ou surpresa que
poderia lhes advir se não existisse esta preliminar notícia sobre o alcance de sua atuação
futura”.
Portanto, é natural esperar que a segurança jurídica seja prestigiada nas ações dos
poderes estatais (Legislativo, Executivo e Judiciário), mesmo diante do quadro de permanente
inovação normativa que os novos valores da vida social mutante impõem. Nesse sentido, os
institutos da decadência, prescrição, irretroatividade da lei, coisa julgada, direito adquirido,
ato jurídico perfeito, modulação de efeitos, dentre outros, são manifestações da segurança
jurídica no ordenamento.
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BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Estado de Direito e segurança jurídica. In: VALIM, Rafael;
OLIVEIRA, José Roberto Pimenta; POZZO, Augusto Neves Dal (Coords.). Tratado sobre o princípio da
segurança jurídica no Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2013b. p. 41-46.
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É no sentido da realização de valores de uma sociedade, consubstanciada na sua Carta
Maior, que emprestam aos princípios a importância capital no sistema jurídico de uma nação.
Sobre o tema, Carvalho, P.121 (2011, p. 272-276) assevera que a segurança jurídica é, abaixo
da justiça, ideal maior do Direito, constituindo mesmo um sobreprincípio que se irradia por
todo ordenamento jurídico. Assim, se algum dos princípios que realizam o sobreprincípio for
violado, não existirá o valor por ele afirmado. Para ele, princípio “[...] é uma regra portadora
de núcleos significativos de grande magnitude influenciando visivelmente a orientação de
cadeias normativas, às quais outorga caráter de unidade relativa, servindo de fator de
agregação para outras regras do ordenamento”.
Já para Di Pietro (2012, p. 11), a segurança jurídica tem dois sentidos: um objetivo,
relativo à segurança das relações jurídicas, e outro subjetivo, relativo à proteção da confiança.
No sentido objetivo, o princípio da segurança jurídica se insere na teoria geral do direito em
institutos como os da prescrição, decadência, usucapião, irretroatividade das leis, direito
adquirido, coisa julgada, ato jurídico perfeito, como já antes abordado. No sentido subjetivo, a
autora aborda a confiança do administrado nos atos do poder público, onde estão envolvidas
ideias de previsibilidade, calculabilidade e confiança. Tem-se aqui a boa-fé do cidadão, que
acredita e espera que os atos praticados pela Administração Pública sejam lícitos, serão
mantidos e respeitados pela própria Administração e por terceiros. Não obstante cuidar do
tema da segurança jurídica, ela entende tratar-se de expressão imprecisa, que se insere entres
os chamados conceitos jurídicos indeterminados (DI PIETRO, 2011, p. 12-15).
Para Valim (2013, p. 74)122, o significado do princípio da segurança jurídica para o
Direito é ressaltado quando afirma que “[...] toda produção do Direito deve se pautar pelas
exigências do referido princípio – as quais conduzem a uma ação consequente do Estado,
livre de voluntarismos e sobressaltos -, sob pena de um juízo de invalidade da norma
editada”.
De tudo quanto se pode verificar, é inarredável a importância e a prevalência do
princípio da segurança jurídica como valor supremo de dado ordenamento jurídico. Tanto no
sentido de conferir certeza, o seguro conhecimento das normas de forma a planejar os
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Embora implícito no direito posto o sobreprincípio da segurança jurídica, ele se efetiva pela realização de
outros princípios tais como a legalidade, anterioridade, igualdade, irretroatividade, universalidade da jurisdição,
tudo isso na análise de um dado ordenamento jurídico historicamente posto, com seu conjunto de normas válidas
e vigentes.
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VALIM, Rafael. O princípio da segurança jurídica no Direito Administrativo. In: VALIM, Rafael;
OLIVEIRA, José Roberto Pimenta; POZZO, Augusto Neves Dal (Coords.). Tratado sobre o princípio da
segurança jurídica no Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2013.
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comportamentos, quanto no sentido da estabilidade, mecanismo de defesa contra atos
jurídicos perfeitos ou direitos adquiridos.
No magistério de Couto e Silva123 (2005, p. 13-14), o conceito de Estado de Direito
pode ser interpretado sob dois enfoques: sob o aspecto material ou sob o aspecto formal. Sob
o aspecto material, o Estado de Direito estrutura-se nas ideias de justiça e de segurança
jurídica. Sob o aspecto formal, se destacam componentes importantes como os direitos e
garantias fundamentais, a divisão de poderes, o princípio da legalidade que submete a
Administração Pública e, também, a proteção da confiança, no sentido de que os
administrados acreditam que o Estado aja em conformidade com as leis.
O princípio da legalidade induz à presunção de que os atos administrativos estão em
conformidade com a lei, enquanto a proteção à confiança é uma defesa do administrado que
pauta suas decisões na expectativa de que não será surpreendido por atos da Administração
que contrariem sua anterior orientação.
Aqui se vislumbra que podem ser contraditórios, tanto em seu aspecto material como no
aspecto formal, a justiça e a segurança jurídica. Tome-se a legalidade, por exemplo, e sua
presunção nos atos da Administração. Se a Administração age, presumivelmente, em
conformidade com a lei, estará observando a legalidade e, portanto, nenhuma objeção poderá
ser colocada a tal ato desse ponto de vista. Assim, se o administrado aufere uma vantagem
como consequência de um ato administrativo, é corolário que tal administrado suponha ou
confie que tal ato não será, a posteriori, invalidado. No entanto, a ação presumivelmente legal
da Administração poderá incorrer em surpresa para as expectativas do administrado, tendo em
vista as possíveis decisões que o administrado tenha tomado levando-se em conta o
posicionamento inicial adotado pela Administração, no caso de a Administração Pública vir a
anular o ato inicial por algum vício posteriormente detectado.
Assim, o princípio da legalidade da Administração Pública e a proteção da confiança ou
boa fé, ou em outros termos, justiça e segurança jurídica, podem entrar em conflito. E esse
paradoxo é bastante evidente no direito posto, quando, por exemplo, analisam-se institutos
como a decadência, que, em sacrifício da justiça, preserva a segurança jurídica, pondo termo
ao exercício do direito. Ou então, quando em benefício da justiça, se interrompe a prescrição,
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Brasileiro e o Direito da Administração Pública de Anular seus Próprios Atos Administrativos: o prazo
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sacrificando, agora, a segurança jurídica. Essa antinomia é consequência de o ordenamento
jurídico ora dar maior peso à justiça, ora à segurança jurídica.
A realidade humana, as transformações sociais, econômicas, políticas, culturais, o
tempo e o espaço impõem uma relativização dos conceitos absolutos de justiça e legalidade,
de modo que, aos casos concretos ter-se-á que adequar àqueles valores, sopesando-os, de
modo a obter a melhor decisão. Em determinadas contingências do mundo fático, seria iníquo
desconsiderar um ato que tenha produzido uma situação já arraigada e constituída sob o
argumento de injusto ou ilegal.
Subjacente à atividade administrativa do Estado, encontra-se um valor maior no sistema
jurídico que empresta estabilidade e certeza na aplicação do Direito: a segurança jurídica. Há
nítida intenção de resguardar os direitos dos cidadãos na relação com a Administração
Pública, ainda que ao Estado estejam previstas várias ações de natureza programática dada
sua função de prestador de serviços que se consolidou com as modernas constituições.
Sobretudo, deve-se destacar a prevalência de um valor supremo a orientar a edição e aplicação
do direito: a segurança jurídica. Princípio que estabelece a previsibilidade das normas, dando
certeza ao direito e orientando as condutas intersubjetivas sob a égide de um ordenamento
jurídico coerente.
No âmbito do direito tributário, na esfera administrativa, os conflitos surgidos entre a
Administração Pública e os administrados devem ser julgados tendo como norte a prevalência
da segurança jurídica, a par de todos os outros princípios inerentes à atividade estatal. O
ambiente para o desenvolvimento econômico passa pela estabilidade do ordenamento jurídico,
onde os agentes possam antever, com razoável dose de certeza, quais os comportamentos são
esperados ou são passíveis de serem adotados no bojo de suas atividades.
Para ilustrar a importância do tema, a seguir são apresentados alguns casos de conflitos
na área tributária em que o princípio da segurança jurídica foi considerado para nortear a
decisão final dos litígios. Os respectivos processos administrativos tributários tramitaram
perante os órgãos de julgamento do contencioso tributário paulista, se referem a decisões
administrativas tomadas no período compreendido entre os anos de 2010 e 2014, e estão
disponíveis para consulta através do endereço eletrônico do Tribunal de Impostos e Taxas de
São Paulo.124 Os casos aqui analisados foram extraídos dos julgados do Tribunal de Impostos
e Taxas, órgão administrativo de julgamento de causas tributárias no Estado de São Paulo, e
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visam a demonstrar o entendimento dos julgadores em questões exemplares do processo
administrativo tributário paulista, sob a égide da segurança jurídica na garantia dos direitos
fundamentais.
5.2.1 Análise de caso: Auto de Infração e Imposição de Multa complementar125

O contribuinte foi autuado por deixar de pagar o imposto (ICMS), tendo em vista
divergência no seu controle de estoques de mercadorias, apurada por meio de procedimento
fiscal de levantamento específico.
No relato da infração, o Agente Fiscal consignou que o autuado deixou de pagar
determinada quantia de imposto, cujo valor foi estabelecido a partir do retorno de informações
fiscais solicitadas a outros Fiscos, pedidos de verificação fiscal no jargão técnico da
administração tributária. Além disso, aponta o autuante que tal auto de infração é auto
complementar a outro lavrado anteriormente, sobre os mesmos fatos, mas que não englobou a
totalidade do montante devido, haja vista a demora em retornar os pedidos de verificação
fiscal remetidos aos diversos Fiscos.
Em julgamento de primeira instância, a Delegacia Tributária de Julgamento proferiu
decisão no sentido de afastar integralmente a acusação fiscal, acatando as alegações de
nulidade do lançamento ante a falta de descrição claro dos fatos e pela ausência de
documentos que embasaram a ação fiscal. De tal decisão, foi interposto o recurso de ofício
com a manifestação da Representação Fiscal pugnando pela manutenção do AIIM.
O juiz relator aponta que a descrição da infração faz menção a pedidos de verificação
fiscal que não foram juntados ao auto de infração, e que o valor do imposto devido é
decorrente desses documentos. Aponta que ocorre no caso cerceamento de defesa, posto que
as provas devem ser juntadas no auto de infração, a teor do que dispõe o art. 19 da Lei
Estadual nº 13.457/2009, ante a descrição precária do auto. Por fim, o juiz relator aponta,
também, que o AIIM original, citado pelo autuante, não foi juntado a esse novo auto lavrado,
e, ainda que o fosse, tratar-se-ia de novo julgamento de mesmo fato, o que afrontaria o
princípio da segurança jurídica. A decisão da Câmara Julgadora foi pelo afastamento da
acusação fiscal, negando provimento ao recurso de ofício e mantendo a decisão de primeira
instância de julgamento.
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Verifica-se no caso, inconsistência a macular a acusação fiscal: a ausência dos
elementos probatórios, posto que no relato o agente autuante faz menção a provas que estão
encartadas em outro auto de infração, não juntadas nesse AIIM objeto do julgamento. Embora
os autos tivessem sido baixados em diligência, o agente autuante não supriu a ausência de
provas cabais a demonstrar a falta de pagamento do imposto, o que leva a acusação
inconsistente, motivo de nulidade do auto. Quando à alegação de que não cabe julgamento
sobre o mesmo fato, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, tal está correto em
tese, pois o mesmo objeto não deve ter dois julgamentos. No entanto, com a devida vênia, não
é o que ocorre no presente caso. Trata-se de infração que não foi apurada em toda sua
extensão econômica no primeiro auto de infração, tendo em vista a ausência, naquele
momento, das necessárias provas a comprovar o ilícito em sua totalidade. O que maculou o
segundo auto de infração foi a falta de juntada das provas que comprovassem o ilícito em sua
plenitude, agora que todos os pedidos de verificação fiscal retornaram. Além disso, o agente
autuante deveria ter juntado todos os demonstrativos do levantamento fiscal que originou o
primeiro AIIM, tudo para esclarecer a acusação. Apurado o montante total devido por
infração de falta de pagamento do imposto, obtido através de levantamento fiscal,
comprovado por demonstrativos e demais provas juntados ao AIIM, caberia a cobrança da
diferença remanescente, se assim estivesse explicitado no segundo auto de infração.
5.2.2 Análise de caso: crédito de imposto relativo à aquisição de energia elétrica126

O contribuinte foi autuado, dentre outros itens, por ter se creditado do imposto (ICMS)
incidente na utilização de energia elétrica no setor de açougue de seu supermercado. Na
defesa, apresentou laudo técnico que comprovava a utilização de energia elétrica em atividade
de industrialização, argumento que foi acatado pela decisão de primeira instância, afastando a
acusação fiscal de creditamento indevido. A Fazenda Pública, em recurso de ofício, pugnou
pela procedência da acusação sob o argumento de que os Tribunais Superiores do Poder
Judiciário já pacificaram o entendimento de que não é possível o creditamento por entrada de
energia elétrica em estabelecimentos comerciais. O recurso da Fazenda não foi provido e se
manteve a decisão singular de afastamento da acusação fiscal. Diante desse quadro, a Fazenda
interpôs recurso especial perante o TIT, tendo em vista decisões divergentes das Câmaras
Julgadoras sobre o mesmo tema, para restabelecimento integral do crédito tributário.
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A legislação do ICMS prevê que não é possível o creditamento do imposto incidente
sobre energia elétrica consumida em atividades administrativas da empresa, tais como as que
se desenvolvem em escritórios dos setores de recursos humanos, diretoria, almoxarifado etc.
Somente quando a energia elétrica é consumida em atividades de industrialização, o imposto
incidente sobre seu consumo poderá ser escriturado como crédito nos livros fiscais, conforme
previsão da Lei Complementar nº 87/96, art. 33, II, “b”, que trata do tema.127
Ocorre que o supermercado pode ter atividades de panificação, ou um açougue, como
no caso em tela, em seu espaço de comercialização. Essas atividades, padaria ou açougue, têm
natureza industrial, ou seja, processam insumos com o propósito de gerar um produto final
que transforma os materiais iniciais.
Embora o Superior Tribunal de Justiça já houvesse proferido decisões no sentido de ser
inadmissível aos estabelecimentos comerciais aproveitarem crédito de ICMS pelo consumo de
energia elétrica, a Administração Tributária de São Paulo editou uma norma, Decisão
Normativa CAT 1/07, em que previa a possibilidade do creditamento para aquelas atividades
de industrialização que ocorressem no âmbito dos supermercados.128
Portanto, a Administração Tributária tornou pública sua interpretação de que é
permitido o creditamento do imposto incidente sobre o consumo de energia elétrica utilizada
nas atividades industriais no interior de supermercados. Assim, tendo o contribuinte agido de
acordo com a norma editada pela própria Administração Tributária, por força do princípio da
segurança jurídica, não pode essa mesma Administração Tributária ignorar a norma por ela
editada e glosar o crédito escriturado legitimamente pelo contribuinte. Tendo observado os
atos normativos expedidos pela própria autoridade administrativa, o contribuinte fica a salvo
da imposição de penalidades, cobrança de juros de mora e atualização do valor monetário da
base de cálculo do tributo (parágrafo único do art. 100 do CTN).
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5.2.3 Análise de caso: erro na aplicação de alíquota129

Contribuinte atuante no ramo atacadista de autopeças foi autuado por falta de
pagamento de imposto ao lançar em suas notas fiscais de venda alíquota de 12%, quando, no
entendimento da fiscalização tributária, deveria ter utilizado a alíquota de 18%. O contribuinte
impugnou o auto de infração sem, todavia, convencer o julgador tributário de primeira
instância que manteve a acusação fiscal. Inconformado, interpôs recurso ordinário perante o
TIT que acatou a argumentação apresentada pelo autuado e reformou a decisão de primeiro
grau.
O contribuinte aplicou a disciplina estabelecida pela legislação do ICMS paulista que
prevê alíquota de 12% nas operações com implementos e tratores agrícolas, máquinas,
aparelhos e equipamentos industriais e produtos da indústria de processamento eletrônico de
dados (art. 54, V, do RICMS/00). Todavia, em interpretação extensiva, o Agente Fiscal
autuante entendeu que somente poderia ser utilizada a alíquota de 12% quando os produtos
tivessem destinação industrial ou agrícola.
A própria Administração Tributária já havia editado a Resolução SF nº 4/1998, onde
estabelecia a relação de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, implementos e
tratores agrícolas e produtos da indústria de processamento eletrônico de dados, com suas
respectivas classificações nas posições NCM/SH. 130
Ademais, foi publicada a Decisão Normativa CAT 1/2011 que constatou a necessidade
de aprimoramento da legislação que trata dessas operações, especialmente a relação de
mercadorias que constam nos anexos da Resolução SF nº 4/1998, reconhecendo o primado da
segurança jurídica que deve permear as relações dos administrados com a Administração
pública.
O juiz relator, na análise do mérito da questão, votou pelo provimento do recurso
interposto pelo contribuinte autuado, reconhecendo que a outorga de isenção interpreta-se
literalmente (art. 111 do CTN). Assim, o rol dos equipamentos relacionados na Resolução SF
nº 4/1998 tem caráter taxativo, não cabendo interpretação extensiva para se exigir quaisquer
tipos de destinação aos produtos, seja industrial ou agrícola, mas sim verificando se a
mercadoria consta da relação da norma. Constatando a identidade entre a mercadoria e o
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Processo DRTC/I-835490/2010, AIIM nº 3.138.467-5, 14ª Câmara Julgadora, Juiz Relator: Sérgio R.
Almeida.
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Nomenclatura Comum do Mercosul - Sistema Harmonizado, sistema de classificação de mercadorias adotado
a partir de 1996 pelos países integrantes do Mercosul.
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relacionado na norma, aplica-se a redução de alíquota em conformidade com o comando
legal.
5.2.4 Análise de caso: crédito de imposto fundado em documento inidôneo131

O contribuinte foi autuado por ter se creditado, indevidamente, em operações que
corresponderam à entrada de mercadorias no estabelecimento, de montante fundado em notas
fiscais declaradas inidôneas pelo Fisco e que foram escrituradas em seus livros fiscais.
Apresentou impugnação ao lançamento alegando que agiu de boa-fé, que as operações
ocorreram efetivamente e, portanto, ocorreu a circulação de mercadorias, o que justifica o
lançamento do crédito em seus livros fiscais. No julgamento do caso em primeira instância, a
DTJ manteve integralmente a acusação fiscal. Notificado da decisão de primeira instância, o
contribuinte ingressou com recurso ordinário perante o TIT. A juíza relatora proferiu seu voto
pela manutenção do auto de infração, após análise das provas carreadas aos autos, aduzindo
que a empresa fornecedora do contribuinte autuado simulou sua existência, ou seja, nunca
existiu de fato; não foi comprovado o transporte das mercadorias; os pagamentos
apresentados são dissonantes com os valores das notas fiscais; e concluiu que o vício existente
na origem impede que a operação realizada seja legítima. Outro juiz da Câmara Julgadora
votou em sentido contrário, entendendo haver os pressupostos da boa-fé no caso e afastando a
acusação fiscal. O Representante Fiscal se manifestou pela manutenção da acusação, alegando
que não ficou comprovada a boa-fé da adquirente das mercadorias. O resultado final foi
decidido pelo voto de qualidade do presidente da Câmara Julgadora, uma vez que 2 juízes
votaram pela procedência do AIIM e dois votaram pela improcedência.
Trata-se de caso muito comum de autuação, em que o contribuinte adquire mercadorias
de um fornecedor em operações acobertadas por notas fiscais aparentemente regulares e
efetua a escrituração do crédito do imposto destacado nas notas fiscais. Posteriormente, o
Fisco, através de suas diligências fiscalizatórias, comprova que o emitente das notas fiscais é
contribuinte fictício (inexistente ou simulou sua existência), e, portanto, as notas fiscais são
inábeis, tendo sido geradas com vício. O ilícito tributário pode se dar tanto na entrada real de
mercadorias no estabelecimento adquirente ou, o que é mais grave, sem a entrada de fato de
mercadorias no estabelecimento destinatário. Tais documentos inidôneos são conhecidos por
“notas frias”, termo utilizado para indicar a nota emitida com a finalidade de legitimar uma
131

Processo DRT/9-640543/2011, AIIM nº 3.154.981-7, 14ª Câmara Julgadora, Juíza Relatora: Denise F. O.
Cheid.
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situação irregular, como por exemplo dar cobertura formal a ilícito tributário. Muitas vezes, o
suposto emitente da “nota fria” não existe ou simula sua existência, o que agrava a natureza
da infração cometida. Ilícitos que se consumam com as denominadas “notas frias”, em
qualquer de suas modalidades, implicam não só infração tributária, mas configuram também
crime fiscal, nos termos da lei que define o crime tributário.
Houve tempo em que a Administração Tributária desconstituía o crédito do imposto
escriturado pelo contribuinte adquirente das mercadorias, cobrando-lhe, por solidariedade, o
imposto devido na transação comercial, além da aplicação de penalidade pela infração do
creditamento indevido, independentemente de ter o destinatário das mercadorias agido de
boa-fé ou não na transação comercial. Não se analisava a boa-fé, posto que a responsabilidade
por infrações tributárias independe da intenção do agente, na dicção do art. 136 do Código
Tributário Nacional.
No entanto, muitos contribuintes, inconformados com a situação, posto que
entendessem ter agido de boa-fé nas operações comerciais, encampando a tese de que cabia à
Administração Tributária verificar a idoneidade do contribuinte fornecedor, ingressaram com
ações, notadamente Mandados de Segurança, junto ao Poder Judiciário, buscando
salvaguardar a escrituração do crédito do imposto e afastar a penalização imposta pelo Fisco.
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de acatar a boa-fé do
comprador nas operações em que, posteriormente, o Fisco venha a comprovar que o
fornecedor nunca existiu ou que tenha fraudado a emissão de notas fiscais. A orientação da
Corte Superior se deu a partir do julgamento de recurso especial paradigmático da questão.
Assim, para o STJ, comprovada a boa-fé do adquirente, os efeitos da declaração da Fazenda
Pública de inidoneidade de notas fiscais teriam efeito ex-nunc, ou seja, a partir do ato da
Administração Pública. Se o negócio mercantil ocorreu antes da declaração de inidoneidade, e
o comprador agiu de boa-fé, ele tem o direito de manter o crédito do imposto em sua escrita
fiscal.132
Boa-fé pertence à classe de conceitos jurídicos indeterminados, de difícil conformação e
que precisa, para ser caracterizado, de elementos objetivos que lhe deem sustentação. Assim,
ao constatar a inidoneidade de documentos fiscais, antes da lavratura de auto de infração, o
Agente Fiscal necessita juntar provas da boa-fé do adquirente das mercadorias. Para tanto,
dentre outras evidências, ele precisa apurar: a) se ocorreu a entrada física das mercadorias no
132

Para ilustrar esse entendimento, vide REsp 1148444 MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
14/04/2010, DJe 27/04/2010. Esse julgado foi utilizado como precedente para a edição da Súmula 509 do STJ: É
lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente
declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.
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estabelecimento do adquirente e qual a destinação dada a essas mercadorias; b) quem foram
os interlocutores na operação mercantil e como se deu o contato entre as partes; c) quais
documentos comprovam o transporte das mercadorias e quem foi o responsável pelo
transporte; d) como foram efetuados os pagamentos relativos às aquisições e para quem
foram, de fato, transferidos os valores respectivos; e) se à época da transação comercial, o
fornecedor encontrava-se regularmente cadastrado na Secretaria da Fazenda. Sem essas
mínimas informações que demonstrem a regularidade da operação, não há que se falar em
boa-fé na transação comercial. Afastada a boa-fé, e tendo em vista a atividade vinculada do
agente público, a ação a ser adotada é a lavratura de auto de infração que glose o crédito
indevido e aplique a multa infracional. Na análise da boa-fé do contribuinte deve ser
observado se foram tomadas todas as cautelas previstas na legislação tributária para as
relações entre contribuintes. Portanto, não basta apenas que a empresa vendedora esteja
formalmente regular perante os órgãos públicos por ocasião da ocorrência das operações, ou
que as notas fiscais emitidas tenham sido autorizadas, ou que tenha havido a entrada da
mercadoria no estabelecimento adquirente, ou, ainda, que o pagamento tenha sido feito
através de saques em dinheiro em banco, pois existem outros elementos que precisam ser
analisados, até porque a emitente das notas fiscais pode ter simulado a existência do
estabelecimento. A obtenção de inscrições junto a órgãos públicos e a abertura de contas
bancárias são, inclusive, pré-requisitos para a prática da simulação da existência de um
estabelecimento.
Muitas vezes o contribuinte destinatário autuado alega que a declaração de inidoneidade
dos documentos não poderia se aplicar a fatos pretéritos à sua publicação, ao justificar sua
conduta sob o argumento de que, ao tempo da aquisição das mercadorias, a situação cadastral
do fornecedor era a de “ativo e idôneo” e que, em razão disto, não poderia ser
responsabilizado por uma situação desconhecida. No entanto, a inscrição cadastral, por si só,
não confere a seu possuidor a certeza absoluta quanto a sua existência de fato. A inscrição
cadastral é mero ato declaratório e não constitutivo de direito. Ao concedê-la, não há como
prever que irregularidades ocorrerão, pois, até que se prove o contrário, presume-se a boa-fé
dos que se inscrevem como contribuintes do Estado. As pessoas inscrevem-se por obrigação
legal, porém, a inscrição não assegura que elas terão existência de fato e não convalida dados
eventualmente declarados em falsidade. Portanto, o que interessa perquirir é a idoneidade do
documento fiscal à época de sua emissão posto que, o que se faz “a posteriori”, é tão somente
a declaração formal pelo Estado quanto a sua inidoneidade. O fato de a declaração de
inidoneidade ter sido reconhecida pelo Fisco tempos depois da realização das operações não
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torna legítimo o ato ilegítimo; não transforma em bom, o que era viciado e nem afasta a
necessidade de recomposição do erário. O reconhecimento da inidoneidade é ato
administrativo de cunho declaratório e tem efeito desde o seu nascedouro, motivo pelo qual a
declaração de inidoneidade dos documentos emitidos pelas empresas, desde sua formação, é
medida de rigor. O fato é que há, nesses casos, uma ação fraudulenta visando exatamente
dificultar a percepção da Fazenda Pública de que a infração está ocorrendo, razão porque a
constatação desse tipo de ação só pode ser feita posteriormente à sua ocorrência, e, por
consequência lógica, acarreta a publicidade da declaração que caracteriza a inidoneidade dos
documentos após a detecção da fraude pelo Fisco. Daí o porquê desta declaração ter efeito
retroativo (ex tunc). Como o destinatário se beneficiou de um crédito com base em imposto
não pago em decorrência de ação fraudulenta detectada, a sua responsabilidade solidária pelo
pagamento está determinado no art. 11, inciso XII, do RICMS/00.
5.2.5 Análise de caso: glosa de créditos por concessão irregular de benefícios fiscais 133

O contribuinte paulista foi autuado por ter se creditado indevidamente de montante do
imposto destacado em notas fiscais oriundas de fornecedor estabelecido no Estado do Pará.
Tal fornecedor paraense goza de benefícios fiscais unilateralmente concedidos pelo Estado do
Pará à revelia do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). 134 Na defesa, o
contribuinte autuado alegou que não fez uso de quaisquer benefícios, que pagou o montante
das notas fiscais e que tem direito ao crédito. O julgamento de primeira instância afastou as
alegações da defesa e manteve o auto de infração. Inconformado, o contribuinte recorreu ao
TIT interpondo o recurso ordinário para afastar a acusação de crédito indevido.
O que pretende a impugnante na sua argumentação é que seu estabelecimento paulista
possa valer-se integralmente de créditos de ICMS em operações interestaduais quando a
operação, no Estado de origem, foi beneficiada por incentivo dado sem amparo na legislação
vigente, em flagrante inobservância ao princípio da não-cumulatividade previsto na
Constituição Federal. O artigo 155, §2º, I, consagra o princípio da não-cumulatividade do
ICMS, ao determinar que o imposto “[...] será não cumulativo, compensando-se o que for
133

Processo DRT/8-890854/2008, AIIM nº 3.107.128-4, 13ª Câmara Julgadora, Juiz Relator: Oswaldo F. P.
Neto.
134
O Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) é constituído pelos Secretários da Fazenda dos
Estados e do Distrito Federal e presidido pelo Ministro da Fazenda ou pelo representante por ele indicado.
Compete ao Conselho, promover a celebração de convênios, para efeito de concessão ou revogação de isenções,
incentivos e benefícios fiscais do imposto de que trata o inciso II do art. 155 da Constituição, de acordo com o
previsto no § 2º, inciso XII, alínea “g”, do mesmo artigo e na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975.
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devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com
o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal”.
Neste ponto, é pertinente ressaltar o prejuízo à concorrência causado pelos benefícios
fiscais irregulares, pois as empresas que cumprem com suas obrigações tributárias têm que
embutir no preço de seus produtos o ônus do ICMS incidente nas operações, enquanto que as
empresas que usufruem de benefícios fiscais irregulares arcam, indevidamente, com menor
carga tributária de ICMS, e com isso adquirem maior competitividade. Há evidente prejuízo à
livre concorrência, com afronta ao art. 170, IV, da Constituição Federal.
A impugnante, em sua peça de defesa, sugere que o Estado de São Paulo deveria se
voltar contra os Estados que agiram em desconformidade com a Lei, e não contra os
contribuintes destinatários das mercadorias. No STF já tramitam várias Ações Diretas de
Inconstitucionalidade questionando benefícios fiscais irregulares. E é de conhecimento
público que há proposta de Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
Entretanto, a discussão da matéria no Poder Judiciário não implica na aceitação integral dos
créditos de ICMS que não tenham amparo no princípio da não-cumulatividade, e sua glosa
pelo Estado de destino tem amparo legal. A Lei Complementar nº 24/75, em cumprimento ao
disposto no art. 155, §2º, XII, “g”, da Constituição Federal, regula a forma como os Estados
devem deliberar sobre isenções, reduções de base de cálculo, concessões de créditos
presumidos, devoluções de tributos totais ou parciais, diretas ou indiretas, condicionadas ou
não, ou quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-fiscais, concedidos com
base no ICMS, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo
ônus.135 O artigo 8º determina que a inobservância dos dispositivos da LC acarretará a
nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da
mercadoria. No mesmo sentido, o §3º do artigo 36 da Lei Estadual paulista nº 6.374/89,
instituidora do ICMS, dispõe que:
[...] não se considera cobrado, ainda que destacado em documento fiscal, o montante
do imposto que corresponder a vantagem econômica decorrente da concessão de
qualquer subsídio, redução da base de cálculo, crédito presumido ou outro incentivo
ou benefício fiscal em desacordo com o disposto no artigo 155, §2º, inciso XII,
alínea "g", da Constituição Federal.

As citadas normas da LC nº 24/75 e da Lei paulista nº 6.374/89 baseiam-se no
princípio constitucional da não-cumulatividade do ICMS e, mais que isso, viabilizam o
cumprimento deste preceito constitucional. Desde a instituição do antigo ICM e, depois, do
135

BRASIL. Lei Complementar nº 24/1975, de 7 de janeiro de 1975 (DOU de 09-01-1975). Dispõe sobre os
convênios para a concessão de isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias,
e dá outras providências. Disponível em:
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp24.htm>. Acesso em: 30 abr. 2016.
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ICMS, o legislador constitucional sempre se preocupou em não deixar que a concessão de
benefícios fiscais ficasse ao arbítrio unilateral de cada Estado, tendo em vista, exatamente,
que o reflexo de tais benefícios, em operações interestaduais, poderia resultar em prejuízos
para o outro Estado envolvido na transação. Assim, decidiu-se que, de acordo com o artigo
155, inciso XII, alínea “g” da Constituição Federal, caberia à lei complementar regular a
forma como isenções, incentivos e benefícios fiscais seriam concedidos e revogados pelos
Estados. Como se sabe, a LC nº 87/96, também chamada “Lei Kandir” – editada finalmente
em outubro de 1996, nada dispôs sobre benefícios fiscais. E nem precisava, porque já existia
lei complementar sobre essa matéria, a LC nº 24/75, em pleno vigor. De fato, a concessão de
incentivos e benefícios fiscais encontra-se disciplinada até hoje pela LC nº 24/75, que foi
expressamente recepcionada pela Constituição Federal de 1988, já que o §8º do artigo 34 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias a ela se refere textualmente. Por sua vez, a
LC nº 24/75 determina que a concessão de benefício fiscal depende da celebração de
Convênio entre os Estados e Distrito Federal, mediante decisão em reunião de seus
representantes (art. 1º, IV).

E no caso de benefícios fiscais unilateralmente concedidos por

outra Unidade Federada, o artigo 8º da mesma LC nº 24/75 determina a anulação do ato que
concedeu o benefício, a ineficácia do crédito fiscal junto ao destinatário da operação, bem
como, autoriza a cobrança do imposto não pago.
A concessão de benefícios fiscais e financeiros à margem da ordem legal por parte de
entes federados, na chamada “guerra fiscal”, constitui-se em um dos grandes entraves para
uma reforma tributária no Brasil. A repartição de competências instituidoras de tributos,
efetuadas pelo legislador constituinte, dividiu a tributação sobre consumo entre três esferas de
governo (IPI, COFINS, PIS/PASEP para a União, ICMS para os Estados e ISSQN para os
Municípios). Diante desse quadro, proliferou-se uma quantidade de normas editadas pelos
entes federativos, dispondo sobre bases de cálculo, alíquotas, benefícios, obrigações
acessórias etc., configurando uma situação que impõe um alto custo de manutenção das
administrações tributárias e um alto custo para as empresas. A desejável neutralidade do
tributo não pode ser alcançada em um cenário assim. Tal situação distorce a alocação ótima
de recursos da economia, que se traduz no custo Brasil.136
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Relatório do Banco Mundial, Doing Business 2016, aponta o indicador de facilidade para cumprimento de
obrigações fiscais em 189 economias mundiais. O Brasil, nesse quesito, está na posição de número 178, com
uma empresa padrão tendo que dispender, em média, 2.600 horas por ano com preenchimento de formulários,
preparação e pagamento de tributos. WORLD BANK. 2016. Doing Business 2016: Measuring Regulatory
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Disponível
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5.3 Julgamento na primeira instância administrativa: uma crítica

Finaliza-se este capítulo com uma análise crítica do julgamento na primeira instância
administrativa. O julgamento da defesa, primeira peça impugnativa interposta pelo autuado,
ocorre nas Delegacias Tributárias de Julgamento, mais precisamente nas Unidades de
Julgamento, unidades administrativas localizadas nos municípios sede de Delegacia Regional
Tributária. O processo administrativo tributário tem seu fluxo inicial, portanto, nas DTJs, e os
processos administrativos são submetidos a juízo singular nas UJs. O julgamento de primeira
instância administrativa ocorre sob a tutela exclusiva de servidores fazendários, em
repartições fiscais não acessíveis ao público e, sobretudo, sem a presença do contribuinte
interessado no julgamento. Os julgadores de primeira instância são servidores fazendários
lotados nas UJs e DTJs e, a despeito de, eventualmente, possuir destacado saber jurídico, não
possuem, necessariamente, formação jurídica para exercer cargo de juiz, assim como,
também, ressalte-se, os juízes do TIT não têm como pré-requisito a formação em Direito. No
entanto, registre-se, por outro lado, que o julgamento administrativo de matérias tributárias
acaba por formar especialistas na temática fiscal de interesse estadual, difícil de se obter em
juízos do Poder Judiciário.
O fato de os julgamentos da defesa, bem como os recursos de ofício e voluntário,
ocorrerem em juízo monocrático, sem que da sessão possam participar os interessados no
processo, constitui, sob o prisma do devido processo legal e dos princípios da ampla defesa e
do contraditório, grave ofensa aos direitos do particular. Os julgamentos na primeira instância
ocorrem sem que se saiba quando tal e qual processo será apreciado: não há publicidade
prévia da pauta de julgamento e o autuado não é intimado sobre a data em que ocorrerá o
julgamento do seu processo. Somente a decisão do julgamento é informada ao interessado
sem que este possa acompanhar a feitura do voto do julgador que definirá a questão, pois tal
procedimento ocorre a portas fechadas, longe do público.
As decisões de primeira instância administrativa são, pelo rito atual do processo
administrativo tributário paulista, prolatadas por servidor que pertences aos quadros de
funcionários da Fazenda Pública, órgão que é parte no processo e que está a exigir o
cumprimento da obrigação discutida. Essa situação configura posição privilegiada na
demanda fiscal para o Fisco, em afronta aos ditames constitucionais que preconiza a paridade
na relação processual, sobretudo quando um dos litigantes é a Administração Pública. A
participação do interessado no julgamento de sua defesa legitima os atos produzidos pela
Administração Pública, onde prevalece o interesse público, e possibilita, também, a
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minimização de erros de fato ou de direito nas decisões proferidas, tudo em benefício do
princípio da economia processual. A construção da legalidade e da motivação dos atos
administrativos, que afetam a esfera jurídica do administrado, demanda a participação efetiva
do particular oferecendo segurança jurídica e isonomia na construção da norma individual e
concreta. Em parecer para Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Rio de Janeiro, que
ingressou com Mandado de Segurança Coletivo contra ato do Delegado da Delegacia
Regional de Julgamento da Receita Federal, primeira instância administrativa em causas
fiscais atinentes a tributos federais, Santi expõe:137
O acesso público aos julgados das DRJ's não significa desrespeitar autoridades,
procedimentos ou hierarquias administrativas. O que se quer, simplesmente, é
acesso à legalidade que subjaz oculta nos procedimentos realizados em segredo
dentro dessas repartições públicas e ao direito de participar no processo narrativo
dessa legalidade.

O Decreto nº 54.486/09, que regulamentou a Lei nº 13.457/09, não tratou da
publicidade da pauta de julgamentos nos órgãos de primeira instância administrativa, fazendoo, tão somente, em relação à pauta de julgamento do TIT, para a qual existe a previsão de
divulgação no sítio da Secretaria da Fazenda na rede mundial de computadores (art. 109, §2º).
Divisa-se aqui outra impropriedade no procedimento, qual seja a ausência de transparência e
publicidade que devem acompanhar os atos administrativos, segundo mandamento
constitucional da atividade administrativa (art. 37 da CRFB/88, caput). Motta138 (2012, p.
266) destaca com muita pertinência a importância da publicidade no Direito Administrativo
atual:
[...] lembrando-se que o Direito Administrativo surgiu como reação ao absolutismo,
a visibilidade da atuação administrativa é, mais que tendência, necessidade no atual
estágio do constitucionalismo e das relações Estado-sociedade. A ausência de
visibilidade torna nulas as possibilidades de controle popular e de participação do
cidadão no exercício das atividades da Administração (destaques no original).

Há um potencial ganho de eficiência, não só jurídica, mas também do ponto de vista
econômico, em se entender como a legislação tributária é interpretada pelos agentes fiscais e
pelos julgadores tributários, pois tal interpretação servirá como norte orientador das atividades
econômicas dos contribuintes na estruturação de seus investimentos. Sem transparência e
publicidade nos julgamentos de primeira instância administrativa, caminha-se para a
insegurança jurídica decorrente da falta de uniformidade interpretativa das normas tributárias.
Ao contribuinte, nesse cenário, cabe fazer a sua própria interpretação da legislação tributária,
complexa e pródiga em instituir deveres instrumentais, sem conhecimento prévio de qual é o
137

Poder Judiciário - Justiça Federal - Seção Judiciária do Rio de Janeiro – 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro Processo nº 0000113-91.2014.4.02.5101.
138
MOTTA, Fabrício. O princípio constitucional da publicidade administrativa. In: MARRARA, Thiago
(Coord.). Princípios de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2012. p. 259-279.

206

entendimento defendido pelo Fisco, o que provoca, não raras vezes, o cometimento de
infrações fiscais pela conduta dissonante adotada pelo contribuinte em contraste com o que
interpreta o Fisco. A não publicidade dos julgamentos aumenta a probabilidade de o
contribuinte procurar o Poder Judiciário para resolver a questão e, aumenta também o
contencioso no órgão colegiado pela interposição de recurso por parte do contribuinte
inconformado, situação que impacta as atividades do tribunal de se concentrar nas relevantes
divergências sobre a legislação tributária. Em suma, a publicidade dos julgamentos de
primeira instância contribuiria para a compreensão do julgamento de segunda instância,
aumentaria o fluxo de informação sobre a legalidade praticada pela administração no
julgamento dos seus feitos, aumentaria a compreensão do contribuinte sobre os critérios
motivadores da Administração em suas decisões, aumentaria o controle social sobre os atos da
Administração Pública, democratizaria o entendimento das normas tributárias para além dos
grandes escritórios de advocacia que trabalham em larga escala e aumentaria o alcance do
princípio da ampla defesa. Marrara139 (2012, p. 298) propõe um alargamento da interpretação
do princípio constitucional da publicidade para além da questão meramente formal de
divulgação de atos públicos. Além de tal função, a publicidade seria também princípio
instrumental “[...] capaz de otimizar a concretização da eficiência administrativa, dos direitos
fundamentais, do controle da legalidade e da moralidade, do funcionamento da democracia e
da boa gestão pública”.
Não procede a Administração Pública escorar-se na alegação de que não há previsão
legal para a participação do autuado no julgamento de primeira instância, bastando para isso
que se edite uma portaria ou outro instrumento normativo complementar para regular o acesso
e a participação dos advogados no julgamento, bem como a publicação prévia das pautas e
dos respectivos andamentos processuais. O fundamento para tal regulação encontra-se nos
dispositivos constitucionais, sobremaneira os princípios do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório.
O direito de ser ouvido, sobretudo nos casos em que haja restrições em sua esfera
jurídica, como é o caso da incidência tributária que afeta o patrimônio do particular, foi
devidamente ressaltado, de há muito, por Di Pietro140 (1993, p. 33-34):
Trata-se de direito relacionado com o direito de defesa, com o princípio do
contraditório, com o devido processo legal. Normalmente, quando se fala em direito
de defesa, logo se pensa em processo disciplinar. Mas, na realidade, esse direito de
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ser ouvido deve ser assegurado em todas as hipóteses em que haja limitações ao
exercício dos direitos individuais. A Constituição assegura esse direito em
dispositivos diferentes; um deles é o que garante o direito de petição, abrangendo
não apenas o direito de requerer, mas também o de recorrer à Administração Pública
nas várias instâncias até chegar ao grau máximo da hierarquia administrativa. A
Constituição ainda assegura a todos os litigantes, seja em processo judicial, seja em
processo administrativo, o direito de defesa e o princípio do contraditório, com todos
os recursos a ele inerentes (artigo 5º, inciso LV). E ainda assegura o devido processo
legal nos casos de limitação à propriedade e de perda da liberdade (artigo 5º, LIV).

A possibilidade de sustentação oral só existe para os processos administrativos que
tramitam no Tribunal de Impostos e Taxas, ou seja, naqueles em que ocorre a interposição de
recurso da decisão de primeira instância e os típicos do próprio TIT. A sustentação oral no
TIT, inclusive, até recentemente estava limitada a 5 minutos nos quais o procurador da parte
interessada podia aduzir suas razões. 141 A Lei nº 16.125, de janeiro de 2016, estendeu o tempo
da sustentação oral para 15 minutos, prorrogável por mais 5 minutos a critério do presidente
da Câmara Julgadora. A justificativa da lei está ancorada no princípio da ampla defesa e do
contraditório, pois não é admissível criar mecanismos que restrinja a contradita do particular
em face da Administração Pública, mormente quando seus direitos fundamentais sofrem
restrições por ação do Estado. Todavia, o instituto da sustentação oral não encontra proteção
nas normas do processo administrativo tributário paulista quando o julgamento se processa no
rito das UJs e DTJs. A sustentação oral em primeira instância contribui para a instrução do
processo administrativo, em que as partes debatem e aduzem suas razões, exatamente no
momento em que a motivação é construída na ponderação dos interesses envolvidos, de forma
que o conteúdo aventado pelas partes deverá ser levado em consideração sob pena de
invalidade da decisão. A participação dos interessados no julgamento representa um
instrumento de realização da função administrativa do Estado e de controle da atividade
administrativa.
A Constituição Federal resguarda os direitos fundamentais e traz garantias para a
proteção de tais direitos, a exemplo do art. 5º, inciso XXXIII, no qual o cidadão tem o direito
de obter dos órgãos públicos informações de seu interesse que afetam sua esfera jurídica. Nos
casos em que a defesa do contribuinte é promovida por procurador constituído nos autos, a
atuação do advogado está amparada pelo art. 7º do Estatuto da Advocacia, Lei nº 8.906/94,
que, dentre outros direitos do advogado, estabelece o uso da palavra em qualquer juízo ou
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tribunal para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou
afirmações que influam no julgamento (inciso X), e também para reclamar, verbalmente ou
por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade, contra a inobservância de lei,
regulamento ou regimento (inciso XI).
Além disso, a participação do autuado no momento do julgamento de sua defesa
permitirá conhecer de pronto as razões e fundamentos que orientam a decisão do julgador
administrativo, firmando o entendimento dos órgãos de julgamento sobre o tema em litígio, o
que concorre para a segurança jurídica de autuados e julgadores. Para o contribuinte autuado
estará clara qual a interpretação dada à norma tributária por parte do julgador, e para o próprio
julgador, a reiteração da mesma interpretação informará sua coerência e seu entendimento
sobre o tema, sob pena de emitir opiniões divergentes sobre a questão em outros autos, em
claro prejuízo à segurança jurídica, fato que poderia ser aduzido pela defesa, de pronto,
houvesse a possibilidade de sustentação oral na primeira instância de julgamento.
Outro aspecto a se destacar é a menor relevância dada aos julgadores de primeira
instância em comparação com os julgadores paritários do tribunal, uma vez que estes últimos
estão sob a pressão social de justificar seu novo entendimento esposado em um caso concreto,
mesmo se nada de alteração normativa tiver ocorrido. A legalidade defendida em julgamentos
de primeira instância pode estar centrada nas normas emanadas de portarias, ofícios,
memorandos internos etc. que, eventualmente, demandam arguição de legalidade em um
órgão colegiado, como, aliás, ocorreu com o ofício de divulgação de documentos inidôneos
que embasou diversas autuações por aproveitamento de crédito fundado em documento inábil.
Após sessão monotemática do TIT, ficou assentada a possibilidade de aproveitamento do
crédito desde que o contribuinte destinatário das mercadorias comprovasse sua boa-fé na
operação. Até então, a divulgação da inidoneidade em ofício interno era suficiente para
embasar a autuação por crédito indevido tomado pelo destinatário que recebesse mercadorias
acobertadas pelos documentos inidôneos divulgados. As decisões dos órgãos de primeira
instância, e também do próprio TIT, atestavam a legalidade da autuação pela comprovação de
que os documentos inidôneos constavam de divulgação no ofício interno da SEFAZ. Foram
necessários reiterados e repetitivos recursos contra tais decisões, julgados no âmbito do TIT,
até que o tribunal fixasse a jurisprudência orientadora dos casos futuros, jurisprudência,
inclusive, em simetria com a emanada do Superior Tribunal de Justiça, de que em adição à
divulgação da inidoneidade dos documentos emitidos, também se fazia necessário verificar se
o destinatário agiu de boa-fé em sua transação econômica com o remetente das mercadorias.
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6 CONCLUSÃO

Neste texto, entendeu-se o conceito de princípio como uma norma jurídica cujo objeto
imediato é a mudança de uma situação, e cujo objeto mediato é a adoção de comportamentos
que contribuam para o alcance da finalidade do princípio. A disciplina do comportamento de
várias pessoas advém da generalidade e abstração da lei, o que traz embutido o sentido de
justiça veiculado na igualdade formal de todos perante a lei. A conservação da ordem vem
desse sentido de justiça, que encerra a certeza jurídica de que qualquer pessoa pode prever, no
âmbito do sistema jurídico, as consequências de sua conduta.
Um Estado de Direito consolidado, onde haja previsibilidade de decisões negociais no
ambiente econômico sem rupturas jurídicas ilegítimas, permite que se construa uma relação
entre Fisco e contribuinte sobre bases jurídicas sólidas, que traga estabilidade e certeza nas
ações concretas do dia-a-dia. A solidez do sistema jurídico não implica em rigidez da
interpretação normativa, conquanto as relações intersubjetivas são múltiplas, instáveis e
mutáveis, ou seja, o processo de interpretação da norma é inesgotável. A base do sistema
jurídico está assentada na Constituição que traz, em seu bojo, a proteção aos direitos
fundamentais, que tem caráter universal, vinculando toda a legislação infraconstitucional a dar
sentido prático a essa proteção. A vinculação constitucional e legal constrange Estado e
sociedade na permanente proteção aos direitos fundamentais.
Um dos direitos fundamentais a merecer proteção de Estado e sociedade é o direito
fundamental à tutela jurisdicional que, através de técnicas adequadas e pertinentes previstas
pelo legislador, seja capaz de atender ao direito material controvertido. Não obstante possa o
legislador se omitir na enunciação de procedimento apto a conferir a tutela jurisdicional, cabe
aos operadores do direito interpretar a legislação tendo como horizonte a realização do direito
à tutela jurisdicional. Na seara administrativa, para dar concretude ao direito à tutela
jurisdicional, está previsto o processo administrativo, relação jurídica dinâmica de sucessão
lógica e autônoma de atos na busca de uma decisão final. Em tal relação jurídica, cuja
finalidade é o ato final de decisão administrativa, participa de um lado o ente estatal, com
poderes e deveres que lhe são inerentes, e de outro, o particular destinatário do ato final.
Diferencia-se o processo administrativo do procedimento administrativo pela inexistência de
relação jurídica no último. Entende-se procedimento como a sequência de atos que ocorre no
curso do processo, ou seja, é a ritualização do processo, de como se efetiva, de quais meios o
processo se vale para atingir seu objetivo, é o caminho a seguir.
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Toda e qualquer atividade da Administração Pública se desenvolve no exercício da
função administrativa, podendo a atividade envolver a produção sequencial de atos tendentes
à produção de uma decisão final que interferirá na esfera jurídica do particular, o que, então, a
caracteriza como relação administrativa processual. O processo administrativo busca uma
decisão o mais consensual possível entre Administração e particular, na medida em que o
cidadão pode influir na decisão administrativa final. A influência do administrado concorre
para a aceitação da decisão final, bem como para impulsionar o dever de obediência,
uniformização de opiniões, aceitação espontânea e concordância com o que foi decidido.
A constituição do crédito tributário, entendido como o lançamento do imposto devido
mais a aplicação de penalidade, realizado de ofício pelo agente público, caracteriza um tipo de
procedimento administrativo que tem caráter marcadamente fiscalizatório e investigativo. O
processo administrativo tributário surge em momento posterior, quando o destinatário do ato
de lançamento apresenta, tempestivamente, impugnação ao ato administrativo. O processo
administrativo tributário se submete aos princípios que conformam o devido processo legal,
numa moldura jurídica de proteção aos direitos fundamentais do contribuinte que são afetados
como, por exemplo, sua liberdade e propriedade.
Considerando ambas as fases da atividade estatal, procedimental e processual, que
contempla desde a etapa inaugural da investigação fiscalizatória, passando pela constituição
do crédito tributário até chegar à etapa do julgamento final em âmbito administrativo,
observa-se a aplicação dos princípios da legalidade objetiva, da vinculação, da verdade
material, da oficialidade, do dever de investigação e do dever de colaboração. Com
predominância na fase procedimental da atividade administrativa de lançamento tributário de
ofício pode-se eleger os princípios da inquisitoriedade, da cientificação, do formalismo
moderado, da fundamentação, da celeridade e da gratuidade. Já na fase processual da
atividade administrativa tributária, o processo se submete aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa e do contraditório, do duplo grau de jurisdição, do julgador
competente, da razoável duração do processo, da tipicidade e da economia processual.
O Direito Administrativo brasileiro evoluiu passando por transformações que
culminaram no atual estágio de constitucionalização de princípios que orientam as atividades
da Administração Pública, dos quais podem ser citados de imediato por previsão expressa na
Constituição a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a publicidade e a eficiência, mas
que não esgotam a procedência de outros que estão espalhados pelas normas
infraconstitucionais e que orientam a aplicação do Direito Administrativo, como por exemplo,
a razoabilidade, a proporcionalidade, a segurança jurídica. O princípio da legalidade,
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atualmente, experimentou grande amplitude, posto que a Administração Pública deve
obediência à lei em sentido estrito, mas também ao Direito, em sentido lato. Tanto em sentido
formal quanto no sentido material, as atividades da Administração Pública precisam se
conformar à lei e também ao Direito, onde estão consagrados princípios e valores que o
orientam.
Ao examinar a posição jurídica da Administração Pública no procedimento de
lançamento tributário de ofício, percebe-se que assume complexidade ao ter que,
concomitantemente, desempenhar um conjunto de poderes, direitos, faculdades e
prerrogativas no curso da investigação fiscalizatória que culminará na constituição do crédito
tributário, e também desempenhar o papel de credor tributário na relação jurídica que se
instala, representativa do interesse material na pretensão tributária. No procedimento fiscal, o
Fisco não exprime um interesse contraposto ao do contribuinte, mas sim exerce um mister
ancorado na aplicação da lei em busca de um fim de justiça. O procedimento administrativo
fiscal investigatório não representa um conflito, um litígio entre partes, mas o desempenho de
uma atividade estatal vinculada, regulada pelos princípios do dever de investigação, do dever
de colaboração e da busca pela verdade material. Nos termos da lei, compete ou cabe à
Administração Pública o dever de investigar, de fiscalizar, o que corresponde a um direito
subjetivo do Estado frente ao particular, que tem o dever de colaborar, correspondendo este ao
liame obrigacional de caráter não patrimonial que sujeita o contribuinte a limitações em sua
liberdade em face do interesse público. Não cabe ao particular deduzir questões processuais
no curso da atividade de fiscalização tributária porque nessa etapa procedimental o interesse
cabe à Administração Pública. A fiscalização tributária tem finalidade investigativa,
instrutória, não havendo, por conseguinte, nesse momento, pretensão deduzida em face do
contribuinte. Ao concluir a etapa procedimental de fiscalização e, sendo o caso, constituir o
crédito tributário pelo ato administrativo do lançamento, ingressa-se na etapa processual onde
haverá uma pretensão estatal deduzida em face do particular que será regida por normas de
caráter processual administrativo.
O ato administrativo de lançamento tributário constitui o crédito tributário, expressão
que consagra no seu bojo a pretensão do Fisco em face do contribuinte e que é formada por
uma parte de tributo devido e por outra parte correspondente à aplicação de penalidade pelo
eventual descumprimento de deveres instrumentais. Verifica-se, então, naturezas jurídicas
distintas entre o tributo cobrado e a penalidade aplicada, posto que o primeiro se refere ao
dever de pagar uma prestação pecuniária compulsória, instituído em lei, pela ocorrência de
um fato de natureza econômica eleito pelo legislador como apto a desencadear a obrigação
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tributária, enquanto a segunda surge como sanção de ato ilícito. O tributo nasce para ser
extinto pelo pagamento e o dever instrumental nasce para ser extinto pela conduta do
destinatário em fazer ou deixar de fazer alguma coisa. O descumprimento do dever
instrumental acarreta a aplicação de sanção de natureza pecuniária, a título de penalidade.
No Estado de São Paulo, a atividade administrativa, vinculada e obrigatória, que
analisa o fato concreto, confronta-o com os ditames legais e, por fim, realiza o ato
administrativo de lançamento tributário de ofício, se materializa em um documento chamado
Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM), onde estão dispostos todos os elementos e
pressupostos do ato. Ao agente público, no curso de procedimento de fiscalização, e tendo
constatado o descumprimento de obrigações acessórias, incumbe, de ofício, efetuar o
lançamento tributário para impor a penalidade ao infrator pela conduta ilícita.
As penalidades no campo tributário são constituídas de sanções reparatórias e
punitivas, conforme dispõe a legislação de regência da matéria, tudo para compelir o sujeito
passivo a cumprir as normas tributárias vigentes. Portanto, comportamentos que destoem da
previsão normativa são coibidos pela imposição de sanções definidas pelo legislador,
aplicáveis ao sujeito passivo para inibir condutas que contrariem a ordem jurídica
estabelecida. Há infrações mais graves que importam em sanções mais gravosas, outras
infrações requerem penalidades menos gravosas, e as multas são aplicadas conforme essa
escala de graduação eleita pelo legislador. As multas são estabelecidas com o propósito de
desestimular o descumprimento das obrigações tributárias e em tutela da arrecadação
tributária. A multa tem que ser de tal forma gravosa que cause uma desvantagem ao infrator
na prática ilícita, de forma a induzi-lo a praticar a conduta prevista na lei.
O processo administrativo representa uma das formas mais democráticas de
participação do particular na formação da decisão final estatal porque ele, administrado,
constrói junto com o ente público o ato administrativo ao invés de, simplesmente, se submeter
ao ato pronto emanado da Administração Pública. A atuação da Administração Pública, que
deflui do ordenamento jurídico, a coloca como protagonista de várias relações jurídicas que
ensejam o exercício de direitos e/ou o cumprimento de deveres pelos particulares. A
processualização administrativa se coloca, então, como valioso e importante instrumento para
a instrução, discussão, definição, controle e decisão de atos e contratos administrativos. A
participação do administrado no processo administrativo deve ser interpretada como uma
garantia individual frente ao poder estatal que lhe impõe deveres ou restringe direitos. As
manifestações e razões do particular devem ser levadas em conta no processo para dar
legitimidade e legalidade ao ato administrativo. Através do processo administrativo, a conduta
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da Administração Pública se juridiciza, na medida em que se dá efetividade ao devido
processo legal na construção da decisão administrativa, concorrendo para a minimização de
desvio de poder na conduta estatal. Ora, o processo administrativo então é de relevante valor
na consecução da moralidade pública, que privilegia o interesse público nos atos da
Administração Pública. O processo administrativo contribui para a segurança jurídica ao
uniformizar e dar estabilidade ao modo de produção das decisões administrativas. O dever de
publicidade e transparência, inerentes ao processo administrativo, seja do modo de produção
da decisão administrativa ou da própria decisão em si, concorre para ressaltar a importância
da democracia e permite o controle dos atos administrativos pela população.
Ao longo do texto, verificou-se que a Constituição é o instrumento jurídico onde estão
assentadas as garantias de direitos fundamentais que a sociedade elegeu como tais. Há nítida
intenção de resguardar os direitos dos cidadãos na relação com a Administração Pública,
ainda que ao Estado estejam previstas várias ações de natureza programática, dada sua função
de prestador de serviços que se consolidou com as modernas constituições. Especificamente,
com relação às questões de natureza tributária, verificaram-se importantes dispositivos
constitucionais que garantem aos administrados direitos fundamentais, tais como: devido
processo legal, seja na esfera administrativa ou judicial, ampla defesa e contraditório,
razoabilidade e proporcionalidade na aplicação de sanções, por exemplo, não confisco,
irretroatividade de normas, legalidade, publicidade, eficiência etc. Sobretudo, deve-se
destacar a prevalência de um valor supremo a orientar a edição e aplicação do direito: a
segurança jurídica. Princípio que estabelece a previsibilidade das normas, dando certeza ao
direito e orientando as condutas intersubjetivas sob a égide de um ordenamento jurídico
coerente.
No âmbito do direito tributário, na esfera administrativa, os conflitos surgidos entre a
Administração Pública e os administrados são julgados tendo como norte a prevalência da
segurança jurídica, a par de todos os outros princípios inerentes à atividade estatal. O
ambiente para o desenvolvimento econômico passa pela estabilidade do ordenamento jurídico,
onde os agentes possam antever, com razoável dose de certeza, quais os comportamentos são
esperados ou são passíveis de serem adotados no bojo de suas atividades.
Definidos os direitos fundamentais expressos constitucionalmente, espera-se que as
garantias trazidas pelo texto constitucional e demais normas possam efetivá-los, de modo que
os sujeitos tenham a certeza da preservação dos seus direitos fundamentais dentro da ordem
jurídica estabelecida. Ao longo deste trabalho, ficou assente, dentre outras, as seguintes
conclusões sobre o processo administrativo:
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 é instrumento de garantia e proteção dos direitos dos administrados;
 permite à Administração Pública o controle dos seus atos;
 é garantia de direitos fundamentais dos administrados, tais como a ampla defesa e
o contraditório;
 denota a transparência na gestão da coisa pública, tendo em vista a obediência ao
princípio da publicidade;
 permite o acesso às informações de interesse do administrado, prestando-se,
inclusive, à correção de dados cadastrais falsos, incompletos ou inconsistentes;
 é o meio pelo qual são resolvidas as controvérsias entre Administração Pública e
os administrados;
 é instrumento de cidadania, no qual o particular exerce o seu controle próprio
sobre os atos da Administração Pública.
A importância da processualização no Direito Administrativo brasileiro não afasta a
discussão de outros relevantes temas para os quais ainda não há resposta satisfatória, como
por exemplo, a democratização na produção de atos normativos pela Administração Pública,
tendo em vista que os atos normativos produzidos, em sua maioria, não contam com a
participação prévia dos destinatários das normas administrativas produzidas. Ainda, não estão
suficientemente assentados os mecanismos que determinam maior estabilidade aos efeitos
jurídicos produzidos por atos administrativos que venham, posteriormente, ser invalidados
pela Administração Pública. A recrudescer o problema apontado está a prerrogativa
constitucional dos entes federativos para editarem suas próprias leis gerais de processo
administrativo. Temas como decadência do poder anulatório da Administração podem ser
disciplinados, como, aliás, já são hoje nas leis em vigor na União e no Estado de São Paulo,
de maneira a não guardarem coerência entre si e, portanto, tendo como efeito produzir
insegurança jurídica no sistema.
Na esfera federal, a Lei nº 9.784/99 disciplinou o processo administrativo, enquanto
que no Estado de São Paulo, o diploma normativo geral que estabelece regras para o processo
administrativo estadual é a Lei nº 10.177/98. Tal lei estadual se aplica subsidiariamente aos
atos e processos administrativos que disponham de legislação específica de regência, como é
o caso, por exemplo, do processo administrativo tributário decorrente do lançamento
tributário de ofício. O processo administrativo tributário decorrente do lançamento tributário
de ofício está disciplinado, em São Paulo, pela lei estadual nº 13.457/09. Tal diploma legal
estabelece normas relativas aos atos processuais, aos ritos procedimentais, aos recursos

215

cabíveis, à competência dos órgãos de julgamento, bem como à sua estrutura e forma de
organização. Atualmente, os órgãos de julgamento estão estruturados em Delegacias
Tributárias de Julgamento, Tribunal de Impostos e Taxas e Representação Fiscal. A lei
estadual é específica para as situações em que o crédito tributário tenha sido constituído
através do lançamento tributário de ofício, ou seja, em que o próprio agente público,
verificando a ocorrência de hipótese que justifique o lançamento do tributo, e não tendo o
contribuinte realizado o procedimento que lhe cabe em tal situação, efetua o lançamento e
aplica a penalidade correspondente.
O montante do débito fiscal, valor correspondente ao somatório de imposto, multa,
atualização monetária e juros de mora, devido na data da lavratura do auto de infração é o
elemento definidor da competência dos órgãos de julgamento. Assim, se o montante do débito
se situar até o valor de 5.000 UFESPs, a competência para julgamento da defesa e dos
recursos de ofício (decisão contrária à Fazenda Pública) e voluntário (decisão contrária ao
particular) é da Delegacia Tributária de Julgamento, Órgão de Julgamento monocrático.
Quando o montante do débito fiscal ultrapassa o valor de 5.000 UFESPs, a competência para
o julgamento dos recursos de ofício (decisão contrária à Fazenda Pública) e ordinário (decisão
contrária ao particular) pertence ao Tribunal de Impostos de Taxas. Nessa última situação,
portanto, a decisão de primeiro grau se dá nas Delegacias Tributárias de Julgamento, juízo
monocrático, e a análise dos recursos se dá no segundo grau de jurisdição, decisão colegiada
de uma das Câmaras Julgadoras do Tribunal de Impostos e Taxas. O TIT detém competência
também para analisar o recurso de divergência, denominado recurso especial. Em ambas as
instâncias, a lei prevê a possibilidade de reforma de julgados administrativos, situações nas
quais a decisão final, contrária à Fazenda Pública, adota interpretação da legislação tributária
divergente da adotada pela jurisprudência firmada nos tribunais judiciários.
A manifestação do julgador deve conter expressamente os motivos de seu
convencimento ante a livre apreciação de provas carreadas aos autos. Na busca pela maior
isenção na função de julgar, a lei processual traz lista exemplificativa de situações em que é
vedado a participação do julgador nos casos em apreço, tais como: quando o julgador tiver
atuado na fiscalização do tributo, ou atuado como representante fiscal, ou atuado como
julgador de primeira instância; quando o julgador tiver atuado como mandatário ou perito no
processo; quando o julgador tiver interesse econômico ou financeiro na questão em litígio;
quando o julgador tiver vínculo, contratual ou empregatício, com o mandatário constituído
pela parte no processo.
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Todos os atos processuais devem ser formalmente intimados às partes, dever
indeclinável da Administração Pública, onde serão informados os dados constituintes do
processo, bem como prazo e local para atendimento. Declarado um ato nulo no processo, tal
nulidade afetará os atos posteriores que dele dependam diretamente, estando a salvo da
nulidade os atos anteriores regularmente praticados e os posteriores que não guardam
dependência com o ato declarado nulo. A nulidade absoluta do auto de infração se dá quando
ocorrer omissão ou incorreção que não permita determinar com segurança a natureza da
infração ou a pessoa do infrator, vale dizer, a nulidade se dá por erro de materialidade ou de
autoria da infração. Não sendo o caso de nulidade absoluta, quaisquer outros erros existentes
podem ser corrigidos pelo autuante, enquanto não apresentada a defesa, ou a critério dos
órgãos de julgamento, se já houver sido apresentada a defesa. Os órgãos de julgamento têm a
prerrogativa de mandar suprir inconsistências identificadas no auto de infração, passíveis de
saneamento, quando não puderem efetuar a correção de ofício.
O processo administrativo tributário eletrônico, ePAT, entrou em operação a partir de
2010, permitindo que a lavratura do auto de infração, os atos do processo, comunicações e
peças processuais se efetuassem por meio eletrônico. Documentos e peças produzidas
eletronicamente têm a garantia de autoria e integridade mediante a utilização de assinatura
eletrônica e são considerados originais para todos os fins legais. O processo eletrônico pode
ser consultado a qualquer tempo pelo sujeito passivo e seus representantes habilitados.
O auto de infração deve ser apresentado ao autuado conjuntamente com todas as
provas levantadas e que dão suporte às acusações. Da mesma forma, na sua peça de defesa, o
autuado apresentará a impugnação acompanhada das provas que entender suficientes para
refutar o auto. A produção de provas é elemento determinante para a formação da convicção
dos julgadores do conflito. Tanto a Fazenda Pública quanto o contribuinte necessitam
produzir e apresentar provas suficientes e íntegras na sustentação das respectivas teses. As
provas devem estar relatadas em linguagem jurídica competente para que possam produzir os
efeitos probantes que lhe são próprios. As provas são os pressupostos de validade do ato
administrativo, constituem o motivo do ato, e sua função é comprovar o fato alegado no
pressuposto da norma tributária aplicada. Um ato administrativo de lançamento tributário,
constituído sem suporte na linguagem jurídica das provas, é ato inválido, pois lhe falta a
motivação. A invalidade pode ser arguida quando do exercício do contraditório pelo autuado
ou pode ser proclamada de ofício pela autoridade tributante.
O Tribunal de Impostos e Taxas publica em seu sítio na internet relatórios de gestão,
onde são apontados indicadores gerenciais de desempenho, eficiência e produtividade. Nos
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anos de 2010 e 2011 conviviam processos administrativos tributários convencionais (em
papel) e eletrônicos. A partir de 2012, os processos administrativos tributários tramitavam
apenas na forma eletrônica. Na análise dos indicadores de eficiência apresentados pelo TIT,
constata-se que, apesar do alto índice de impugnação dos lançamentos tributários de ofício, o
que sugere uma estratégia de protelação na liquidação do crédito tributário, 92% dos
processos foram julgados procedentes em favor da Fazenda Pública. Não obstante a produção
de informações gerenciais por parte do TIT, faz-se necessário desenvolver e apresentar outros
indicadores relevantes para a customização do processo administrativo tributário paulista
como, por exemplo, uma estatística de quais são as infrações mais recorrentes nos autos de
infração e o quanto elas representam do montante total do crédito tributário constituído.
Também, sugere-se criar indicadores regionais e setoriais de infrações, para situar em que
região do Estado e em que setor da economia estão ocorrendo tais e quais infrações
tributárias. A análise mais detalhada das infrações por setor econômico pode fornecer
subsídios para estudos da legislação tributária que afeta diretamente o setor em questão,
identificando o complexo de normas que possam afetar o cumprimento espontâneo da
obrigação tributária.
O processo administrativo tributário deve se orientar sempre pelo sobreprincípio da
segurança jurídica, mesmo diante de quadro complexo de normas como é o Direito Tributário
e em constante mutação. Institutos como decadência, prescrição, irretroatividade da lei, coisa
julgada, direito adquirido, ato jurídico perfeito, modulação de efeitos são manifestações da
segurança jurídica imprescindíveis às atividades dos particulares na sua relação com os entes
estatais. A segurança jurídica confere certeza e conhecimento seguro das normas de forma a
prever os comportamentos compatíveis com a ordem jurídica, e também quanto à estabilidade
dessas normas, mecanismo de defesa contra investidas aos atos jurídicos perfeitos ou direitos
adquiridos. O ambiente para o desenvolvimento de atividades econômicas não pode prescindir
de normas jurídicas estáveis, em que os atores econômicos possam saber, com antecedência,
quais os comportamentos são esperados e quais serão apenados com sanções por destoarem da
norma legal. Os conflitos surgidos entre Administração Pública e particulares, portanto,
devem ser resolvidos tendo como norte orientador a segurança jurídica. Dentre os casos
ilustrativos em que a segurança jurídica orientou a decisão final tomada em sede
administrativa, destacam-se os conflitos tributários originados da operacionalização do
princípio da não-cumulatividade.
As decisões da primeira instância de julgamento, as realizadas nas Delegacias
Tributárias de Julgamento e nas Unidades de Julgamento, são singulares, em juízos
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monocráticos, sem a presença do contribuinte interessado, e proferidas por julgadores
pertencentes ao quadro de servidores da Fazenda Pública. As sessões de julgamento não são
abertas ao público e o infrator e seu representante não são comunicados sobre a data em que o
julgamento do caso se dará. A falta de transparência e publicidade das pautas de julgamentos
pode configurar lesão aos princípios da ampla defesa e do contraditório, na medida em que os
direitos do particular são afetados pela decisão administrativa. Ao autuado não é dada a
oportunidade de acompanhar o voto do julgador que definirá a questão conflitante, pois tal
procedimento ocorre a portas fechadas, longe do público. A possibilidade de sustentação oral
só existe para os processos que tramitam no Tribunal de Impostos e Taxas. A participação do
interessado no julgamento do processo que lhe diz respeito legitima a decisão administrativa,
em que deve preponderar o interesse público. A legalidade e a motivação dos atos
administrativos devem transparecer para o particular afetado pela decisão, pois o ganho de
eficiência administrativa e jurídica, e também de economia processual, são potencialmente
elevados quando se publiciza a interpretação da legislação tributária e o entendimento que
conduz o voto decisivo do julgador. A falta de transparência e publicidade dos julgamentos de
primeira instância administrativa contribui para a insegurança jurídica, uma vez que o
contribuinte, não tendo acesso ao fio condutor que levou à decisão final, faz sua própria
interpretação da legislação tributária, cuja complexidade e prodigalidade são conhecidas. O
desconhecimento de como se forma a convicção do julgador de primeira instância obscurece a
conduta adotada pelo contribuinte em situações onde haja interpretações dissonantes da norma
tributária, o que contribui para o aumento de conflitos tributários entre Fazenda Pública e
particulares. Conforme salientado, a publicidade dos julgamentos

na primeira instância

julgadora administrativa traria os seguintes ganhos: i) maior compreensão do julgamento de
segunda instância; ii) aumento do fluxo de informação sobre a legalidade dos julgados de
primeira instância; iii) maior compreensão dos critérios interpretativos da Administração
Pública; iv) aumento do controle social sobre os atos administrativos; v) democratização do
entendimento das normas tributárias dando acesso público à formação da convicção dos
julgadores.
Não obstante os desafios que o Direito Administrativo brasileiro deve enfrentar, faz-se
necessário balizar as críticas com o reconhecimento dos avanços por que passa tal ramo do
Direito no Brasil e louvar o interesse crescente que a disciplina desperta nos operadores do
direito.
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APÊNDICE – CATEGORIAS DE INFRAÇÕES DO ICMS143

143

Legislação atualizada até abril de 2016.
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O descumprimento das obrigações principal e acessórias do ICMS no Estado de São
Paulo, conforme a natureza da infração, fica sujeito às penalidades classificadas em uma das
seguintes categorias:144

Quadro 5 - Infrações relativas ao pagamento do imposto
INFRAÇÃO
PERCENTUAL
a) apurada por levantamento fiscal
80%
b) documento fiscal emitido, mas não
75%
escriturado
c) erro na apuração do imposto
50%
d) informação de imposto a recolher na
100%
GIA menor do que o escriturado
e) quando o recolhimento é por guia
50%
especial
f) destino diverso da zona franca indicada
100%
como destino
g) indicado outro Estado como destino,
50%
mas a mercadoria não saiu de SP
h) exportação que não se realizou
50%
i) utilização de equipamento não
150%
homologado ou não autorizado
j) uso de equipamento com alteração no
150%
"software", na memória fiscal, troca
irregular da placa que contém o
"software", ou interligação a equipamento
sem autorização
l) não prevista nas demais alíneas
150%
m) uso de ECF com troca irregular da
200%
placa que contém o “software”, a memória
fiscal ou a memória da fita-detalhe
n) uso de ECF com programa controlado
300%
pelo contribuinte sem a impressão do
cupom fiscal
Fonte: elaborado pelo autor a partir do art. 85 da Lei nº 6.374/89

144

Art. 85 da Lei Estadual nº 6.374/89.

BASE DA MULTA
Imposto
Imposto
Imposto
Imposto não declarado
Imposto
Imposto
Valor da operação
Valor da operação
Imposto
Imposto

Imposto
Imposto

Imposto
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Quadro 6 - Infrações relativas ao crédito do imposto
INFRAÇÃO
a) escrituração de documento inidôneo sem
entrada de mercadoria
b) escrituração sem documento e sem entrada
de mercadoria
c) escrituração de documento inidôneo com
entrada de mercadoria
d) escrituração de documento sem entrada de
mercadoria
e) apropriação em momento anterior ao da
entrada da mercadoria
f) transferência/recebimento/utilização de
crédito do imposto sem previsão legal

PERCENTUAL
50%

g) transferência/recebimento/utilização de
crédito acumulado do imposto apropriado em
desacordo com a legislação

60%

BASE DA MULTA
Valor da operação

40%

Valor da operação

35%

Valor da operação

30%

Valor da operação

10%

Valor da operação

50%

Valor do crédito
transferido, recebido
ou utilizado
irregularmente
Valor do crédito
transferido, recebido
ou utilizado
irregularmente
Valor do crédito
recebido

h) crédito do imposto recebido em
50%
transferência de contribuinte de outra UF,
sem que haja acordo firmado com aquela UF
i) crédito do imposto recebido em
100%
transferência decorrente de escrituração de
documento inidôneo
j) crédito indevido do imposto em hipótese
100%
não prevista nas alíneas anteriores
Fonte: elaborado pelo autor a partir do art. 85 da Lei nº 6.374/89

Valor do crédito
recebido
Valor do crédito
indevido
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Quadro 7 - Infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte,
recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de
serviço
INFRAÇÃO
a) entrega, remessa, transporte,
recebimento, estocagem ou depósito de
mercadoria sem documentação fiscal
b) remessa ou entrega de mercadoria a
destinatário diverso do indicado no
documento fiscal

PERCENTUAL
50% (remetente
ou destinatário)
20%
(transportador)
40% (remetente e
destinatário)
20%
(transportador)
30%

c) recebimento de mercadoria ou serviço
sem documentação fiscal, apurado por
meio de levantamento fiscal
d) entrega ou remessa de mercadoria
20% (depositário)
depositada por terceiro a pessoa ou
estabelecimento diverso do depositante,
quando este não tenha emitido o
documento fiscal
e) prestação ou recebimento de serviço
50% (prestador
sem documentação fiscal
ou tomador)
f) prestação de serviço à pessoa diversa da
40% (prestador e
indicada no documento fiscal
tomador)
g) entrega, pelo depositário estabelecido
50%
em recinto alfandegado, de mercadoria ou
bem importados do exterior, sem a
observância de requisitos regulamentares
Fonte: elaborado pelo autor a partir do art. 85 da Lei nº 6.374/89

BASE DA MULTA
Valor da operação

Valor da operação

Valor da mercadoria ou
serviço
Valor da mercadoria

Valor da prestação
Valor da prestação
Valor da importação
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Quadro 8 - Infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais
INFRAÇÃO
a) falta de emissão de documento fiscal
b) emissão de documento fiscal com
declaração falsa da origem ou destino; que
não corresponda a saída, a transmissão ou
a entrada de mercadoria
c) adulteração, vício ou falsificação de
documento fiscal
d) utilização de documento fiscal com
numeração e seriação em duplicidade, ou
emissão/recebimento de documento fiscal
com valores diferentes nas vias
e) emissão ou recebimento de documento
fiscal com valor menor ao da operação
f) reutilização de documento fiscal
g) destaque de valor do imposto em
operação não sujeita ao pagamento do
tributo

h) emissão de documento fiscal sem
requisito regulamentar
i) emissão ou preenchimento de qualquer
outro documento sem requisito
regulamentar
j) extravio, perda, inutilização,
permanência fora do estabelecimento em
local não autorizado de documento fiscal
ou a sua não exibição à autoridade
fiscalizadora
l) confecção de impresso de documento
fiscal sem autorização fiscal
m) fornecimento, posse ou detenção de
falso documento fiscal
n) extravio, perda, inutilização,
permanência fora do estabelecimento em
local não autorizado de impresso de
documento fiscal ou a sua não exibição à
autoridade fiscalizadora
o) confecção de falso impresso de
documento fiscal, ou de impresso de
documento fiscal em duplicidade
p) fornecimento, posse ou detenção de
falso impresso de documento fiscal

PERCENTUAL
50%
30%

100%
100%

100%
100%
30%

BASE DA MULTA
Valor da operação
Valor da operação
indicado no documento
fiscal
Valor indicado no
documento
Valor da operação

Valor da diferença entre
o valor real e o declarado
Valor da operação
Valor da operação

1% (se o valor do
imposto irregular
tenha sido
lançado para
pagamento)
1%

Valor da operação

1%

Valor da operação

15 UFESPs

Por documento

70 UFESPs
(impressor e
encomendante)
20 UFESPs

Por documento

15 UFESPs

Por impresso de
documento fiscal

20 UFESPs

Por impresso de
documento fiscal

20 UFESPs

Por impresso de
documento fiscal
continua
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continuação

INFRAÇÃO
q) emitir comprovante com indicação
“controle interno”, “sem valor comercial”,
“operação não sujeita ao ICMS” ou
qualquer outra expressão análoga, em
operação sujeita ao imposto
r) deixar de emitir diariamente, no início
do expediente, cupom de leitura dos
totalizadores fiscais (leitura "X") dos
equipamentos
s) deixar de emitir diariamente e/ou deixar
de arquivar em ordem cronológica, o
cupom de leitura dos totalizadores fiscais,
com redução a zero dos totalizadores
parciais (redução "Z"), de todos os
equipamentos autorizados
t) deixar de emitir e/ou apresentar à
fiscalização leitura da memória fiscal ou
memória da fita-detalhe do ECF
u) romper fita-detalhe, quando esta for de
emissão obrigatória
v) deixar de emitir o Mapa-Resumo de
Caixa, Mapa Resumo de PDV ou Mapa
Resumo de ECF
x) deixar de apresentar ao Fisco bobinas de
fita-detalhe ou listagem atualizada de todas
as mercadorias comercializadas
y) extraviar, danificar, tornar ilegível,
apagar ou não tomar os devidos cuidados
para a conservação de fita-detalhe do ECF,
dos componentes eletrônicos de memória
fiscal ou da memória de fita-detalhe, após
a cessação de uso do equipamento
z) falta de registro eletrônico de
documento fiscal ou de transmissão de
documento fiscal ou de autorização de uso
de documento fiscal

PERCENTUAL
100%

6 UFESPs

8 UFESPs

BASE DA MULTA
Valor da operação

Por equipamento e por
dia, limitada a 100
UFESPs por equipamento
no ano
Por equipamento e por
dia, limitada a 500
UFESPs por equipamento
no ano

15 UFESPs

Por documento

30 UFESPs

Por segmento fracionado

20 UFESPs

Por documento, limitada
a 300 UFESPs por ano

50 UFESPs

Por bobina ou listagem

2 UFESPs
Por documento ou por
(documento)
componente (MF, MFD)
ou
500 UFESPs (MF
ou MFD)
50%
ou
1% (no caso de
solicitação após
transcurso do
prazo
regulamentar)

Valor da operação, nunca
inferior a 15 UFESPs por
documento;
ou
Valor da operação, nunca
inferior a 6 UFESPs por
documento (no caso de
solicitação após
transcurso do prazo
regulamentar)
continua
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conclusão

INFRAÇÃO
z1) falta de solicitação de cancelamento de
documento fiscal eletrônico, ou solicitação
de cancelamento desses documentos após
transcurso do prazo regulamentar

PERCENTUAL
10%
ou
1% (no caso de
solicitação após
transcurso do
prazo
regulamentar)

z2) falta de solicitação de inutilização de
número de documento fiscal eletrônico, ou
solicitação de sua inutilização após o
transcurso do prazo regulamentar

15 UFESPs
ou
6 UFESPs (no
caso de
solicitação após
transcurso do
prazo
regulamentar)
15 UFESPs
ou
6 UFESPs (no
caso de
solicitação após
transcurso do
prazo
regulamentar)
100%

z3) falta de inutilização de impresso de
documento fiscal, ou falta de comunicação
de sua inutilização, bem como inutilização
ou comunicação de inutilização após
transcurso do prazo regulamentar

z4) emissão ou impressão de documento
fiscal com valor ou destinatário diverso do
contido no correspondente documento
fiscal eletrônico
z5) emissão ou impressão de documento
20 UFESPs
fiscal com informações divergentes das
contidas no correspondente documento
fiscal eletrônico, em hipóteses não
abrangidas pela alínea “z4”
Fonte: elaborado pelo autor a partir do art. 85 da Lei nº 6.374/89

BASE DA MULTA
Valor da operação, nunca
inferior a 15 UFESPs por
documento,
ou
Valor da operação, nunca
inferior a 6 UFESPs por
documento (no caso de
solicitação após
transcurso do prazo
regulamentar)
Por número de
documento fiscal

Por documento ou
impresso

Valor da operação

Por documento
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Quadro 9 - Infrações relativas a livros fiscais, contábeis e registros magnéticos
INFRAÇÃO
a) falta de escrituração de documento
relativo à entrada
b) falta de escrituração de documento
relativo à entrada, praticada por
estabelecimento enquadrado em regime
tributário simplificado, atribuído à
microempresa ou empresa de pequeno
porte
c) falta de escrituração de documento
relativo à saída, cuja operação não esteja
sujeita ao pagamento do imposto

d) falta de registro em meio magnético de
documento fiscal
e) falta de elaboração de documento
auxiliar de escrituração fiscal ou sua não
exibição ao Fisco
f) adulteração, vício ou falsificação de
livro fiscal
g) atraso de escrituração do livro fiscal de
entrada ou saída, ou escrituração do
inventário de mercadorias

PERCENTUAL
10%
50%

Valor da operação

5%
ou
20% (se sujeitas
ao pagamento do
imposto em
operação
posterior)
10%

Valor da operação

1%

100%
1%

h) atraso de escrituração do livro fiscal não
mencionado na alínea anterior
i) atraso de registro em meio magnético

6 UFESPs

j) falta de livro fiscal ou sua utilização sem
prévia autenticação da repartição
competente
m) extravio, perda, inutilização ou não
exibição à autoridade fiscalizadora de livro
fiscal ou contábil

6 UFESPs

m1) permanência de livro fiscal ou
contábil fora do estabelecimento ou em
local não autorizado
n) falta de autorização fiscal para
reconstituição de escrita
o) utilização de programa para emissão de
documento fiscal ou escrituração de livro
fiscal com vício, fraude ou simulação

BASE DA MULTA
Valor da operação

1%

Valor da operação
Valor das operações que
devam constar do
documento
Valor da operação
Valor das operações não
escrituradas, ou do valor
do estoque não
escriturado
Por livro, por mês ou
fração
Valor das operações não
registradas
Por livro, por mês ou
fração

1%
ou
70 UFESPs
(quando inexistir
operações)
15 UFESPs

Valor das operações
ou
Por livro (quando
inexistir operações)

1%

Valor das operações

80%

Valor da operação, não
inferior ao valor de 100
UFESPs

Por livro

continua
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conclusão

INFRAÇÃO
PERCENTUAL
p) irregularidade de escrituração não
1%
prevista nas alíneas anteriores
q) transmissão à Secretaria da Fazenda,
100%
por meio de arquivo digital, de
informações de documentos fiscais
divergentes daquelas constantes no
documento fiscal entregue ao consumidor
r) transmitir informação em meio digital
100%
contendo dados falsos quanto à aquisição
de energia elétrica em ambiente de
contratação livre
Fonte: elaborado pelo autor a partir do art. 85 da Lei nº 6.374/89

BASE DA MULTA
Valor das operações
Valor da operação

Valor das aquisições,
nunca inferior a 100
UFESPs
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Quadro 10 - Infrações relativas à inscrição no cadastro de contribuintes, à alteração cadastral e
a outras informações
INFRAÇÃO
a) falta de inscrição no cadastro de
contribuintes
b) falta de comunicação de suspensão de
atividade do estabelecimento
c) falta de comunicação de encerramento
de atividade do estabelecimento

d) falta de comunicação de mudança de
estabelecimento para outro endereço

e) falta de informação necessária à
alteração do Código de Atividade
Econômica do estabelecimento

PERCENTUAL
70 UFESPs

BASE DA MULTA
Por mês de atividade ou
fração

70 UFESPs
5%
ou
70 UFESPs
(inexistindo
estoque ou se
prestador de
serviço)
3%
ou
70 UFESPs
(inexistindo
remessa de
mercadoria ou se
prestador de
serviço)
70 UFESPs
ou
140 UFESPs (se
da omissão
resultar falta ou
atraso no
recolhimento do
imposto)
70 UFESPs

f) falta de comunicação de qualquer
modificação ocorrida relativamente aos
dados constantes do formulário de
inscrição
g) não prestação de informação solicitada
70 UFESPs
pela fiscalização
h) deixar de comunicar a cessação de uso
70 UFESPs
de máquina registradora, de terminal ponto
de venda - PDV, de equipamento emissor
de cupom fiscal - ECF
i) falta de indicação ou indicação incorreta,
1.000 UFESPs
inexata ou incompleta, de dados cadastrais
de contribuinte que realize operações em
ambiente virtual
Fonte: elaborado pelo autor a partir do art. 85 da Lei nº 6.374/89

Valor das mercadorias
em estoque, nunca
inferior a 70 UFESPs

Valor das mercadorias
remetidas para o novo
endereço, nunca inferior
a 70 UFESPs

Por equipamento
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Quadro 11 - Infrações relativas à apresentação de informação econômico-fiscal e à guia de
recolhimento do imposto
INFRAÇÃO
a) falta ou atraso na entrega de guia de
informação

b) omissão ou indicação incorreta de dado
em GIA ou GARE
c) apresentação indevida de guia de
informação, estando o estabelecimento
enquadrado no regime de estimativa

d) falta de entrega de informação fiscal,
comunicação, relação e listagem exigidas
pela legislação

PERCENTUAL
2% (falta de
entrega)
ou
70 UFESPs
(entrega até o 15º
dia)
ou
1% (entrega após
o 15º dia)
ou
200 UFESPs
(inexistindo
operações de
saídas e falta de
entrega)
ou
70 UFESPs
(inexistindo
operações de
saídas e entrega
fora do prazo)
50 UFESPs

BASE DA MULTA
Por guia e valor das
operações de saídas,
nunca inferior a 350
UFESPs (falta de
entrega), ou nunca
inferior a 140 UFESPs
(entrega após o 15º dia)

5%
ou
8 UFESPs
(inexistindo saída
de mercadoria)
1%
ou
8 UFESPs
(inexistindo saída
de mercadoria)
50 UFESPs

Por guia e valor das
saídas, nunca inferior a 8
UFESPs nem superior a
80 UFESPs

e) indicação falsa de dado ou de
informação sobre operações ou prestações
realizadas, para fins de apuração do valor
adicionado, necessário para o cálculo da
parcela da participação dos Municípios na
arrecadação do imposto
f) não fornecimento de informações
2%
econômico-fiscais relativas a operações de
terceiros realizadas em ambiente virtual ou
mediante a utilização de cartões de crédito
ou débito
Fonte: elaborado pelo autor a partir do art. 85 da Lei nº 6.374/89

Por guia

Valor das saídas relativo
ao documento não
entregue, nunca inferior a
8 UFESPs nem superior a
50 UFESPs
Por documento

Valor das operações, não
inferior a 5.000 UFESPs
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Quadro 12 - Infrações relativas a sistema eletrônico de processamento de dados e ao uso e
intervenção em máquina registradora, terminal ponto de venda - PDV, equipamento emissor
de cupom fiscal - ECF ou qualquer outro equipamento
INFRAÇÃO
a) uso de sistema eletrônico para emissão
de documento fiscal ou escrituração de
livro fiscal, sem prévia autorização do
Fisco

b) falta de comunicação de alteração de
uso de sistema eletrônico
c) uso para fins fiscais de máquina
registradora, PDV, ECF ou outro
equipamento, bem como alteração de uso,
sem prévia autorização do Fisco
d) uso, no recinto de atendimento ao
público, de equipamento que emita
comprovante não fiscal, sem a devida
autorização do Fisco
e) utilização para fins fiscais de máquina
registradora, PDV, ECF ou outro
equipamento sem lacre ou lacre violado

f) utilização para fins fiscais de máquina
registradora, PDV, ECF ou outro
equipamento desprovido de qualquer outro
requisito regulamentar

g) alterar, inibir, reduzir ou zerar
totalizador de ECF
h) intervenção em máquina registradora,
PDV, ECF ou outro equipamento por
empresa não credenciada ou não
autorizada

PERCENTUAL
2%
ou
0,5% (se
atendidas as
especificações da
legislação para
uso do sistema)
100 UFESPs

BASE DA MULTA
Valor das operações,
nunca inferior a 100
UFESPs

150 UFESPs

Por equipamento

150 UFESPs

Por equipamento

6 UFESPs
ou
200 UFESPs
(quando não
puder determinar
o número de dias
em que o
equipamento foi
utilizado)
6 UFESPs
ou
200 UFESPs
(quando não
puder determinar
o número de dias
em que o
equipamento foi
utilizado)
500 UFESPs

100 UFESPs

Por equipamento e por
dia de utilização

Por equipamento e por
dia de utilização

Por equipamento,
aplicável ao usuário e ao
interventor
Aplicável tanto ao
usuário como ao
interventor e fabricante
continua
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continuação

INFRAÇÃO
i) permanência fora do estabelecimento em
local não autorizado, extravio, perda ou
inutilização de lacre ainda não utilizado de
máquina registradora, PDV, ECF ou outro
equipamento
j) deixar de utilizar ECF, estando obrigado
ao seu uso
l) não disponibilizar ao Fisco o programa
aplicativo necessário para obtenção da
leitura da memória fiscal do ECF
m) interligar máquinas registradoras ou
ECF-MR sem a devida autorização fiscal
ou sem o parecer técnico de homologação
do equipamento
n) emitir cupom fiscal por meio de
máquinas registradoras interligadas entre si
ou a equipamento eletrônico de
processamento de dados, PDV, ECF ou
outro equipamento que não identifique
corretamente o código e a descrição da
mercadoria, o valor da operação e a
situação tributária
o) utilizar máquina registradora, PDV,
ECF ou outro equipamento sem
identificação do estabelecimento no cupom
fiscal ou com identificação ilegível
p) remover a memória que contém o
“software” básico, a memória fiscal ou a
memória de fita detalhe, em desacordo
com o previsto na legislação
q) alterar o "hardware" ou "software" de
máquina registradora, PDV, ECF ou outro
equipamento, em desacordo com o
disposto na legislação ou no parecer de
homologação do equipamento
r) utilizar máquina registradora, PDV, ECF
ou outro equipamento com conector
("jumper"), dispositivo ou "software"
capaz de inibir, anular ou reduzir operação
já totalizada
s) fornecimento de lacre de máquina
registradora, PDV, ECF ou outro
equipamento sem habilitação ou em
desacordo com requisito regulamentar,
bem como o seu recebimento

PERCENTUAL
30 UFESPs

2%

BASE DA MULTA
Por lacre

50 UFESPs

Valor das operações, não
inferior a 100 UFESPs
Por equipamento

200 UFESPs

Por equipamento

6 UFESPs

Por documento, até o
limite mensal de imposto
lançado a débito nos 12
meses anteriores ao da
constatação

20 UFESPs

Por equipamento

500 UFESPs

Por equipamento,
também aplicável ao
interventor e ao
fabricante
Por equipamento,
também aplicável ao
interventor

500 UFESPs

150%

20 UFESPs

Valor do imposto
arbitrado

Por lacre, aplicável ao
fabricante e ao recebedor

continua
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INFRAÇÃO
t) falta de emissão, por meio de ECF, do
comprovante de pagamento, relativo à
operação, efetuado por meio de cartão de
crédito ou débito

PERCENTUAL
6 UFESPs

u) deixar de atender notificação para
10 UFESPs
apresentação de informação em meio
magnético
v) fornecimento de informação, em meio
1%
magnético, em padrão ou forma que não
atenda às especificações estabelecidas pela
legislação
x) não fornecimento de informação em
2%
meio magnético ou a entrega em condições
que impossibilitem sua leitura e tratamento
z) não fornecimento de informação em
1%
meio magnético ou a entrega em condições
que impossibilitem sua leitura e tratamento
correspondente ao controle de estoque e/ou
registro de inventário
z1) utilizar programa aplicativo com
500 UFESPs
capacidade de inibir ou sobrepor-se ao
controle do “software” básico do ECF, de
forma a obstar a concomitância da captura
do item de venda ou serviço com a
visualização, registro e impressão do
cupom fiscal ou a possibilitar a impressão
de cupom fiscal não levado a registro na
memória da fita-detalhe
z2) deixar de utilizar equipamento que
10%
permita o acompanhamento do trânsito de
cargas
z3) deixar de utilizar equipamento que
500 UFESPs
permita o acompanhamento do trânsito de
veículos
z4) deixar de franquear o acesso ou
150 UFESPs
impossibilitar a intervenção em ECF a
fabricante ou interventor, quando a estes
tenha sido atribuída, mediante ato da
Secretaria da Fazenda, a incumbência de
efetuar verificações ou intervenções
Fonte: elaborado pelo autor a partir do art. 85 da Lei nº 6.374/89

BASE DA MULTA
Por documento, até o
limite do maior total
mensal do imposto
lançado nos12 meses
anteriores ao da
constatação
Por dia de atraso, até o
máximo de 300 UFESPs
Valor das operações, não
inferior a 100 UFESPs

Valor das operações, não
inferior a 100 UFESPs
Valor do estoque no final
do período, não inferior a
100 UFESPs

Por cópia instalada

Valor da carga

Por veículo

Por equipamento

241

Quadro 13 - Infrações relativas à intervenção técnica em equipamento emissor de cupom
fiscal - ECF
INFRAÇÃO
a) intervir em equipamento de controle
fiscal sem a emissão e/ou entrega de
atestado de intervenção
b) realizar intervenção em equipamento de
controle fiscal sem emitir, no início e após
o serviço, os cupons de leitura dos
totalizadores
c) inicializar equipamento de controle
fiscal não autorizado pelo Fisco
d) deixar de inicializar a memória fiscal ou
a memória da fita-detalhe, com a gravação
dos requisitos previstos na legislação, na
saída do revendedor ou do fabricante para
o usuário final do equipamento
e) confeccionar e utilizar formulário
destinado à emissão de atestado de
intervenção em máquina registradora,
PDV, ECF ou outro equipamento, sem
autorização do Fisco
f) deixar de comunicar ao Fisco qualquer
mudança nos dados cadastrais do
estabelecimento interventor credenciado
g) lacrar e/ou atestar o funcionamento de
equipamento de controle fiscal em
desacordo com as exigências previstas na
legislação
h) deixar de entregar ao Fisco o estoque de
lacres e formulários de atestados de
intervenção não utilizados, em caso de
cessação de atividade, descredenciamento
ou qualquer outro evento
i) deixar de acompanhar o Fisco em
intervenção técnica de equipamentos de
seu próprio cliente
j) deixar de substituir versão de “software”
básico, quando determinado pela
legislação

PERCENTUAL
100 UFESPs

k) emitir Atestado de Intervenção sem ter
efetuado intervenção em equipamento de
controle fiscal
l) fornecer ou instalar memória fiscal ou
memória de fita-detalhe diversa daquela
produzida pelo fabricante do ECF

100 UFESPs

60 UFESPs

BASE DA MULTA
Por intervenção

Por equipamento

100 UFESPs
100 UFESPs

Por equipamento

10 UFESPs

Por formulário, até o
limite de 500 UFESPs

20 UFESPs

Por comunicação omitida

100 UFESPs

Por equipamento

30 UFESPs

Por lacre ou documento

100 UFESPs

Por convocação

6 UFESPs

200 UFESPs

Por dia e por
equipamento, contados a
partir do termo final do
prazo para substituição
Por atestado emitido

Por dispositivo eletrônico
instalado
continua
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INFRAÇÃO
PERCENTUAL
m) fornecer, prestar manutenção ou
500 UFESPs
instalar programa aplicativo interagente
com o ECF, que tenha capacidade de inibir
ou sobrepor-se ao controle do “software”
básico, de forma a obstar a concomitância
da captura do item de venda ou serviço
com a visualização, registro e impressão
do cupom fiscal
Fonte: elaborado pelo autor a partir do art. 85 da Lei nº 6.374/89

BASE DA MULTA
Por cópia instalada
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Quadro 14 - Infrações relativas ao desenvolvimento de "softwares" aplicativos para
equipamento emissor de cupom fiscal - ECF
INFRAÇÃO
PERCENTUAL
a) desenvolver, licenciar, ceder, fornecer,
500 UFESPs
alterar, prestar manutenção ou instalar
programa aplicativo no ECF que altere o
“software” básico, trazendo redução das
operações tributáveis
b) desenvolver, licenciar, ceder, fornecer,
300 UFESPs
alterar, prestar manutenção ou instalar
programa aplicativo no ECF que altere o
“software” básico, trazendo prejuízo aos
controles fiscais, ainda que não resulte em
redução das operações tributáveis
c) desenvolver, licenciar, ceder, fornecer,
500 UFESPs
alterar, instalar ou prestar manutenção a
programa aplicativo que transmita
registros inexatos para a SEFAZ
d) deixar de apresentar cópia de “software”
200 UFESPs
aplicativo
e) deixar de efetuar a substituição de
150 UFESPs
programa aplicativo incompatível com a
legislação pertinente, exceto quando
impedido pelo usuário
f) deixar de efetuar o cadastro de
200 UFESPs
desenvolvedor de Programa Aplicativo
Fiscal - Emissor de Cupom Fiscal - PAFECF
g) deixar de efetuar o cadastro de
200 UFESPs
Programa Aplicativo Fiscal - Emissor de
Cupom Fiscal - PAF-ECF, ou qualquer de
suas versões
h) deixar de prestar informações relativas
10 UFESPs
aos usuários de programas aplicativos
desenvolvidos
Fonte: elaborado pelo autor a partir do art. 85 da Lei nº 6.374/89

BASE DA MULTA
Por cópia instalada

Por cópia instalada

Por cópia instalada

Por versão
Por cópia

Por versão não cadastrada

Por usuário não
informado
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Quadro 15 - Outras infrações
INFRAÇÃO
a) diferença apurada por meio de
levantamento fiscal relativa à operação não
sujeita ao pagamento do imposto
b) confecção de livro fiscal ou de
impressos sem prévia autorização do Fisco
c) omissão de indicação dos documentos a
que está obrigado a emitir

d) violação de dispositivo de segurança,
inclusive lacre utilizado pelo Fisco para
controle de mercadorias, bens, móveis,
livros, documentos, impressos e quaisquer
outros papéis
e) não exibição de documentos comerciais,
trabalhistas ou previdenciários, bem como
de documentos que deem suporte aos
lançamentos contábeis

PERCENTUAL
15%

BASE DA MULTA
Valor da operação

150 UFESPs

Aplicável ao impressor

70 UFESPs
ou
140 UFESPs
(1ª reincidência)
ou
210 UFESPs
(2ª reincidência)
ou
500 UFESPs
(nas demais)
200 UFESPs

15 UFESPs por
documento, se
possível a
quantificação
ou
500 UFESPs, nas
demais hipóteses
10%

f) falta de prestação de informação sobre a
confirmação da operação ou prestação de
serviços
g) não utilização de dispositivo de controle
1000 UFESPs
eletrônico destinado a monitoramento ou
registro de suas atividades
h) deixar o depositário estabelecido em
10%
recinto alfandegado de informar a entrega
de mercadoria ou bem importados do
exterior
Fonte: elaborado pelo autor a partir do art. 85 da Lei nº 6.374/89

Por indicação não
efetuada

Por dispositivo ou lacre
violado

Valor da operação, nunca
inferior a 15 UFESPs por
documento
Por dispositivo

Valor da operação, nunca
inferior a 15 UFESPs

