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RESUMO 

 

O presente trabalho cuida do tema da alteração de critério jurídico pela Administração 

Tributária com base na contemporânea doutrina administrativista, apresentando uma releitura 

dos artigos 100, parágrafo único e 146 do Código Tributário Nacional. Busca-se, com isso, 

compreender como o regime jurídico de controle dos atos administrativos se amolda aos dizeres 

da legislação fiscal, compondo, assim, um leque de direitos do sujeito passivo da relação 

jurídico tributária no sentido de impedir a retroação prejudicial de efeitos decorrente da 

mudança de conteúdo dos atos administrativos, ao qual se confere a denominação de garantia 

contra a mudança de critério jurídico pela Administração Tributária. Sustenta-se que essa 

garantia – limitando os poderes da atividade administrativa fiscalizadora/normativa/judicante 

na alteração de um entendimento – apresenta-se em duas modalidades: i) uma intraprocessual 

(relativa ao contencioso administrativo fiscal que pode ser instaurado contra um lançamento 

tributário ou pedido de restituição/ressarcimento/compensação); ii) e outra extraprocessual 

(concernente à relação entre diferentes atos administrativos, proveniente ou não da mesma 

autoridade pública). Ainda na construção da garantia, aceita-se que a autoridade fiscal pode 

agir com discricionariedade ao fazer uma escolha dentre as opções traçadas pela lei, bem como 

ao interpretar conceitos jurídicos indeterminados. Tendo isso em vista, distingue-se: i) a 

alteração de critério jurídico por discricionariedade da Administração Pública; ii) da alteração 

de critério jurídico para a correção de uma ilegalidade. Para o primeiro caso, a mudança de 

interpretação possui efeitos ex nunc, com base no regime de revogação dos atos administrativos. 

Já para o segundo caso, impõe-se, como regra geral, a retroação dos efeitos (ex tunc) da nova 

interpretação. Com a sobreposição dessas duas distinções, aplicada aos diversos tipos de atos 

administrativos que podem exteriorizar a mudança de critério jurídico por parte da 

Administração fiscal (lançamento, despacho decisório, ato normativo, solução de consulta, 

decisão administrativa e prática reiterada), apresenta-se a pragmática de utilização da garantia, 

cumprindo assim o escopo do trabalho dogmático-jurídico de criar mecanismos de 

decidibilidade com a menor perturbação social possível.  

 

Palavras-chave: Direito Tributário. Critério jurídico. Alteração. Controle. Ato administrativo. 

Garantias. Efeitos retroativos. Efeitos prospectivos. 
  



 

 

ABSTRACT 

 

The present study addresses the change in the legal criterion by Tax Administration based on 

the contemporary administrative doctrine, introducing a reinterpretation of the articles 100, sole 

paragraph, and 146 of the National Tax Administration Code. The objective is to understand 

how the control legal framework of administrative acts fits tax legislation, providing an array 

of rights to the taxable person so as to prevent retroactive detrimental effects caused by the 

change in content of administrative acts, known as guarantee against change in the legal 

criterion by tax law administration. This guarantee, which limits the scope of administrative/ 

supervisory/ normative/ judicial activity in altering a beneficial decision to the tax-payer by a 

less favourable interpretation, is presented in two formats: i) intraprocedural (regarding 

administrative tax litigation that might be filed in response to tax entry or a refund/ 

compensation request); ii) extraprocedural (concerning the relationship among different 

administrative acts, which may or may not originate from the same public authority). When 

developing the guarantee, it is accepted that the tax authority might act discretionarily in 

choosing among the options determined by the law, as well as interpret undetermined legal 

concepts. Bearing this in mind, one must differentiate between: i) the change in the legal 

criterion by public administration discretion; ii) and the change in the legal criterion in order 

to correct some illegality. Regarding the first case, the change in interpretation presents ex nunc 

effects, based on the revocation regimen of administrative acts. As for the second, the 

retroactive effects of the new interpretation (ex tunc) are imposed as a common rule. With the 

superposition of these two distinctions, applied to the various types of administrative acts that 

might externalise the change in the legal criterion by tax administration (notice of imposition, 

decisory dispatch, normative act, answers to advance, administrative ruling/decision, 

established/reiterated practice), the pragmatic use of the guarantee is presented, observing in 

this way the legal-dogmatic scope of creating decision-making mechanisms with minimal social 

disruption. 

 

Keywwords: Tax law. Legal criterion. Alteration/change. Control. Administrative act. 

Guarantees. Retroactive effects. Prospective effects. 

  



 

 

RÉSUMÉ 

 

Ce travail aborde la question du changement de doctrine administrative par l'Administration 

Fiscale, sur la base des études juridiques contemporains, présentant une relecture des articles 

100, alinéa unique et 146 du Code Général des Impôts. Ainsi, l'objectif est de comprendre 

comment le régime juridique de contrôle des actes administratifs est conforme aux termes de la 

législation fiscale, constituant de ce fait un ensemble de droits du contribuable vis-à-vis de 

l'administration fiscale, afin d'empêcher la rétroactivité préjudiciable des effets qui résultent de 

la modification du contenu des actes administratifs, auquel l'administration fiscale donne le 

nom de garantie contre le changement de doctrine administrative. Il est constaté que cette 

garantie - limitant les pouvoirs de l'action administrative de contrôle/normative/de juge quant à 

l'altération d'une compréhension bénéfique pour le contribuable par une interprétation ultérieure 

qui lui est moins favorable - se présente sous deux modalités: i) une modalité intra-procédurale 

(relative au contentieux administratif fiscal qui peut être instauré contre un avis d'imposition ou 

une demande de remboursement/compensation/compensation); ii) et extra-procédural 

(concernant la relation entre différents actes administratifs, émanant, ou non, de la même 

autorité publique). Toujours concernant la construction de la garantie, il est admis que 

l'administration fiscale peut exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle fait un choix parmi 

les options prévues par la loi, ainsi que lorsqu'elle interprète des notions juridiques 

indéterminées. Dans cette optique, il convient de souligner: i) le changement de doctrine 

administrative par discrétion de l'Administration Publique; ii) le changement de doctrine 

administrative pour la correction d'une illégalité. Dans le premier cas, le changement 

d'interprétation a des effets ex nunc, fondés sur le régime de révocation des actes administratifs. 

Dans le second cas, il faut, en règle générale, la rétroactivité des effets (ex tunc) de la nouvelle 

interprétation. Avec la superposition de ces deux distinctions, appliquée aux différents types 

d'actes administratifs susceptibles d'extérioriser le changement de doctrine administrative par 

l'Administration fiscale (avis d'imposition, arrêté, norme juridique, rescrit fiscal, décision 

administrative, pratique répétée), il est proposé une manière pragmatique d'utiliser la garantie, 

établissant ainsi le cadre du travail dogmatico-juridique de création de mécanismes de décisions 

avec le moins de perturbations sociales possible. 

 

Mots-clés: Droit fiscal. Doctrine administrative. Changement. Contrôle. Acte administratif. 

Garanties. Effets rétroactifs. Effets prospectifs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização do tema a ser estudado 

 

É do quotidiano daqueles que trabalham com o Direito Tributário a necessidade de lidar 

com uma enormidade de atos normativos, conhecidamente complexos e inconstantes, para a 

solução dos impasses jurídicos que lhes são apresentados.  

Efetivamente, nessa seara do Direito Público, pode-se observar que as normas editadas 

pelo Poder Legislativo, revestidas das características de generalidade e abstração (abrangente 

com relação a seus destinatários e aplicável a várias situações possíveis e futuras), são 

acompanhadas de uma série de portarias, circulares, instruções normativas, dentre outras, 

expedidas pelos entes da Federação responsáveis pela fiscalização e arrecadação de tributos, de 

acordo com as competências traçadas no Texto Constitucional. Estes atos administrativos, 

embora possuam também a característica de generalidade e impessoalidade, possuem um grau 

muito maior de proximidade com os eventos do mundo fenomênico que visam a disciplinar, 

dando praticabilidade e executoriedade às diretrizes postas pela lei. Trata-se dos “atos 

normativos complementares” ou “normas complementares”, a teor da nomenclatura adotada 

pelo artigo 100 do Código Tributário Nacional.1  

Mas não é só. Igualmente compõem o ordenamento jurídico as normas individuais e 

concretas (destinadas a um único, ou um conjunto restrito de administrados, sobre determinada 

situação de fato específica e clara) expedidas pela Administração Tributária, como os 

lançamentos de ofício, autos de infração, consultas fiscais, ou decisões administrativas, o que 

torna a tarefa dos aplicadores e estudiosos do Direito Tributário ainda mais árdua e complexa, 

haja vista a dimensão do seu objeto de análise.  

Apesar da relevância de todos esses produtos normativos, emanados de diversas fontes 

secundárias expedidoras de normas jurídicas,2 não se olvida a importância da lei em matéria 

tributária.  

 
1  “Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos: I 

- os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; II - as decisões dos órgãos singulares ou 

coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa; III - as práticas reiteradamente 

observadas pelas autoridades administrativas; IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios.” 
2  Na concepção tradicional da Ciência do Direito, aponta-se para as fontes do direito como os instrumentos 

normativos que introduzem normas jurídicas no sistema, como a lei, a sentença ou o ato administrativo. 

Contudo, o Professor Paulo de Barros Carvalho aponta para a confusão que tal conceituação apresenta. As 

fontes do direito, entendidas como as normas introdutoras (lei, decreto, portaria, acórdão, lançamento, etc.), 

não devem ser confundidas com o direito posto e as normas introduzidas no direito. Dá-se, portanto, foco ao 

processo (enunciação) e não ao produto (enunciado). Em suas palavras: “por fontes do direito havemos e 
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Com efeito, o princípio da legalidade é mandamento caríssimo ao sistema tributário, 

trazido pelo artigo 150, I, da Constituição, ao dispor que é vedado à União, aos estados, ao 

Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Também 

o artigo 97 do Código Tributário Nacional3 trata de bem esculpir o papel central da lei como 

única fonte legítima dos elementos formadores da relação jurídica tributária.  

Ocorre que é possível que o intérprete se depare com situações nas quais um 

determinado ato normativo complementar, ou um ato individual e concreto, vai na contramão 

do que dispõe a lei. Ou seja, trata-se de um ato administrativo ilegal. Também é possível que, 

sem incidir em ilegalidade, atos administrativos sejam alterados, mudando o entendimento do 

Poder Público relativamente a uma situação específica vivida pelos contribuintes. Isso porque 

a Administração Pública tem a faculdade de rever sua posição, observados os limites impostos 

pelo direito, num juízo de conveniência e oportunidade.  

Tendo isso em vista, pretende-se, neste trabalho, estudar as garantias conferidas pelo 

ordenamento jurídico aos contribuintes e o regime jurídico aplicável a duas situações: i) aquela 

em que um ato administrativo, seja geral e abstrato ou individual e concreto, traz uma mudança 

de interpretação (dentre aquelas validamente abarcadas pelo texto legal) desfavorável4 ao 

contribuinte, que pautara sua conduta em ato anterior que lhe resguardava de determinada 

forma; ii) aquel’outra, na qual o contribuinte possui em seu favor entendimento externado por 

ato administrativo que, posteriormente, é considerado ilegal por nova interpretação apresentada 

pela Autoridade Administrativa. Ambas são aqui tratadas como espécies do gênero mudança 

(ou alteração) de critério jurídico, para utilizar a nomenclatura consagrada na doutrina e na 

jurisprudência sobre o tema.  

 

 
compreender os focos ejetores de regras jurídicas, isto é, os órgãos habilitados pelo sistema para produzirem 

normas, numa organização escalonada, bem como a própria atividade desenvolvida por esses entes, tendo em 

vista a criação de normas. Significa dizer, em outros torneios, que não basta a existência do órgão, devidamente 

constituído, tornando-se necessária sua atividade segundo as regras aqui previstas no ordenamento” 

(CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 79).  
3  “Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; II - a majoração de 

tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; III - a definição do fato gerador 

da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo; 

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 

e 65; V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras 

infrações nela definidas; VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de 

dispensa ou redução de penalidades. § 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de 

cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.” 
4    Quando se fala em “favorável” ou “prejudicial” neste momento, quer-se tratar de qualquer mudança de 

orientação que possa acarretar em nova cobrança ou manutenção de cobrança de tributos. Não necessariamente 

se fala em “mudança prejudicial” no sentido de que a segunda orientação impõe uma maior carga tributária 

que a primeira. A prejudicialidade pode decorrer simplesmente de uma mudança de orientação per se, como se 

demonstrará ao longo do trabalho.  
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1.2 Tese a ser desenvolvida e suas limitações  

 

O tema abordado neste trabalho, da mudança de critério jurídico no âmbito da 

Administração Tributária, é comumente visto no contencioso fiscal, gerando dúvidas sobre a 

correta aplicação dos dispositivos que regem a matéria. 

Na legislação brasileira, a discussão é tratada preponderantemente no artigo 146 do 

Código Tributário Nacional (CTN), o qual impede a mudança, por decisão administrativa ou 

judicial, do critério jurídico adotado pela autoridade fiscal no exercício do lançamento 

tributário. Ao lado deste, exsurge a regra estampada pelo artigo 100, parágrafo único do CTN, 

garantindo que o contribuinte não será penalizado caso tenha seguido orientações constantes 

em normas complementares proferidas pela Administração Tributária.  

Há algum consenso5 no sentido de que o conteúdo disciplinador dos citados dispositivos 

está aquém das situações vivenciadas nas relações entre contribuintes e Administração 

Tributária, gerando os litígios que assolam o contencioso administrativo fiscal. 

Diante desse cenário, a doutrina nacional vem apresentando soluções interpretativas 

para os dispositivos, normalmente com base no princípio da proteção da confiança legítima dos 

contribuintes, para que restem preservados os direitos dos administrados contra mudanças de 

entendimento da Administração Pública que lhe sejam prejudiciais. Essa prejudicialidade, por 

sua vez, decorre do regime de invalidação dos atos administrativos. 

Com efeito, o regime de controle interno da legitimidade dos atos administrativos em 

matéria tributária é baseado no paradigma da estrita legalidade, o qual, no campo do lançamento 

tributário, culmina na conhecida “atividade plenamente vinculada” do administrador.  

Como decorrência lógica, afere-se que qualquer mudança de entendimento pela 

Administração Fiscal a respeito de um tema visa a restaurar a legalidade que fora anteriormente 

rompida, restabelecendo o status quo ante. Dessarte, a nova orientação teria, invariavelmente, 

efeitos retrospectivos, atingindo os eventos passados que foram efetuados com base no ato 

administrativo agora superado.  

Daí advêm os conflitos, pois, de um lado, os contribuintes sentem que agiram 

corretamente porque se respaldaram em critério jurídico até então adotado pela própria 

autoridade fiscal; enquanto, de outro lado, a Fazenda Pública pensa que uma vez constatado o 

 
5  Conforme se demonstrará oportunamente no trabalho, em especial no item 2.1.2. 
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equívoco no primeiro ato administrativo, corrigido pelo segundo ato, tornam-se igualmente 

viciadas as condutas passadas que naquele se inspiraram, porque desconformes com a lei.6  

É clara aí a colisão entre os princípios da proteção da confiança legítima e da 

legalidade,7 já bastante desenvolvido pela doutrina nacional.8 

A proposta deste estudo é trazer uma nova perspectiva para essa discussão. 

Nesse intuito, será aberto espaço para a análise do tema da mudança de critério jurídico 

a partir de institutos normalmente estudados pela doutrina do Direito Administrativo. 

Afinal, as zonas de interseção9 entre Direito Tributário e Administrativo sobre a matéria 

que se propõe analisar são notórias.10  

Dessa forma, a revisão e o controle dos atos administrativos, com suas nuances tratadas 

pela doutrina administrativista, ganham papel central neste trabalho, permitindo a apresentação 

de novas formas de encarar assuntos fundamentais ao Direito Tributário, como: i) o lançamento 

tributário enquanto ato administrativo plenamente vinculado em contraposição ao ato 

administrativo discricionário; ii) o regime jurídico a ser aplicado na revisão dos atos 

administrativos tributários, com efeitos ex nunc (revogação) ou ex tunc (invalidação); iii) o 

papel do motivo e da motivação no controle dos atos administrativo em contraposição à 

dicotomia entre “erro de fato” e “erro de direito” para a solução de questões atinentes à mudança 

de critério jurídico pela Administração Fiscal; e iv) a teoria da autovinculação da Administração 

Pública enquanto componente do quadro de direitos dos contribuintes contra mudanças de 

entendimento pela autoridade fiscal. 

 
6  Por todos, fica a lição de Misabel Machado Derzi nesse sentido: “Então, os vícios havidos nas regulamentações, 

quer configurem retroações ou outros, como a restrição de direitos e a criação de deveres, se representam 

determinações ‘contra legem’, são eivados de ilegalidade, não têm qualquer validade, nem se consolidam no 

mundo do Direito para atingir a esfera jurídica das pessoas. Representam ilicitude, ilegalidade, podem e devem 

ser corrigidos de ofício, e costumam ser contornados ou invalidados pelos conselhos de contribuintes das 

Administrações respectivas. Tais retificações podem e devem retroagir para garantir a plena vigência das leis. 

Se recursos financeiros já foram recebidos, em pagamento, pela Fazenda Pública, deverão ser devolvidos aos 

contribuintes, que cumpriram regulamentos ilegais.” (DERZI, Misabel de Abreu Machado. Modificações da 

jurisprudência: proteção da confiança, boa-fé objetiva e irretroatividade como limitações constitucionais ao 

poder judicial de tributar. São Paulo: Noeses, 2009. p. 478).  
7  Lembrando que tanto a proteção da confiança legítima quanto a legalidade são formas de emanação do 

princípio da segurança jurídica.   
8  Conforme se verá no item 2.1.2. 
9  Sobre os estudos que justamente percebem essas zonas de intersecção e trabalham com base na 

interdisciplinaridade, ver: TEODOROVICZ, Jeferson. O direito tributário brasileiro e a interdisciplinaridade: 

perspectivas, possibilidades e desafios. Revista de Direito Tributário Atual, São Paulo, n. 48, p. 631, 2º 

semestre 2021. 
10  Hely Lopes Meirelles já depreendia esforços para a formulação de uma teoria geral do processo administrativo, 

sendo o processo administrativo fiscal espécie desse gênero e, por isso, submetido aos seus princípios gerais 

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 707). 

Por essa razão, há trabalhos que já se propuseram a abordar essa faixa de intersecção, vide: OLIVEIRA, Vivian 

de Freitas e Rodrigues de. Lançamento tributário como ato administrativo: procedimento e controle. São 

Paulo: Quartier Latin, 2009. 
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Disso pode-se delimitar o problema fundamental a ser tratado nesta pesquisa, o qual 

deve ser metodologicamente delineado de forma clara e precisa:11 quais são os limites trazidos 

pelo direito brasileiro contra a retroação de efeitos oriundos de alteração de critério jurídico, 

pela Administração Tributária, que sejam prejudiciais aos contribuintes? 

Dessa indagação, vista no contexto da importante intersecção entre Direito Tributário e 

Administrativo relativamente ao tema, a hipótese da pesquisa12 põe-se nos seguintes termos: os 

limites contra mudança de critério jurídico com efeitos retroativos prejudiciais aos contribuintes 

encontram-se não só na legislação tributária, mas também no regime de controle e revisão dos 

atos administrativos. 

Assim, nesta pesquisa a ser desenvolvida como tese (problema somado à hipótese do 

trabalho, trazendo “novo modelo teorético sobre o objeto da pesquisa”)13 em nível de 

doutoramento, estudar-se-á esse ponto específico da relação jurídica entre contribuintes e 

administração: o fenômeno usualmente denominado pelos aplicadores do Direito Tributário 

como alteração de critério jurídico dos atos emanados administrativamente, regidos na 

legislação complementar pelos artigos 100 e 146 do CTN.  Buscar-se-á identificar a origem, a 

natureza e o alcance das referidas regras, trazendo uma análise crítica sobre como esses 

dispositivos foram positivados e vem sendo aplicado no direito brasileiro, bem como propondo 

soluções para um aprimoramento na forma de resolução de conflitos administrativos fiscais,14 

nutrindo-se, para tanto, da legislação e da doutrina do Direito Administrativo. 

Vê-se que a relação entre administrado e Poder Executivo é que estará sob análise. 

Não serão contempladas, no presente trabalho, as relações dos contribuintes exclusiva e 

diretamente com outros Poderes, vale dizer, questões afetas unicamente às relações entre 

contribuintes e Poder Judiciário (e.g. alteração de interpretação dos tribunais em demandas 

processuais judiciais; e/ou descompasso entre tutelas proferidas à contribuintes) ou Legislativo 

(e.g. revogação de leis). Tampouco preocupar-se-á aqui especificamente com o tema das 

isenções em matéria tributária ou relações bilaterais (contratuais) entre contribuinte e 

Administração Fiscal. Vale ainda destacar que a pesquisa se pautará sempre nas leis e 

 
11  MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. Manual de metodologia da pesquisa no Direito. 5. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 149. 
12  A hipótese de pesquisa consiste em tentativa provisória, apesar de provável, de resposta ao problema, 

formulada a partir do conhecimento adquirido até o momento da elaboração do projeto de pesquisa, a ser 

verificada ao longo desta. Em sendo um único problema apresentado, cabível uma única hipótese para abarcá-

lo (FINCARO, Denise Pires; GILLET, Sérgio Augusto da Costa. A pesquisa jurídica sem mistérios. Porto 

Alegre: Editora Fi, 2018).  
13  MEZZAROBA; MONTEIRO, op. cit., p. 153. 
14  Com base na concepção teórica sobre o papel da dogmática jurídica aqui adotada: criar mecanismos de 

decidibilidade com a menor perturbação social possível, na lição de FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. 

Introdução ao Estudo do Direito. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 84-85. 
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jurisprudência do âmbito federal, tendo em vista sua maior abrangência e disciplina, muito 

embora as conclusões alcançadas sejam plenamente aplicáveis ao controle dos atos 

administrativos municipais e estaduais em matéria tributária.  

Dito isso, salienta-se a espinha dorsal desta tese: edificar a garantia dos contribuintes 

contra mudanças de critério jurídico pela Administração Tributária.  

A Fazenda Pública possui todas as garantias inerentes à constituição e à cobrança do 

crédito tributário para que possa cumprir seu papel traçado no Estado Democrático de Direito 

pela Constituição Federal de 1988. Tais garantias são fundamentais para a manutenção da 

regularidade fiscal do Estado e devem ser enaltecidas, porquanto a tributação é condição 

essencial da existência do Estado.15 Entretanto, o mesmo Estado Democrático de Direito 

apresenta disciplina jurídica que impede que, em determinadas situações, a pretensão fazendária 

fruste as legítimas expectativas dos contribuintes. 

Neste trabalho tratar-se-á desta precisa limitação às pretensões fazendárias de 

constituição e cobrança do crédito tributário, quando decorrente de alteração de critério jurídico 

de atos administrativos. 

Com base na evolução da doutrina do Direito Administrativo,16 buscar-se-á confirmar a 

hipótese de que o regime jurídico de revisão e controle dos atos administrativos se amolda aos 

dizeres da legislação fiscal, compondo, assim, um leque de direitos do sujeito passivo da relação 

jurídico tributária17 no sentido de impedir a retroação prejudicial de efeitos dos atos 

administrativos, ao qual se confere a denominação de garantia contra a mudança de critério 

jurídico pela Administração Tributária. Buscar-se-á, assim, contribuir com a ciência jurídica 

consolidando essa garantia com base no regime de controle dos atos administrativos, suprindo 

os “espaços” deixados pelos artigos 100 e 146 do CTN e pela legislação ordinária em matéria 

fiscal. 

 
15  Assim, concorda-se com Tathiane Piscitelli quando afirma que não há que se falar em Estado ou proteção aos 

contribuintes sem tributos, uma vez que as receitas provenientes do exercício da competência tributária que 

viabilizam as instituições que asseguram direitos e garantias individuais, inclusive a propriedade (PISCITELLI, 

Tathiane dos Santos. Argumentando pelas consequências no Direito Tributário. São Paulo: Noeses, 2011).  
16  Esta também preocupada com o conteúdo do princípio da proteção da confiança, como se pode ver nos 

trabalhos de Patrícia Ferreira Baptista e Rodrigo Bracet (BAPTISTA, Patrícia Ferreira. Segurança jurídica e 

proteção da confiança legítima no Direito brasileiro: análise sistemática e critérios de aplicação no Direito 

Administrativo brasileiro. 2006. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2006; MIRAGAYA, Rodrigo Bracet. A proteção da confiança como princípio fundamental no 

Direito Administrativo atual. 2010. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2010). 
17  Sendo consabido que “contribuinte” é, ao lado do “responsável”, espécie do gênero “sujeito passivo” da relação 

jurídica tributária, nos termos do artigo 121 Código Tributário Nacional, cumpre realçar que ao longo da 

exposição poderá ser usado o vocábulo “contribuinte” em sentido atécnico no lugar de “sujeito passivo da 

relação jurídica tributária”, simplesmente para tornar a leitura em alguns momentos mais agradável e direta. 
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1.3 Percurso da pesquisa e metodologia utilizada 

 

As principais questões a serem abordadas no trabalho estarão distribuídas ao longo das 

próximas três seções, quais sejam: (i) pressupostos, (ii) fundamentos e (iii) aplicação da 

garantia contra mudança de critério jurídico pela Administração Tributária. 

Dessa forma, a primeira parte da pesquisa (“Pressupostos da garantia contra mudança 

de critério jurídico pela Administração Tributária”) será dedicada a, inicialmente, expor o 

contexto jurídico em que se insere tal garantia. Assim, serão avaliadas as regras jurídicas 

basilares do controle desse tipo de situação no direito fiscal, vale dizer, os artigos 100 e 146 do 

Código Tributário Nacional. Em seguida, as correntes doutrinárias acerca da interpretação 

desses dispositivos serão descritas. Como terceiro ponto desse contexto normativo, será 

examinada a jurisprudência nacional sobre a matéria.  

Ainda nessa seção será proposto um paralelo com a experiência estrangeira, 

especificamente como a questão é tratada pelo Direito francês. A análise se mostra pertinente 

em razão da influência que a França representa para a experiência brasileira em termos de 

direito público e, especialmente, Direito Administrativo,18 bem como pelo desenvolvimento, 

em nível legal e doutrinário, da mesma garantia naquele país.  

Com esses elementos, finaliza-se a segunda seção tecendo considerações sobre as 

dificuldades apresentadas na aplicação das propostas doutrinárias sobre o tema para, em 

seguida, apresentar a ideia da presente tese como contribuição original à ciência do direito. 

Visto isso, inicia-se a Seção 3 (“Fundamentos da garantia contra mudança de critério 

jurídico pela Administração Tributária”), onde será investigada a intertextualidade do Direito 

Tributário com o Direito Administrativo, haja vista a importância deste último para o tema 

específico que se estuda neste trabalho, bem como a consciência de que a interdisciplinaridade 

permite enriquecimento recíproco entre os campos do conhecimento.19  

Ato contínuo, a preocupação estará voltada em discernir a garantia dos institutos a ela 

relacionados e que lhe fundamentam, de maneira organizada, para evitar o sincretismo e o apelo 

despreocupada a determinadas figuras jurídicas. Nesse sentido, serão apresentados subtópicos 

dedicados à delimitação dos seguintes temas: a distinção entre ato administrativo vinculado 

versus discricionário; motivo e motivação do ato administrativo; vícios do ato administrativo 

 
18  AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Influência do direito francês sobre o direito brasileiro. Revista da 

Faculdade de Direito, v. 89, p. 183-194, 1998. 
19  TEODOROVICZ, Jeferson. O direito tributário brasileiro e a interdisciplinaridade: perspectivas, possibilidades 

e desafios. Revista de Direito Tributário Atual, São Paulo, n. 48, p. 632, 2º semestre 2021. 
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quanto ao motivo e à motivação; teoria da autovinculação da Administração Pública ou 

proibição do comportamento contraditório/venire contra factum proprio. 

Cada um desses subtópicos será aplicado para uma releitura de temas de Direito 

Tributário que fundam a garantia contra mudança de critério jurídico pela administração 

Tributária. 

Assim será possível, alfim da Seção 3, apresentar uma consolidação da garantia segundo 

a solução dada pelo ordenamento jurídico fiscal lido à luz dos regimes próprios que o Direito 

Administrativo apresenta para a revisão e o controle das mudanças de interpretação promovidas 

pela Autoridade Pública, frustrando expectativas e direitos dos cidadãos.  

Na Seção 4 (“Aplicação da garantia contra a mudança de critério jurídico pela 

Administração Tributária”) é que serão efetivamente enfrentadas as questões práticas 

palpitantes sobre o tema, agora passíveis de ser solucionadas tendo em vista as premissas 

estabelecidas nas Seções 2 e 3.  

Começando pelos requisitos para a invocação da garantia: sempre o contribuinte poderá 

dela se valer? Se não, em quais circunstâncias? Nesse momento serão analisados os requisitos 

para a cristalização do “critério jurídico” e, em seguida, será feita uma exposição sobre as 

situações em que se configura a “alteração de critério jurídico”. 

Ponto fulcral aparece, então, na distinção entre a garantia contra a mudança de 

interpretação por parte da Autoridade Tributária na modalidade intraprocessual e na modalidade 

extraprocessual.  

Passo igualmente importante é a averiguação de qual é a extensão da garantia.  

Dentro da proposta deste trabalho, apresenta-se, então, as espécies de mudança de 

interpretação e os respectivos regimes jurídicos a serem adotados: o juízo de discricionariedade 

e a revogação do ato administrativo (com atribuição de efeitos prospectivos à mudança de 

orientação) de um lado; e de outro o juízo de legalidade e a invalidação do ato administrativo 

(com conferência de efeitos retroativos à mudança de orientação). 

Feito isso, as questões atinentes às espécies de atos administrativos veiculadores da 

mudança e o respectivo regime jurídico a ser adotado serão confrontadas. Ou seja, ter-se-á a 

oportunidade de avaliar a aplicabilidade das categorias anteriormente expostas pensando na 

mudança de critério jurídico entre atos exarados pela Administração Fiscal (mudança de critério 

jurídico no bojo do processo administrativo fiscal; mudança de critério jurídico entre 

lançamentos tributários distintos contra o mesmo contribuinte; mudança de critério jurídico 

entre atos normativos administrativos gerais e abstratos; e a mudança de critério jurídico 

relacionada a outros atos administrativos, como a solução de consulta, a prática reiterada, a 
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decisão administrativa individual e a jurisprudência administrativa). Finalmente, será abordada 

a problemática da mudança de orientação entre ato exarado pela Administração Fiscal e ato 

oriundo de outro órgão público, como agências reguladoras ou autarquias regionais.  

Para tanto, será adotada a metodologia necessária.  

Simplesmente olhar e discorrer sobre o objeto observado, sem cuidado algum, não 

constitui uma ciência, uma teoria. De fato, é imprescindível a existência de linguagem precisa,20 

rigor sintático e domínio informativo do objeto para a caracterização de uma pesquisa científica, 

como a que aqui se propõe.21  

Assim, para que os objetivos propostos neste trabalho sejam devidamente cumpridos, 

com o domínio exigido na consecução de pesquisas científicas, faz-se necessária a adoção de 

um criterioso método de análise do objeto a ser estudado. Noutros termos, para que nasça o 

trabalho jurídico, deve ser utilizada uma precisa linha metodológica para a aproximação e 

estudo do direito positivo.22 

Muito embora seja imprescindível a adoção de um método, diversos podem ser os 

métodos para uma pesquisa científica.  

Com efeito, o direito pode ser visto sob uma perspectiva histórica, levando-se em 

consideração o tempo e a evolução dos institutos jurídicos; ou sob um olhar sociológico, 

levando em conta elementos sociais e políticos; como também ser analisado num ponto de vista 

filosófico, político, comportamental ou sociopsicológico.23  

Neste trabalho acadêmico, entretanto, opta-se por uma análise jurídico-dogmática do 

Direito, de modo que se observará o tema em relação ao ordenamento jurídico brasileiro, onde 

está inserido. 

Mais especificamente, e já que se entende que é preciso transformar a linguagem 

ordinária em uma linguagem mais rigorosa, o método dogmático hermenêutico analítico é visto 

como o melhor caminho a ser tomado em neste estudo. Hermenêutico porque, ao avaliar o 

 
20  Nesse sentido, ver: ADEODATO, João Maurício. Bases para uma metodologia da pesquisa em direito. Revista 

CEJ, Brasília, Brasília, v. 7, p. 143-150, 1998.  
21  Trata-se aqui a mesma vertente metodológica adotada por esta Autora em sua dissertação de mestrado, de modo 

que estão sendo aqui utilizados os mesmos termos descritos na publicação da obra: LAURENTIIS, Thais de. 

Restituição de tributo inconstitucional. São Paulo: Noeses, 2015. 
22  Neste sentido, constata-se que as teorias existem para que seja possível o conhecimento por meio da linguagem 

científica de determinados objetos. Possui o método, destarte, caráter instrumental e está sempre ligado às 

opções epistemológicas adotadas pelo intérprete, ao olhar para o seu objeto de análise. 
23  ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 91. 
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direito positivo, não é possível fugir da interpretação.24 E analítico porque, ao interpretar, 

devem ser feitos cortes precisos no objeto sob análise.25  

A semiótica e a própria hermenêutica servem de técnicas para a implementação do 

método analítico. Por seu intermédio, é analisado o objeto de estudo, esgotando a avaliação da 

linguagem jurídica.  

De fato, com a semiótica é possível a realização de um estudo analítico dos elementos 

formadores da linguagem jurídica, ou seja, as normas jurídicas. Isso se dá em função da própria 

finalidade da semiótica, que é justamente o estudo das unidades representativas do discurso. 

Assim, o estudo da semiótica, ou teoria geral dos signos, implica a análise de três planos da 

linguagem. O primeiro deles é o plano sintático, no qual são estudadas as relações que se 

estabelecem entre os signos dentro da estrutura em que estão inseridos. Em segundo lugar 

aparece o plano semântico, onde a relação do signo com a realidade que representa, ou seja, seu 

significado, é colocada sob foco. Finalmente, o terceiro plano semiótico é o pragmático, cujo 

cerne é o efeito do signo na sociedade por ele atingida, “isto é, ao modo como os emissores e 

destinatários lidam com o signo no contexto comunicacional.”26 

Neste estudo parte-se da premissa de que a dogmática27 (aqui tratada como sinônimo de 

ciência do direito) cumpre uma função típica da tecnologia, sendo um pensamento conceitual 

sobre o direito posto, instrumentalizando-se a serviço de ação sobre a sociedade. Assim é que 

a dogmática, ao invés de problematizar, cria condições de decidibilidade de conflitos, com o 

menor índice possível de perturbação social.28   

Com esse pensamento, é dado foco ao plano pragmático na pesquisa, no sentido de 

trazer instrumentos de trabalho ao aplicador do direito. 

 
24  Sobre interpretação em matéria tributária, ver: CARVALHO, Paulo de Barros. A interpretação em matéria 

tributária. Interesse Público, v. 92, p. 101-116, 2015; CARVALHO, Paulo de Barros. Princípios e 

sobreprincípios na interpretação do Direito. Direito Tributário em Questão, v. 7, p. 133-148, 2011; 

CARVALHO, Paulo de Barros. Proposta de modelo interpretativo para o Direito Tributário. Revista da 

Academia Paulista de Direito, v. 3, p. 113-134, 2012.  
25  Ressalta-se que o método analítico consiste, em síntese, na decomposição de expressões complexas em 

expressões simples, para que uma melhor análise possa ser feita do objeto examinado. Mas não é só. Numa 

segunda etapa do método analítico, após a dissecação do objeto, ele passa a ser sistematizado e organizado no 

decorrer da sua interpretação, por onde se atribui sentido ao objeto. A filosofia analítica possui várias linhas, 

entre elas aquela advinda do Círculo do Viena. Foi o início desse estudo analítico, separando o elemento 

complexo em partes pequenas para facilitar seu conhecimento. 
26  CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de Teoria Geral do Direito. São Paulo: Noeses, 2009. p. 157. 
27  A dogmática contrapõe-se a zetética. Enquanto essa parte do pressuposto da possibilidade de fluidez de 

premissas e tem como ideia central questionar, apresentando uma função questionadora do pensamento; a 

segunda, parte de dogmas inquestionáveis, sendo presa a conceitos fixos, sendo diretiva e finita. Por isso, “o 

enfoque zetético visa saber o que é uma coisa, já o enfoque dogmático preocupa-se em possibilitar uma decisão 

e orientar a ação” (FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do Direito. 8. ed. São Paulo: 

Atlas, 2008. p. 41).  
28  Idem, ibidem, p. 84-85. 
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Outrossim, cumpre realçar que se fará aqui uma pesquisa qualitativa, a qual terá como 

foco o direito posto (ordenamento jurídico)29 e a doutrina jurídica (ciência do direito).  

Apesar de não se tratar do centro de atenção da presente pesquisa, também serão 

apresentadas descrições e eventuais a críticas à jurisprudência acerca da matéria, trazida pelos 

Tribunais Superiores, vale dizer, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), além do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).  

Especificamente sobre a pesquisa jurisprudencial trazida no item 2.1.3 do trabalho, 

apresenta-se uma avaliação qualitativa sobre precedentes encontrados nos sítios eletrônicos dos 

citados Tribunais Superiores a respeito do tema, utilizando a ferramenta de “pesquisa de 

jurisprudência”.30  

No âmbito do STF, utilizou a expressão “alteração de critério jurídico”, o que levou à 

localização de somente dois precedentes.31 A busca pelas palavras em separado com o conectivo 

“e”, de outro lado, levou ao resultado de mais de 300 casos que, numa análise perfunctória, não 

tangenciavam o tema aqui estudado, de modo que essa pesquisa foi descartada. Assim, no que 

diz respeito ao exame jurisprudencial no âmbito do STF, foram utilizados como referência, 

além dos dois precedentes encontrados pela busca eletrônica, casos citados em artigos 

acadêmicos especializados no tema, sempre com as devidas citações bibliográficas.  

Enquanto isso, na pesquisa de jurisprudência no STJ, a busca se deu por meio da 

utilização das palavras chaves “alteração” ou “modificação” e “critério” e “jurídico”, o que 

resultou num total de 12 casos32, dos quais foram separados quatro que efetivamente 

 
29  Necessário se faz ressaltar a diferença entre a doutrina, ou ciência do direito, e o ordenamento jurídico, ou 

direito positivo. A principal diferença a ser apontada entre o direito positivo e a ciência do direito é que o 

primeiro é formado por linguagem prescritiva, enquanto o segundo por linguagem descritiva, haja vista que 

tem por escopo a análise do direito posto, portanto seu objeto. Mas não é só. Também podem ser salientadas 

as seguintes diferenciações: i) a ciência de direito é uma linguagem de sobrenível, ou sobrelinguagem, 

diferentemente do direito positivo; ii) a ciência do direito se vale da lógica apofântica (lógicas das ciências, 

alética ou clássica), enquanto o direito posto utiliza a lógica deôntica (lógica do dever ser, das normas); iii) as 

proposições traçadas pela ciência do direito têm como valências aplicáveis a verdade e a falsidade; por sua vez, 

no direito positivo, as normas jurídicas são passíveis de validade ou invalidade; e iv) por fim, quanto ao âmbito 

pragmático, temos que as normas do direito positivo se conduzem para as condutas materialmente (lembrando 

aqui o primordial objeto do direito, qual seja, a regulação das condutas interpessoais), ao passo que a ciência 

do direito serve à descrição analítica, estática e dinâmica, das normas (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso 

de Direito Tributário. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 35-36). 
30   STJ – Superior Tribunal de Justiça. Pesquisa de Jurisprudência. Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/. Acesso em: 15/07/2021. Ver, também, STF – Superior Tribunal Federal. 

Pesquisa palavras-chaves. Disponível em https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search. Acesso em: 

27/08/2021. 
31   STF, RE 100.218, Relator(a): Min. Moreira Alves, Segunda Turma, julgado em 16/09/1983, DJe 16/09/1983; 

e STF, RMS 18.443/SP, Relator(a): Min. Djaci Falcão, Primeira Turma, julgado em 30/04/1968, DJe 

28/06/1968.  
32  STJ, REsp 810.565/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 11/12/2007, DJe 03/03/2008; 

STJ, REsp 1.130.545/RJ Recurso especial 2009/0056806-7, Relator(a) Min. Luiz Fux, S1 – Primeira Seção, 

julgado em 09/08/2010, DJe 22/02/2011; STJ, REsp 1.445.763, Recurso especial 2014/0070097-5, Relator(a): 
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alcançavam a problemática deste estudo, e encontram-se descritos no momento pertinente. 

Também na seara do STJ foi possível encontrar casos citados na doutrina especializada que não 

apareceram na busca acima, os quais igualmente aparecem com a referência bibliográfica ao 

longo da exposição.  

Frise-se que a pesquisa tanto no STF como no STJ foi feita sem delimitação de data. 

A fonte material para o levantamento de jurisprudência no sítio eletrônico do Carf foi 

feita pela ferramenta de “pesquisa de acórdãos”33 em seu sítio eletrônico, pelo emprego da 

expressão “alteração de critério jurídico” dentro da opção “ementa”.34 

A ferramenta de busca do site foi utilizada da seguinte maneira: no espaço referente ao 

período (“mês/ano do acórdão”), a pesquisa foi delimitada com início em 12/2015 e fim em 

05/2019. O termo inicial reflete a retomada das atividades do CARF, após a sua reestruturação 

pela Portaria MF n. 343/2015, que editou novo regimento interno do Tribunal Administrativo.35 

Por sua vez, maio de 2019 (termo final)36 foi o último mês antes do fechamento da parte da 

pesquisa referente à jurisprudência administrativa.37 

 
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015; STJ, EDcl no REsp 

1.303.543/RJ (2010/0170845-3), Relator(a): Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 

37/03/2012, DJe 11/04/2012; STJ, EDcl no REsp 1.174.900/RS, 2010/0002233-4, Relator(a): Min. Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05/08/2010, DJe 01/09/2010; STJ, REsp 881.804/RS 

2006/0133960-0, Relator(a): Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 15/02/2007, DJe 02/03/2007; 

STJ, AgRg no REsp 1.506.189/RS 2014/0318770-4, Relator(a): Min. Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 01/10/2015, DJe 09/10/2015; STJ, EDcl no REsp 1.413.028/RO 2013/0297818-6, Relator(a): Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 19/12/2014; STJ, REsp 1.233.389/PR 

2011/0020436-8, Relator(a): Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013; 

STJ, MS 12.466/DF, Relator(a): Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 09/12/2011, DJe 

22/02/2011; STJ, EDcl nos EREsp 645.155/AL, Relator(a): Min. José Delgado, Primeira Seção, julgado em 

27/09/2006, DJe 16/10/2006; STJ, REsp 199.829/SC 1999/0000195-8, Relator(a): Min. José Delgado, Primeira 

Turma, julgado em 18/03/1999, DJe 01/07/1999.  
33  CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ministério da Economia. Acesso. Disponível em: 

https://carf.economia.gov.br/jurisprudencia/acordaos-carf-1. Acesso em: 13/06/2019. 
34  Foi realizada tentativa de busca de acórdãos usando os instrumentos conectores “e” e “adj” entre os termos 

“alteração de critério jurídico” para a localização em “ementa”. Contudo, somente um resultado foi obtido por 

esse método. Por essa razão, optou-se por utilizar simplesmente a expressão “alteração de critério jurídico” 

dentro da opção “ementa”. 
35  Período ordinariamente chamado de “Pós Zelotes”, operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal 

que identificou esquemas de corrupção no Carf. Em razão das irregularidades identificadas por meio desta 

operação, o órgão foi reestruturado especialmente para limitar o período dos mandatos dos Conselheiros e 

impedir o exercício da advocacia pelos Conselheiros representantes dos contribuintes, que passaram a ser 

remunerados (Decreto n. 8.441/2015). Após a edição do novo regimento interno, em junho de 2015 (Portaria 

MF 343/2015), foram nomeados novos Conselheiros, com a retomada de suas atividades em dezembro de 

2015. 
36  Em 27/10/2021 foi feita tentativa de atualização da pesquisa, utilizando os mesmos parâmetros de busca para 

o período compreendido entre junho/2019 e outubro/2021. Como resultado, aparecerem 2.382 acórdãos. Haja 

vista essa enormidade de julgados, a atualização de pesquisa jurisprudencial no Carf até o momento do depósito 

da tese tornou-se impraticável.  
37  Não se esmiuça aqui a quantidade de acórdãos analisados e selecionados, pois as conclusões são qualitativas a 

respeito dos acórdãos analisados. Para uma verificação quantitativa a respeito da jurisprudência do tema, ver: 

DELIGNE, Maysa de Sá Pittondo; LAURENTIIS, Thais de. Alteração de critério jurídico e jurisprudência do 
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Foram encontrados 146 precedentes no Carf. Dentre os localizados, 3 (três) acórdãos 

foram excluídos por não tratarem especificamente do tema.38 Além disso, foram considerados 

como uma única decisão os grupos de acórdãos “repetidos”, sendo estes um total de 37 (trinta 

e sete) acórdãos, proferidos para um grupo de casos análogos por razões de conexão ou 

decorrência (por exemplo, grupo de processos sobre pedidos de ressarcimentos sobre o mesmo 

objeto, somente referentes a períodos diferentes). Acresce-se que, por ultrapassar a discussão 

em torno da aplicação do art. 146 do CTN, optou-se por retirar do escopo 23 (vinte e três) 

acórdãos que versam sobre a revisão aduaneira.39  Nesse sentido, foram levantados 83 (oitenta 

e três) acórdãos (“universo total de acórdãos”) cujas ementas apontam a existência de discussão 

quanto possibilidade, ou não, de revisão ou complementação do lançamento tributário por 

alteração do critério jurídico, de modo que estes casos que foram objeto das conclusões trazidas 

no item 2.1.3.  

Sem embargo da existência do citado tópico 2.1.3 dedicado exclusivamente à 

jurisprudência sobre o tema, ao longo do trabalho são esmiuçados alguns casos concretos, pelo 

fato de consistirem em exemplos didáticos das questões analisadas na pesquisa.  

Salienta-se, ainda, que não há pretensão de efetuar um estudo de direito comparado em 

sua acepção estrita. Todavia, será dispendida especial atenção ao Direito Francês – 

precisamente justificada no item 2.3 infra –, uma vez que trata do tema de forma bastante 

consolidada e inovadora, possibilitando um olhar crítico sobre o direito brasileiro. Ademais, 

será possível encontrar algumas referências à experiência alienígena sobre pontos específicos 

estudados ao longo do trabalho, por terem aparecido nas referências bibliográficas consultadas 

e serem importantes para fundamentar as propostas aqui adotadas.  

Trilhando este caminho, será possível alcançar uma redução da vagueza do tema da 

alteração de critério jurídico no Direito Tributário, pela reflexão sobre as problemáticas que 

dele decorrem, trazendo com isso solução às questões que se propõem elucidar neste trabalho 

e testando a hipótese de pesquisa apresentada. 

 

  

 
Carf. In: GODOI, Marciano Seabra et alii (org.). Análise crítica da jurisprudência do Carf. Belo Horizonte: 

D’Plácido Editora, 2019. p. 367-386. 
38   Acórdãos 1302-003.085, 1401-001.839 e 2301-005.918. 
39  Acórdãos 3302-006.419, 3302-006.430, 3302-006.431, 9303-007.469, 3402-005.462, 3401-005.133, 3201-

003.744, 9303-006.839, 3401-004.446, 3201-003.506, 3401-004.020, 3402-004.683, 3201-003.015, 3201-

003.065, 3401-003.812, 3201-002.603, 3401-003.431, 3401-003.252, 3402-003.049, 3401-003.117, 3401-

003.137, 3401-003.136, 3402-002.943. 
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2 PRESSUPOSTOS PARA A CONSTRUÇÃO DA GARANTIA CONTRA MUDANÇA 

DE CRITÉRIO JURÍDICO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

Esta seção é dedicada a, inicialmente, expor o contexto jurídico tributário em que se 

insere a garantia contra mudança de interpretação pela administração fiscal. Assim, serão 

avaliadas as regras jurídicas basilares do controle desse tipo de situação no Direito Tributário, 

vale dizer, os artigos 100 e 146 do Código Tributário Nacional. Em seguida, as correntes 

doutrinárias acerca da interpretação desses dispositivos serão descritas. Como terceiro ponto 

desse contexto normativo, aparece a jurisprudência nacional sobre a matéria.  

Ainda nesta seção será proposto um paralelo com a experiência estrangeira, 

especificamente como a questão é tratada pelo Direito francês. Tal proposta aparece em razão 

da influência que a França representa para a experiência brasileira em termos de Direito Público 

e, especialmente, Direito Administrativo; bem como pelo marcante desenvolvimento, em nível 

legal e doutrinário, acerca da garantia ora sob estudo naquele país.  

Finalmente, serão apresentadas os problemas teóricos e práticos das propostas 

doutrinárias sobre a matéria, sempre assumindo como premissa a ausência de uma completa 

legislação tributária garantidora da proteção dos contribuintes contra a retroação de mudanças 

de critério jurídico pela Autoridade Fiscal. 

Assim, todo o contexto do tema estará descrito e, com isso, será possível entender o 

porquê deste trabalho: contribuir com a ciência jurídica apresentando uma consolidação da 

garantia contra mudança de critério jurídico pela Administração Tributária, com base no 

regime de controle dos atos administrativos, trazendo uma releitura dos artigos 100 e 146 do 

CTN.  

 

2.1 Contexto normativo em que se insere o estudo da garantia contra mudanças de 

critério jurídico pela Administração Tributária 

 

No Brasil, a discussão que será enfrentada neste trabalho é tratada preponderantemente 

na análise dos artigos 100 e 146 do CTN, nos moldes apresentados a seguir.  
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2.1.1 As regras jurídicas basilares sobre o controle das mudanças de critério jurídico pela 

Administração Tributária  

 

Conforme mencionado, o tema da alteração de critério jurídico pelas Autoridades 

Públicas é estudado pela doutrina tributária, via de regra, com base nos artigos 100 e 146 do 

Código Tributário Nacional.40 

Para que se compreenda todos os contornos da atual discussão, passa-se a abordar 

abaixo como esses dispositivos encontram-se no ordenamento jurídico, como a doutrina os 

interpreta e como a jurisprudência os aplica. 

 

2.1.1.1 Artigo 100, parágrafo único, do Código Tributário Nacional 

 

Na concepção original de Estado de Direito, a lei (e o legislador) tinham posição 

triunfal, não só porque o poder legislativo cabia estatuir as leis, mas também a função de as 

interpretar. Pensava-se que a generalidade da lei seria a garantia contra injustiças. Assim, a 

função do poder Judiciário e do Executivo eram diminutas, como simples aplicadores do direito 

contido na lei, a qual seria clara e completa, crendo-se na plenitude do sistema para a solução 

de conflitos. Isto ficou claro no contexto das codificações do século XIX.41  

Ocorre que, com as transformações sociais e econômicas trazidas pela Revolução 

Industrial, o direito, enquanto sinônimo de direito legislado, passou a “envelhecer” 

rapidamente, dando azo a uma sucessão de novas leis ainda incapazes de resolver os litígios 

que deveria. Concomitantemente sobreveio a expansão das tarefas do Estado, atuando tanto no 

campo social como econômico. Daí decorre a “crise da generalidade da lei” enquanto pedra 

fundamental do Estado de Direito, e a ascensão do Poder Executivo na regulação das relações 

jurídicas, inclusive pela tarefa normativa. 42 

Vê-se aí a importância da Administração Pública na sua função normativa, conferindo 

interpretação autêntica às leis tributárias em sentido estrito, sendo tal fenômeno consabidamente 

notável no âmbito tributário.  

 
40  É evidente que outros dispositivos do Código Tributário Nacional devem ser igualmente avaliados quando se 

estuda o tema, à medida que tangenciam ou agregam lógica/conteúdo, como os artigo 145 e 149, por exemplo, 

os quais serão devidamente explorados, à medida de sua importância para a tese.  
41  CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Motivo e motivação do ato administrativo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1979. p. 13-16.  
42  Idem, ibidem, p. 17-18.  
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Nesse contexto, o Código Tributário Nacional cuidou de precisar a expressão 

“legislação tributária”, claramente no intuito de delimitar as fontes do direito para esta 

disciplina. 

Com efeito, o seu artigo 96 determina que “a expressão ‘legislação tributária’ 

compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas 

complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles 

pertinentes.”  

Este dispositivo é complementado pelo artigo 100, cujo conteúdo lista que se 

consideram as normas complementares: i) os atos normativos expedidos pelas autoridades 

administrativas; ii) as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, 

a que a lei atribua eficácia normativa; iii) as práticas reiteradamente observadas pelas 

autoridades administrativas; iv) e os convênios que entre si celebrem os entes federados.  

 No Projeto do Código Tributário Nacional, elaborado por Rubens Gomes de Sousa, a 

matéria encontrava-se disciplinada no artigo 57, com a seguinte redação: 

 

Completam a legislação tributária, dentro dos limites fixados no presente capítulo, os 

seguintes atos administrativos versando, no todo ou em parte, sobre a matéria referida no 

item 51:  

I. As circulares, instruções, portarias, ordens de serviço e demais disposições normativas 

expedidas pelas autoridades administrativas. 

 

Em suas explanações sobre o Projeto, o seu Autor coloca que o artigo 57 

(correspondente ao artigo 109 do Anteprojeto) “enumera os atos administrativos que, pelo seu 

caráter normativo, são suscetíveis de definição como elementos complementares da legislação 

tributária.” Ademais, reforça que a enumeração era tão somente exemplificativa, pois visava a 

abarcar qualquer ato que não se restringisse a casos particulares, como ocorre com os atos 

decisórios.43  

Entendido no que consiste a legislação tributária e sabendo que os atos normativos 

complementares dela fazem parte, pode-se compreender a amplitude da regra exposta no artigo 

100, parágrafo único do texto final aprovado para o Código Tributário Nacional, in verbis: “A 

observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de 

juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.” 

É possível perceber o valor dado pelo CTN às normas complementares da legislação 

tributária, em termos de proteção da confiança dos contribuintes – intrínseca ao conceito de 

 
43  SOUSA, Rubens Gomes de. Trabalhos da Comissão Especial do Código Tributário Nacional. Rio de 

Janeiro: Ministério da Fazenda, 1954. p. 168. 
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segurança jurídica –, uma vez que seu texto impõe o afastamento da lógica básica de aplicação 

das normas sancionatórias na hipótese de o contribuinte ter observado um ato normativo 

complementar.  

Antes de avançar, cumpre destacar o conceito de segurança jurídica, definida por 

Heleno Taveira Torres como um princípio-garantia constitucional, cuja finalidade é 

justamente proteger expectativas de confiança legítima nos atos de criação ou aplicação de 

normas, por meio da certeza jurídica, da estabilidade do ordenamento, bem como da 

confiabilidade na efetividade dos direitos e liberdades.44 Embora haja um esforço doutrinário 

e jurisprudencial para demonstrar e delimitar o princípio da segurança jurídica no ordenamento 

brasileiro, uma vez que se trata de princípio que não veio expressamente taxado pela 

Constituição de 1998, “não há hesitação em se reconhecer a aplicação do princípio da 

segurança jurídica às relações ditas de Direito Público”, conforme a lição de Fernando Dias 

Menezes.45 Assim é que a aplicação do princípio da segurança jurídica é indubitável sobre a 

questão ora sob estudo. 

Embora o artigo 100 tenha promovido o estado de segurança jurídica, notadamente em 

sua feição de proteção da confiança, o dispositivo legal apenas estabeleceu o afastamento das 

penalidades, e não do tributo em si, na hipótese de observância das normas complementares 

pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Nos trabalhos da Comissão de 1953 – 1954 do 

CTN, Gilberto Ulhôa Canto chegara a sugerir a exclusão também dos valores devidos a título 

do tributo,46 porém tal sugestão não foi acolhida. 

Ainda sobre a lógica que funda o conteúdo do artigo 100, parágrafo único do CTN – 

adstrição ao afastamento das penalidades -, tem-se que a norma sancionatória tributária, como 

bem se sabe, deve ser aplica toda vez que constatada a prática de uma infração pelo 

contribuinte.47  

 
44   TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica. São Paulo: RT, 2011. 

p. 186-187. Também sobre o conceito de segurança jurídica: CARVALHO, Paulo de Barro. O princípio da 

segurança jurídica em matéria tributária. Revista da Faculdade de Direito, n. 98, p. 159-180, 2003. 

CARVALHO, Paulo de Barros. O sobreprincípio da segurança jurídica e os primados que lhe objetivam no 

direito positivo brasileiro. Revista Brasileira de Direito Tributário e Finanças Públicas, v. 58, p. 5-27, 2016. 
45   ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Princípios da administração pública e segurança jurídica. In: VALIM, 

Rafael; OLIVEIRA, José Roberto Pimenta; DAL POZZO, Augusto Neves (org.). Tratado sobre o princípio 

da segurança jurídica no Direito Administrativo. 1. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 58. 
46  COSTA, Ana Cecília Battesini Pereira; GODOI, Marciano Seabra de. Alteração de critério jurídico do 

lançamento – artigos 146 e 149 do Código Tributário Nacional. In: CARDOSO, Alessandro Mendes et ali 

(org.). Processo Administrativo Tributário. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2018. p. 67-87. 
47  A norma jurídica completa é o composto entre norma primária e secundária, vale dizer, entre norma que estatui 

um dever nascente do acontecimento do fato previsto no suposto normativo, e norma sancionatória, aplicada 

pelo Estado, em razão do descumprimento do dever imposto pela norma primária (CARVALHO, Paulo de 

Barros. Fundamentos jurídicos da incidência. 8. ed. São Paulo: Saraiva. 2010. p. 54-55). 



33 

 

Alfredo Augusto Becker48 lembra que, existindo a regra jurídica, poderá existir a sua 

violação. Por isso, é indispensável que ela possua força prescritiva, o que ocorre por meio das 

normas sancionatórias que lhe cominam sanção em caso de descumprimento. Assim, por 

exemplo, a fiscalização constatando que determinada companhia simplesmente deixou de 

recolher a Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS), num dado período, muito 

embora tenha auferido receita (fato gerador da Contribuição),49 deverá obrigatoriamente (artigo 

142 do CTN) efetuar o lançamento de ofício para a exigência do tributo devido (artigo 3º do 

CTN), além de aplicar a respectiva penalidade, juros e correção monetária, in casu, multa de 

ofício de 75% (ou 150% em casos de sonegação, fraude e conluio),50 e aplicação da taxa 

referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic),51 tudo por meio de documento 

intitulado auto de infração.  

Entretanto, permanecendo no mesmo exemplo, se restar comprovado pelo contribuinte 

que a falta de recolhimento da Contribuição ao PIS ocorreu porque a Receita Federal do Brasil 

possuía entendimento consubstanciado em instrução normativa (ato normativo complementar, 

segundo o artigo 100, inciso I do CTN) vigente no período em questão, que externava 

posicionamento pela não incidência da Contribuição Social para sua atividade, não poderá ser 

cominada nem a multa de ofício de 75% nem os juros calculados com base na taxa Selic ao 

contribuinte. É o que impõe a literalidade do parágrafo único do artigo do CTN.  

Afinal, o contribuinte que confiou na interpretação/orientação publicada oficialmente 

pela Administração Tributária a respeito de determinada lei, por meio de norma complementar, 

não pode ser penalizado por descumprir a própria lei. Não é à toa que Rubens Gomes de Sousa, 

consignou que o dispositivo “atende a uma evidente razão de equidade, contribuindo para 

consolidar e melhorar as relações entre o fisco e o contribuinte.”52 

 

  

 
48  Desse modo, também o Professor gaúcho conclui que não é possível pensar em relação jurídica sem 

coercibilidade. Porque houve incidência e eficácia jurídica há coercibilidade, e, se essa eficácia for 

desrespeitada, será necessária uma coação: utilização de força para obter a sujeição à eficácia jurídica. 

Traçando com cuidado a distinção entre coação e coerção, Becker ensina que a coação é física, recai sobre a 

pessoa ou seu patrimônio. Seu exercício é de monopólio do Estado, diferentemente do que se via na 

Antiguidade. Já a coercibilidade está no plano das ideias, e é propriedade lógica da relação jurídica. (BECKER, 

Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 4. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2007. p. 335-336). 
49  Ver artigo 3º da Lei n. 10.637/2022.  
50  Ver inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430/1996. 
51  Lei n. 9.250/1995.  
52  SOUSA, Rubens Gomes de. Trabalhos da Comissão Especial do Código Tributário Nacional. Rio de 

Janeiro: Ministério da Fazenda, 1954. p. 169. 
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2.1.1.2 Artigo 146 do Código Tributário Nacional 

 

Paralelamente à regra estabelecida no artigo 100, parágrafo único do CTN, o artigo 146 

do mesmo Código apresenta outro direito dos contribuintes, dentro do contexto das 

possibilidades de alteração do lançamento tributário, nos seguintes termos: 

 

Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão 

administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade 

administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a 

um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua 

introdução. 

 

Sobre as origens do dispositivo, no Anteprojeto do CTN o artigo 172 abarcava o tema 

da alteração de critério jurídico, nos seguintes dizeres:  

 

Art. 172. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão 

administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade 

administrativa no exercício do lançamento somente poderá ser efetivada, em relação 

a um mesmo contribuinte, por ocasião do lançamento imediatamente seguinte à data 

em que se tenha verificado a modificação. 

 

Dando continuidade às propostas normativas que antecederam a atual lei complementar, 

aparece o Projeto do CTN, que embora enviado à Presidência da República em 1954, nunca foi 

posto em votação. Nele, o artigo 109 traçava a determinação: 

 

Art. 109. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão 

administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade 

administrativa no exercício do lançamento, somente pode ser efetivada, em relação a 

um mesmo contribuinte, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua 

introdução. 

 

A respeito dos citados textos normativos, Rubens Gomes de Sousa – grande responsável 

pela sua redação – afirmou que o artigo 109 do Projeto do CTN, o qual corresponde ao artigo 

172 do Anteprojeto, “exclui a revisão do lançamento com base na modificação superveniente 

dos critérios jurídicos adotados pelo fisco na expedição do lançamento anterior”. 53 Ainda deixa 

claro que “a justificação dêste dispositivo será também enquadrada no tratamento do problema 

geral das revisões de lançamento.”54  

 
53  SOUSA, Rubens Gomes de. Trabalhos da Comissão Especial do Código Tributário Nacional. Rio de 

Janeiro: Ministério da Fazenda, 1954. p. 206. 
54  Idem, ibidem, p. 206. 
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Veja-se que com relação à redação atual do CTN, somente o final do enunciado 

prescritivo do artigo 172 do Anteprojeto é que foi alterado. 

Tal modificação foi proposta por Gilberto Ulhôa Canto, sob o seguinte pensar: “o que 

se quer assegurar é a aplicação do critério jurídico novo apenas aos lançamentos referentes a 

fatos geradores futuros.”55 Dessa forma, a redação atual ficou de fato mais apropriada para 

alcançar tal objetivo, como alerta Andrei Pitten Velloso.56 

Segundo o texto que foi finalmente adotado pelo Código Tributário Nacional, o artigo 

146 manteve a linha de entendimento acima destacada, apresentando direito dos contribuintes 

dentro do contexto das possibilidades de alteração do lançamento tributário expostas nos demais 

dispositivos do Capítulo II da Lei Complementar, em especial os artigo 145 e 149. Andrei Pitten 

Velloso coloca de forma didática a leitura conjunta dispositivos, nos seguintes dizeres: 

 

Após a notificação, o lançamento pode ser alterado, na esfera administrativa, em razão 

de provas produzidas ou de decisões prolatadas por autoridades judicantes, quando da 

apreciação de impugnação do sujeito passivo – ou, ainda, por força de ulterior recurso 

de ofício -, interposto contra decisão que acolher, no todo ou em parte, a impugnação 

ao lançamento. A autoridade lançadora somente poderá retificá-lo por força de decisão 

administrativa ou judicial ou, ainda, de ofício, caso configurada alguma das situações 

previstas no artigo 149 do CTN, atinentes fundamentalmente a incorreções ou 

omissões incorridas pelo sujeito passivo.57  

 

Em breve síntese, vê-se que o CTN determina a impossibilidade da cobrança de tributos 

retroativamente, com fundamento em alteração de interpretação (critério jurídico) promovida 

pela autoridade administrativa, seja por meio de constituição ou revisão do lançamento 

tributário de ofício (artigo 145, inciso III58 e artigo 149, incisos II a IX do CTN)59 ou por decisão 

administrativa ou judicial (artigo 145, incisos I e II).  

 
55  SOUSA, Rubens Gomes de. Trabalhos da Comissão Especial do Código Tributário Nacional. Rio de 

Janeiro: Ministério da Fazenda, 1954. p. 430. 
56  VELLOSO, Andrei Pitten. Modificação de critério jurídico nos lançamentos tributário. In: GOMES, Marcus 

Lívio; OLIVEIRA, Francisco Marconi de (coord.). Estudos tributários e aduaneiros do III Seminário Carf. 

Brasília: [s.n.], 2018. p. 20. 
57  Idem, ibidem, p. 17. 
58  “Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: I - 

impugnação do sujeito passivo; II - recurso de ofício; III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos 

casos previstos no artigo 149.” 
59  “Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: I - 

quando a lei assim o determine; II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na 

forma da legislação tributária; III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração 

nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de 

esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste 

satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade; IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a 

qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória; V - quando se 

comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se 

refere o artigo seguinte; VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente 

obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária; VII - quando se comprove que o sujeito passivo, 
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De pronto percebe-se que nessa garantia faz-se necessária a figura de um prévio 

lançamento tributário, diversamente do que ocorre com aquela estabelecida pelo artigo 100, 

retro comentado. Essa a leitura clássica do dispositivo, como se verá mais adiante.  

O lançamento, vale lembrar, é tido precipuamente como ato administrativo, 

preenchendo todos os requisitos para tanto.  

Na esteira dos ensinamentos de Paulo de Barros Carvalho, pode-se definir o conceito de 

lançamento como o ato de colocação de nova norma individual e concreta no ordenamento 

jurídico, com fundamento em respectiva norma de competência e depois de efetuado o 

procedimento adequado, de forma a constituir, em linguagem jurídica competente, a relação 

tributária (obrigação pecuniária) entre Estado e contribuinte (sujeito ativo e sujeito passivo), 

tendo em vista a aferição do fato jurídico tributário.60  

Assim é que, muito embora o ato administrativo de lançamento também introduza um 

conteúdo normativo no mundo do direito, esta norma é da categoria das individuais e concretas, 

e não das gerais e abstratas, como os atos normativos complementares.61 A colocação de 

Humberto Ávila sobre esse ponto é precisa: o lançamento tributário quebra a impessoalidade 

do Direito, criando uma relação de confiança entre as partes (administrado e Poder Público), 

um compromisso entre eles e, por conseguinte, um dever de lealdade.62 Por essa razão, diferem 

os lançamentos das normas complementares, as quais visam trazer mais concretude e 

especificidade aos dizeres da lei, delimitando seus conceitos para uma mais precisa aplicação 

no caso concreto, porém não são individualizadas a um determinado contribuinte singular, 

criando o dito compromisso entre este e o fisco.  

 
ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação; VIII - quando deva ser apreciado fato 

não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior; IX - quando se comprove que, no 

lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma 

autoridade, de ato ou formalidade especial. Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada 

enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.” 
60  Mas dificilmente lograr-se-ia êxito em exprimir com mais clareza o conceito de lançamento tributário do que 

Paulo de Barros Carvalho: “Lançamento tributário é o ato jurídico administrativo, da categoria dos simples, 

constitutivos e vinculados, mediante o qual se insere na ordem jurídica brasileira uma norma individual e 

concreta, que tem como antecedente fato jurídico tributário e, como conseqüente, a formalização do vínculo 

obrigacional, pela individualização dos sujeitos ativo e passivo, a determinação do objeto da prestação, 

formado pela base de cálculo e correspondente alíquota, bem como pelo estabelecimento dos termos espaço-

temporais em que o crédito há de ser exigido.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 

22. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 386). 
61  As normas gerais e abstratas são assim chamadas porque se dirigem a um conjunto indeterminado de 

destinatários e oferecem critérios para identificar fato de possível ocorrência, respectivamente quanto aos seus 

caracteres de generalidade e abstração. Diferentemente ocorre com as normas individuais e concretas, nas quais 

há alusão direta a um acontecimento específico realizado por também pessoa individualizada. Seu traço, 

portanto, é de denotatividade, e não de conotatividade. Trata-se de norma individual porque individualiza o 

sujeito a que se refere, e concreta já que coloca acontecimento do tempo passado, o indicando de forma 

denotativa. 
62  ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 468-469.  
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2.1.2 As correntes doutrinárias acerca da aplicação dos dispositivos 

 

Como visto, o núcleo normativo da discussão que será enfrentada neste trabalho 

encontra-se no artigo 146 do CTN, o qual apresenta solução que garante o direito dos 

contribuintes nas hipóteses de alteração de entendimento pela Administração, normalmente 

estudado pela doutrina sob a nomenclatura “alteração de critério jurídico”. Ao lado deste, 

exsurge a regra estampada pelo artigo 100, parágrafo único do CTN, garantindo que o 

contribuinte não será penalizado caso tenha seguido orientações constantes em normas 

complementares dadas pela Administração.  

Para fins didáticos, as propostas trazidas pela doutrina para a aplicação do artigo 146 do 

CTN em harmonia com o artigo 100, parágrafo único, do mesmo Codex, podem ser 

diferenciadas em três correntes.63 

 

2.1.2.1 Primeira corrente: artigo 146 limitado à revisão do ato no processo administrativo fiscal 

 

Dentro da primeira e mais tradicional corrente doutrinária sobre o tema, aparecem 

aqueles autores que consideram que o artigo 146 do CTN somente é aplicável diante de um ato 

individual e concreto direcionado ao sujeito passivo da obrigação tributária: o lançamento. 

Assim, o dispositivo teria como pressuposto a existência de um lançamento ou uma solução de 

consulta individual, fixando interpretação entendida como correta pela administração 

fazendária para um determinado e específico sujeito passivo. Não se aplicaria o artigo 146, 

portanto, para as situações envolvendo atos gerais, cuja modificação seria disciplinada pelo 

artigo 100, parágrafo único do CTN. Esse é o entendimento de Misabel de Abreu Machado 

Derzi.64 

 
63  A descrição das correntes mencionadas nos parágrafos seguintes foi objeto de exposição anterior, de forma 

mais concisa, em DELIGNE, Maysa de Sá Pittondo; LAURENTIIS, Thais de. Alteração de critério jurídico e 

jurisprudência do Carf. In: GODOI, Marciano Seabra et alii (org.). Análise crítica da jurisprudência do 

Carf. Belo Horizonte: D’Plácido Editora, 2019. p. 367-386. 
64  “O que distingue o art. 146 do art. 100 é que o primeiro proíbe a retroação do ato, por mudança de critério 

jurídico, em relação ao mesmo fato gerador e contribuinte, enquanto o art. 100 é genérico e independe de ter 

havido lançamento. As conseqüências também são diferentes. O art. 146 proíbe que se edite outro ato 

administrativo individual, como o lançamento, por exemplo, relativamente ao mesmo fato gerador, uma vez 

aperfeiçoado e cientificado o contribuinte. Se a mudança de critério jurídico levaria à cobrança de tributo ou à 

sua majoração, em relação àquele mesmo fato jurídico, novo lançamento não poderá ser efetuado, nem mesmo 

para cobrar o singelo valor do tributo (como autoriza o art. 100, em se tratando de ato normativo).” 

(BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado. Direito Tributário brasileiro. 12. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2013. p. 1.214). No mesmo sentido, vide ainda: TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito 

Financeiro e Tributário. 8. ed. Rio de Janeiro, Renovar, 2001. p. 249). 
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Sobre a relação entre o artigo 146 e o artigo 100, parágrafo único do CTN, com a 

autoridade de um dos primeiros grandes intérpretes do sistema tributário nacional, Aliomar 

Baleeiro65  também propunha uma leitura “literal” dos artigos 100 e 146 do CTN, segregando 

suas hipóteses de aplicação pelo critério da existência de lançamento tributário contra o sujeito 

passivo da obrigação, exatamente nos moldes traçados acima. Nesse sentido, somente quando 

um contribuinte tivesse contra si lavrado um lançamento tributário motivado segundo uma 

específica interpretação normativa, sobrevindo nova interpretação (critério jurídico que 

fundamente a cobrança do tributo) da Administração Tributário por alguma das formas 

previstas pelo ordenamento jurídico,66 é que não seria possível a exigência do tributo, além de 

seus acessórios (multa, juros e correção monetária), conforme o artigo 146 do CTN. Já se a 

alteração de interpretação da lei por parte da Administração vem por meio de normas 

complementares (norma geral e abstrata), somente a multa e os juros não poderão ser cobrados 

retroativamente, como determina o artigo 100, parágrafo único do CTN. 

A leitura de Aliomar Baleeiro é, de fato, entendida como fiel à literalidade do Código e 

às ideias de Rubens Gomes de Sousa (vide item 2.1.1.1). Isto porque o lançamento tributário 

(artigo 142 do CTN) não se confunde com os atos normativos complementares, aos quais faz 

referência o artigo 100 do Codex. É também essa a lição de Alberto Xavier, que justifica a 

interpretação pela referência do dispositivo a ‘um mesmo sujeito passivo’, de modo que o artigo 

146 pressupõe a existência de prévio lançamento. 67  

Ou seja, especificamente diante de um lançamento de ofício, essa primeira linha de 

pensamento entende que a aplicação do artigo 146 do CTN fica restrita à possibilidade de 

 
65  BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário brasileiro. 11 ed. revista e complementada por Misabel de Abreu 

Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 811. 
66  Conforme o artigo 145 do CTN, são i) a impugnação do sujeito passivo; ii) o recurso de ofício; iii) ou a 

iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nas hipóteses previstas no artigo 149.  
67  “O Artigo 146 nada mais é, pois, que simples corolário do princípio da não retroatividade, extensível às normas 

complementares, limitando-se a esclarecer que os lançamentos já praticados à sombra de ‘velha interpretação’ 

não podem ser revistos com fundamento em ‘nova interpretação’. Repare-se que o artigo 146 pressupõe que, 

antes da modificação operada nos critérios jurídicos, tenha sido previamente praticado um ato individualizado 

de lançamento, caso contrário não se justificaria a referência a ‘um mesmo sujeito passivo’. O que o artigo 146 

pretende é precisamente que os atos administrativos concretos já praticados em relação a um sujeito passivo 

não possam ser alterados em virtude de uma alteração dos critérios genéricos da interpretação da lei já aplicada. 

Assim, como corolário da garantia genérica – em favor de todos os sujeitos passivos - de não aplicação 

retroativa da lei e de interpretação superveniente, constante do artigo 144, o artigo 146 explicita a garantia 

subjetiva - em favor de cada sujeito passivo individualmente considerado – de que a interpretação 

superveniente não pode conduzir à modificação do lançamento que o tenha como destinatário. Esta é também 

a solução consagrada pela LPAF (Lei 9.784/98), que dispõe no seu art. 2º, inciso XIII, ser ‘vedada aplicação 

retroativa de nova interpretação’.” (XAVIER, Alberto. Do lançamento no Direito Tributário brasileiro. 3. 

ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2005. p. 277). 
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revisão68 do ato administrativo por alteração no critério jurídico adotado pela autoridade fiscal, 

seja de ofício pela emanação de novo lançamento, seja no bojo de processo contencioso 

administrativo acerca do lançamento original.  

Ao tratar do tema, Andrei Pitten Velloso69  apresenta então os pressupostos de aplicação 

do artigo 146 do CTN: i) a existência de um lançamento tributário (a mera fiscalização não é 

suficiente para a aplicação do artigo 146); ii) identidade de sujeito passivo (o artigo 146 protege 

exclusivamente o destinatário do lançamento); iii) revisão lato sensu (retificação ou 

suplementação) do lançamento original. 

Tal proposta é defendida sob o ponto de vista histórico, topográfico/sistemático70 e 

teleológico do dispositivo. 

Do ponto de vista histórico, coloca-se que os escritores do Anteprojeto e da Comissão 

do Projeto do Código Tributário Nacional (vide item 2.1.1) não buscavam estender a aplicação 

de critérios jurídicos utilizados em um lançamento para outros lançamentos sobre fatos 

geradores diferentes, “mas sim proibir ao Fisco utilizar novos critérios jurídicos, mais gravosos 

aos contribuintes, para revisar lançamentos já realizados, seja mediante a sua retificação, seja 

pela lavratura de lançamento suplementar”. 71 

Em nenhum momento Rubens Gomes de Sousa trata da questão da mudança de 

orientação do fisco fora do contexto da revisibilidade do ato administrativo de lançamento. 

Veja-se o seguinte trecho de sua autoria, em artigo intitulado “Limites dos poderes do Fisco 

quanto à revisão do lançamento”, demonstrando o espírito do que fora posteriormente 

positivado no Código Tributário Nacional: 

 

Este conceito do fundamento da revisibilidade, constituindo exceção ao princípio, que 

deixamos assentado, do efeito vinculativo do lançamento em todos os demais casos, 

excluiria, notadamente, a revisibilidade baseada em eventual divergência entre os 

conceitos jurídicos adotados pelo contribuinte e os adotados pelo fisco na 

interpretação ou conceituação, para efeitos fiscais, dos fatos pertinentes ao 

lançamento, quando a aludida divergência se traduza por uma mudança de orientação 

do fisco, posterior a um primeiro lançamento em que tenham sido adotados ou aceitos 

pelo fisco conceitos jurídicos que êste subsequentemente venha a repudiar.72 

 

 
68  Indo na linha de aplicação do artigo 146 para impedir a revisão do lançamento tributário com base em alteração 

de critério jurídico, ver: PISCITELLI, Tathiane. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2021. p. 432.  
69  VELLOSO, Andrei Pitten. Modificação de critério jurídico nos lançamentos tributário. In: GOMES, Marcus 

Lívio; OLIVEIRA, Francisco Marconi de (coord.). Estudos tributários e aduaneiros do III Seminário Carf. 

Brasília: [s.n.], 2018. p. 23.  
70  Idem, ibidem, p. 27.  
71  Idem, ibidem, p. 27.  
72  SOUSA, Rubens Gomes de. Limites dos poderes do Fisco quanto à revisão do lançamento. Revista de Direito 

Administrativo, v. 14, p. 31, 1948. 
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Corroborando esse raciocínio, veja-se o exemplo que Rubens Gomes de Sousa se 

embasa para tratar do tema, do imposto sobre lucros extraordinários. A autoridade fiscal 

entendia que deveria ser apurado em um determinado instante temporal (fim do exercício), mas 

depois passou a entender que era outro o momento apropriado (o início do exercício) para tanto. 

Diante dessa nova interpretação, buscou revisar lançamentos anteriormente feitos, com base na 

primeira interpretação. Ou seja, o exemplo deixa hialino o entendimento que o que está vedado 

é revisitar fatos geradores já anteriormente analisado e valorados juridicamente pelo Fisco. Não 

está abarcada, então, a proposta doutrinária mais vanguardista – abordada adiante, no item 

2.1.2.3 –, segundo a qual fatos geradores ainda não apreciados pelo Fisco não poderiam estar 

sujeitos a novo critério jurídico adotado.  

Conclui-se então que a proibição de alteração de critério jurídico posta no artigo 146 do 

CTN não está se referindo a autuação de períodos não anteriormente fiscalizados, mas sim à 

anulação de um primeiro lançamento e efetivação de um novo, para aqueles mesmos fatos 

geradores, com base no novel entendimento jurídico, além do caso de revisão via lançamento 

suplementar.  

As palavras de Rubens Gomes de Sousa consolidam a questão: 

 

A tese é evidentemente aplicável a todos os impostos lançados: “[...] o fisco pode [...] 

proceder a novo lançamento, caso se verifique divergência entre os fatos declarados 

pelo contribuinte e os fatos apurados na revisão que precede o lançamento, sendo, em 

consequência dessa divergência, os lucros tributados no primeiro lançamento 

inferiores aos reais [...] Não pode [...] o fisco proceder a um segundo lançamento com 

fundamento na invocação de critérios jurídicos diferentes dos que aceitara quando 

expedira o primeiro lançamento. Esta conclusão decorre do fato de que, já em face da 

organização fiscal e do dever das autoridades procederem à revisão das declarações 

dos contribuintes, já em face da sistemática dos prazos a este respeito, é inadmissível 

que o fisco possa “venire contra factum propium” e anular “ex-officio” um 

lançamento e substitui-lo por outro, ou ainda, proceder a lançamento suplementar, 

baseando-se na alegação de ter passado a adotar critérios jurídicos diferentes dos que 

aceitara por ocasião de um primeiro lançamento.73 
 

Já da perspectiva topográfica/sistemática, o artigo 146 está inserido na seção a respeito 

do “lançamento” no CTN, sucedendo o artigo 145 que trata especificamente das hipóteses de 

alteração do lançamento. Assim, defende-se que “é evidente que se trata de uma limitação 

objetiva à revisão dos lançamentos já efetuados”. 74 

 
73  SOUSA, Rubens Gomes de. Limites dos poderes do Fisco quanto à revisão do lançamento. Revista de Direito 

Administrativo, v. 14, p. 31, 1948. p. 33.  
74  VELLOSO, Andrei Pitten. Modificação de critério jurídico nos lançamentos tributário. In: GOMES, Marcus 

Lívio; OLIVEIRA, Francisco Marconi de (coord.). Estudos tributários e aduaneiros do III Seminário Carf. 

Brasília: [s.n.], 2018. p. 28. 
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E ainda do ponto de vista teleológico, argumenta-se ser clara a intenção da norma: criar 

garantia especial aos contribuintes brasileiros, dando elevado e expresso grau de importância 

aos elementos vinculantes do ato administrativo de lançamento tributário. Em razão dessa 

vinculatividade, a regra ali posta extermina a possibilidade de as autoridades alterarem as razões 

anteriormente adotadas para a cobrança de tributos. Os motivos inicialmente seguidos pelo ato 

administrativo serão ditadores do seu destino e, por isso, nas hipóteses de revisão (de ofício ou 

no bojo do processo administrativo fiscal), não poderão ser substituídos por outros, salvo se 

constatadas situações que representem vícios na origem desses motivos (fraude, erro, e demais 

situações estabelecidas no artigo 149 do CTN). 

Nesse sentido, a proteção do artigo 146 do CTN estaria restrita à revisão do lançamento 

de ofício efetuado em face de um sujeito passivo, para determinado período de apuração. Ou 

seja, os critérios jurídicos adotados pela autoridade fiscal no lançamento (para o sujeito passivo 

e o período de apuração determinados) não poderiam ser modificados. Com isso, essa parte da 

doutrina conclui que o equívoco cometido pela fiscalização no enquadramento jurídico dos 

fatos enseja o cancelamento da autuação. 

Ainda para ratificar seu ponto, os expositores dessa linha de pensamento lembram que 

a revisão de ofício do lançamento somente pode ser admitida dentro das hipóteses previstas no 

artigo 149 do CTN, dentre as quais destaca-se o inciso VIII: “quando deva ser apreciado fato 

não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior”.  

Diante deste dispositivo que advém a interpretação de Paulo de Barros Carvalho sobre 

o artigo, adotada por grande parte da doutrina, no sentido de que “o erro da autoridade fiscal 

que justifica a alteração do ato de lançamento é apenas o erro de fato; nunca o erro de direito.”75  

Exsurge daí o debate doutrinário sobre a sobredita segregação entre “erro de fato” e 

“erro de direito”, bem como a diferenciação deste último com a “alteração de critério jurídico”76 

no contexto do artigo 146 do CTN.  

O ponto foi levado ao Poder Judiciário, que entendeu pela possibilidade de alteração de 

lançamento tributário unicamente quando há erro de fato, sendo que “a mudança de critério 

jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento.”77 Trata-se, assim, o erro de 

 
75  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, linguagem e método. São Paulo: Noeses, 2009. p. 445. 
76  Vide: COSTA, Ana Cecília Battesini Pereira; GODOI, Marciano Seabra de. Alteração de critério jurídico do 

lançamento – artigos 146 e 149 do Código Tributário Nacional. In: CARDOSO, Alessandro Mendes et ali 

(org.). Processo Administrativo Tributário. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2018. p. 67-87; e 

VELLOSO, Andrei Pitten. Modificação de critério jurídico nos lançamentos tributário. In: GOMES, Marcus 

Lívio; OLIVEIRA, Francisco Marconi de (coord.). Estudos tributários e aduaneiros do III Seminário Carf. 

Brasília: [s.n.], 2018. p. 13-38. 
77  Súmula 227 do extinto Tribunal Federal de Recursos – TFR. 
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direito como sinônimo de mudança de critério jurídico, sendo ambos seriam disciplinados de 

forma equivalente pelo artigo 146 do CTN.  

Neste trabalho adota-se entendimento diverso sobre o tema, conforme será 

pormenorizadamente abordado no item 3.2.3. 

Neste momento, contudo, cumpre simplesmente consignar o posicionamento externado 

pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.130.545/RJ,78 

proferido pela sistemática dos recursos repetitivos, o que torna sua ratio vinculante79: enquanto 

a revisão do lançamento tributário por erro de fato “reclama o desconhecimento de sua 

existência ou a impossibilidade de sua comprovação à época da constituição do crédito 

tributário”, no erro de direito, entendido como equívoco na valoração jurídica dos fatos, “o ato 

administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável”.80 

 

2.1.2.2 Segunda corrente: extensão do artigo 146 para normas gerais e proteção das expectativas 

não disciplinadas pelo CTN 

 

Observando o elevado grau de complexidade do Direito Tributário em contraposição ao 

princípio da segurança jurídica, corretamente percebeu-se a necessidade de ser dada uma maior 

relevância “às interpretações manifestadas pela Administração Tributária, com a proteção da 

legítima confiança do contribuinte e a consequente proibição de comportamentos contraditórios 

pelas autoridades fiscais.”81  

Buscando resolver tal impasse, um passo para ampliar o grau protetivo do artigo 146 do 

CTN foi dado pela segunda corrente doutrinária sobre o tema, sustentando que a 

impossibilidade de aplicação de novos critérios a fatos geradores ocorridos antes de sua 

introdução não necessariamente dependem da existência de um ato individual direcionado ao 

sujeito passivo.82 Nesse sentido, defende-se que enquanto o artigo 100, parágrafo único do CTN 

seria aplicável para uma hipótese de erro/ilegalidade cometida pela Administração quando da 

 
78  STJ, REsp 1.130.545/RJ Recurso especial 2009/0056806-7, Relator(a) Min. Luiz Fux, S1 – Primeira Seção, 

julgado em 09/08/2010, DJe 22/02/2011. 
79  Nos termos do art. 927, inciso III do CPC. 
80  STJ, Recurso Especial 1.130.545/RJ, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 09/08/2010, Dje 22/02/2011. 
81  FLÁVIO NETO, Luís. Segurança jurídica, proteção da confiança, boa-fé e proibição de comportamentos 

contraditórios no Direito Tributário: nemo potest venire contra factum proprium. Revista Direito Tributário 

Atual, São Paulo, n. 36, p. 227, 2016. 
82  Vide: AMARO, Luciano da Silva. Direito Tributário brasileiro. 15. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 341; 

TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Interpretação da lei tributária: lei interpretativa, observância de normas 

complementares e mudança de critério jurídico. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 176, 

p. 81-82, maio 2010; LOBATO, Valter de Souza. O princípio da confiança retratado no Código Tributário 

Nacional. A aplicação dos artigos 100 e 146 do CTN. A análise de casos concretos. Revista Brasileira de 

Direito Tributário e Finanças Públicas, v. 6, p. 42-70, 2012. 
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emanação do ato geral e abstrato (interpretação ilegal), o artigo 146, do CTN seria aplicável 

para a alteração pela Administração de uma interpretação juridicamente possível adotada 

anteriormente, por uma nova interpretação igualmente válida,  a qual enseja um maior encargo 

tributário para o sujeito passivo (alteração de interpretações corretas/legais). Assim, esse último 

dispositivo seria aplicável para além dos atos individuais, igualmente atingindo os atos dotados 

de generalidade, quando se referir a mudança de interpretação.83 

Importante destacar que a segunda corrente não nega o entendimento da primeira, no 

sentido da aplicação do artigo 146 do CTN para a revisão do lançamento de ofício. Seu 

posicionamento, na realidade, amplia o âmbito de aplicação do dispositivo para quaisquer 

modificações de interpretações jurídicas adotadas pela Administração Tributária, 

independentemente da existência de um ato individual direcionado ao sujeito passivo. Dessarte, 

nessa forma de entendimento, o artigo 146 do CTN contempla a adoção do critério jurídico em 

soluções de consulta direcionadas a outros sujeitos passivos, bem como em atos 

complementares exarados pela Administração Fiscal. 

Existe ainda uma segunda proposta, também qualificável como intermediária,  buscando 

resguardar os direitos dos contribuintes que confiam nos dizeres da Administração Pública na 

realidade atual: assume-se o critério de discrímen adotado pelo legislador ao vincular a regra 

do artigo 100 a atos administrativos não direcionados especificamente ao contribuinte, “mas 

com potencialidade de criar na coletividade a expectativa de cumprimento da norma tributária 

de determinada maneira”84, em contraposição ao artigo 146 do CTN. Faz-se atenção, assim, ao 

texto do dispositivo (artigo 100 do CTN), que restringe a abrangência do princípio da não 

contradição de condutas no âmbito das normas complementares apenas às penalidades e aos 

 
83  “[...] o Fisco não pode ‘variar de critério jurídico na apreciação do fato gerador’, ou seja, que o novo critério 

não pode se aplicar a fato gerador anteriormente ocorrido, despindo o ato do lançamento da importância que 

parece ter no texto do artigo 146. [...] a mudança do critério jurídico, de que trata o artigo 146, ocorre quando 

uma interpretação certa da lei dá lugar a outra interpretação igualmente certa que implica a maior arrecadação. 

Ou seja, a mudança do critério jurídico implica a existência de dois critérios juridicamente possíveis, sem que 

um deles seja necessariamente errado. Já o parágrafo único do artigo 100, por sua vez, parece referir-se à 

situação em que não há a substituição de uma interpretação juridicamente possível por outra, mas a existência 

de uma norma complementar contrária à lei que é posteriormente corrigida pela Administração, ou cujo erro é 

posteriormente por ela percebida.” (TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Interpretação da lei tributária: lei 

interpretativa, observância de normas complementares e mudança de critério jurídico. Revista Dialética de 

Direito Tributário, São Paulo, n. 176, p. 82, maio 2010). 

Sobre o tema, Hugo de Brito Machado coloca: “Não seria justo punir o contribuinte que se conduzir de acordo 

com norma, embora ilegal, editada pela própria Administração Tributária. Ressalte-se, outrossim, a 

necessidade de compatibilizar-se o parágrafo único do art. 100, com o art. 146, do Código Tributário Nacional. 

Assim, se a modificação da norma complementar representa simples mudança de critério jurídico, só vale para 

o futuro. Não se presta como fundamento para a revisão do lançamento” (MACHADO, Hugo de Brito. 

Comentários ao Código Tributário Nacional. V. II. São Paulo: Atlas, 2004. p. 94). 
84  FLÁVIO NETO, Luís. Segurança jurídica, proteção da confiança, boa-fé e proibição de comportamentos 

contraditórios no Direito Tributário: nemo potest venire contra factum proprium. Revista Direito Tributário 

Atual, São Paulo, n. 36, p. 229, 2016. 
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juros, não atingindo o valor do principal. Afasta-se, portanto, a aplicação do artigo 100 do CTN 

para os atos administrativos individualizados a um contribuinte, como as decisões 

administrativas e os processos de consulta, tendo em vista o já citado “critério de discrímen 

eleito pelo legislador” nesse dispositivo. Também não busca a utilização ampliativa do artigo 

146. Sustenta-se, isso sim, que para as situações não expressamente disciplinadas pelos dois 

dispositivos (artigos 100 e 146) haveria uma aplicação mais ampla da norma geral de não 

autuação de condutas condizentes com interpretações oficiais do Fisco.  

Ou seja, defende-se a aplicação direta da nemo potest venire contra factum proprium no 

Direito Tributário (pormenorizadamente tratado nos itens 3.1.4 e 3.2.4 infra) para situações não 

disciplinas expressamente pelos artigos 100 e 146 do CTN, quais sejam: consultas fiscais, 

manifestações do Fisco em veículos como “perguntas e respostas” da Receita Federal, e 

decisões administrativas reiteradas e convergentes. Nessas situações, as mudanças de 

interpretação prejudiciais ao contribuinte não poderiam ter efeito retroativo, de modo que nem 

mesmo o valor devido a título de tributo mereceria ser cobrado do contribuinte que confiara no 

primeiro entendimento exarado pelo Poder Público.85  

 

2.1.2.3 Terceira corrente: segurança jurídica e sopesamento de princípios 

 

Uma abrangência de proteção ainda mais ampla é assegurada pela terceira corrente 

doutrinária, que além das garantias já resguardadas pela primeira e segunda correntes acima 

delineadas, defende uma leitura do artigo 146 à luz do princípio da proteção da confiança 

legítima, concluindo pela sua aptidão para resguardar e orientar condutas do sujeito passivo. É 

o entendimento defendido por Luís Eduardo Schoueri, segundo o qual “se em lançamentos 

anteriores a autoridade administrativa adotou determinada interpretação da lei tributária”, o 

contribuinte pode “seguir o mesmo entendimento, até que ele seja informado diretamente ou 

por meio de ato administrativo público” da modificação da posição86. Segundo Humberto 

Ávila,87 tal raciocínio poderia ser igualmente aplicável às soluções de consulta e outros atos 

presumidamente válidos da Administração Pública.  

Nas palavras de Luciano Amaro a respeito do artigo 146: 

 
85  FLÁVIO NETO, Luís. Segurança jurídica, proteção da confiança, boa-fé e proibição de comportamentos 

contraditórios no Direito Tributário: nemo potest venire contra factum proprium. Revista Direito Tributário 

Atual, São Paulo, n. 36, p. 222-239, 2016. 
86  SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 660. 
87  ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 476-477. Vide, ainda: 

RIBEIRO, Ricardo Lodi. A proteção da confiança legítima do contribuinte. Revista Dialética de Direito 

Tributário, São Paulo, n. 145, p. 99, out. 2007. 
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O que o texto legal de modo expresso proíbe não é a mera revisão de lançamento com 

base em novos critérios jurídicos; é a aplicação desses novos critérios a fatos 

geradores ocorridos antes de sua introdução (que não necessariamente terão sido já 

objeto de lançamento). [...] 

A vedação se reporta ‘a um mesmo sujeito passivo’ (e, portanto, a cada sujeito passivo 

que estiver na mesma situação), e atém-se fatos geradores ocorridos antes da 

introdução do novo critério, o que significa que todas as obrigações tributárias já 

nascidas (em face da ocorrência do seu pressuposto de fato) terão de ser lançadas de 

acordo com o critério jurídico (mais favorável) que o Fisco já tiver adotado em 

lançamento anteriormente realizado [...], a não ser em relação a fatos geradores 

ocorridos após a introdução do novo critério. [...]. 

O dispositivo é severo com o Fisco, ao proibir que, em determinado lançamento, ele 

passe a adotar novo critério (em relação ao mesmo sujeito passivo), uma vez que isso 

implicaria mudança de critério quanto a fato gerador ocorrido antes da introdução do 

novo critério. O Fisco deve primeiro divulgar o novo critério para depois poder aplicá-

lo nos lançamentos futuros pertinentes a fatos geradores também futuros (em relação 

a sujeito passivo que, no passado, tenha tido obrigação lançada por outro critério).88  

 

Causa certo espanto a assertiva no sentido de que a proposta de interpretação ampliativa 

do artigo 146 consta de modo “expresso em seu texto”.  

Sendo mais justo com o texto e o contexto relativo ao artigo 146 (vide item 2.1.2.1 

supra), Ricardo Lodi Ribeiro assume que o dispositivo legal se refere apenas à irreversibilidade 

do lançamento tributário, e propõe sua leitura extensiva no sentido de que “ele protege o 

contribuinte contra a mudança de critério adotada pela Administração, quando envolva o 

agravamento de sua situação.”89 Isto porque, no seu sentir, a tutela da segurança do contribuinte 

“não depende de ter havido a constituição do crédito tributário, aplicando-se a qualquer 

posicionamento da Administração que aprova a nova interpretação da norma fiscal em relação 

a fatos geradores já praticados.”90 Conclui então que a proteção da confiança do contribuinte se 

aplica a processos de consulta, pareceres normativos, atos declaratórios ou qualquer outra 

manifestação administrativa que estabeleça um critério, seja em relação a um mesmo ou outro 

contribuinte que esteja em situação jurídica igual.91  

De seu lado, Humberto Ávila percebe – no mesmo sentido que já vinha registrando a 

doutrina do Direito Administrativo –92 que a perspectiva a partir da qual o tema é analisado é a 

 
88  AMARO, Luciano da Silva. Direito Tributário brasileiro. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 377-379; p. 

381. 
89  RIBEIRO, Ricardo Lodi. A segurança jurídica do contribuinte – legalidade, não surpresa e proteção da 

confiança legítima. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. p. 241.  
90  Idem, ibidem, p. 242. 
91  Idem, ibidem, p. 242. 
92  Vide SCHIRATO, Vitor Rhein. Limitações à possibilidade de anulação dos atos administrativos. Revista de 

Direito do Estado – RDE, ano 2, n. 8, p. 206, out./dez. 2007.  
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colisão entre duas dimensões da segurança jurídica, quais sejam, o princípio da legalidade e o 

princípio da proteção da confiança contra a mudança administrativa.93 

Aponta então a mudança de orientação94 do antiquado “princípio da livre anulação dos 

atos administrativos” (Súmulas 47395 e 346 do STF)96 e seus tradicionais efeitos. Segundo o 

autor, trata-se de posição pautada sob a perspectiva do Estado e da norma. Humberto Ávila 

constata que com tal mudança de orientação, passou-se a perceber que deveriam ser 

considerados outros elementos na análise da relação entre administração e administrado, como 

a confiança e a boa-fé. Ou seja, passou-se a analisar a questão sob a perspectiva do cidadão e 

do caso concreto.97  

Com essa base, Humberto Ávila passa a tratar da atuação administrativa geral e abstrata, 

ou seja, via normas complementares.  

O Professor gaúcho afirma que o fato de os atos normativos da Administração não 

“possuírem vinculatividade não afasta a possibilidade de, mesmo assim, haver proteção da 

confiança, quando a exigência de vinculação da Administração aos seus próprios atos e aos 

direitos fundamentais assim o exigirem.”98 Por isso é que, no seu pensar, as colocações 

doutrinárias a respeito da irretroatividade da mudança de jurisprudência, também se aplicam 

aos atos administrativos gerais. A diferença é que aqui, no seu entender, outros elementos vão 

ter que compor a relação entre Administração a administrado, como a aparência de legalidade 

do ato e a ausência de má-fé do contribuinte. Ou seja, sem mencioná-la, o Autor derrota a regra 

posta no artigo 100, parágrafo único do CTN, com base no princípio da proteção da confiança 

legítima, uma vez que entende que nem mesmo tributos poderiam ser cobrados do administrado 

que confiou no ato complementar expedido pela Administração Tributária. 

Disto já é possível perceber que dentro desta terceira corrente doutrinária, mais 

“vanguardista”, encontram-se aqueles que assumem a impossibilidade de resolver todos os 

problemas a respeito do tema ora sob análise com base nos dispositivos do Código Tributário 

Nacional.  

 
93  ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 460. 
94  A moderna doutrina do direito administrativo sobre esse tema será vista no item 3.1.3 infra. 
95  “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles 

não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 

adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” 
96  “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.” 
97  ÁVILA, op. cit., p. 461.  
98  Idem, ibidem, p. 465.  
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Como solução para esse vazio normativo – ou, sob outra perspectiva, essa opção 

legislativa eventualmente insuficiente para a atual demanda social –, oferecem o princípio da 

proteção da confiança, sobre o qual é necessário tecer algumas considerações. 

O século XX foi um divisor de águas a respeito do valor da segurança jurídica.  

Esse princípio, que era visto preponderantemente sob o prisma objetivo, vinculado à 

estabilidade das relações jurídicas e à certeza do ordenamento, passa a ser analisado sob a 

perspectiva subjetiva, com o foco nas expectativas criadas pelo cidadão na intepretação dada 

à lei nos casos concretos. O marco dessa mudança de visão foi a crise do positivismo formalista 

no Estado Social e Democrático de Direito.99 Daí exsurge a preocupação com o princípio da 

proteção da confiança, “construído principalmente pelo Tribunal Constitucional da Alemanha, 

aproxima-se do princípio da boa-fé e, como este, ingressa no Direito Administrativo e no 

Direito Tributário”.100  

Para Heleno Taveira Torres, o princípio da confiança legítima integra-se ao princípio 

da boa administração pública (moralidade, eficiência, legalidade, impessoalidade), segundo 

os critérios de transparência, motivação, imparcialidade e probidade.101 

Até pouco tempo a proteção da confiança não tinha menção específica no ordenamento 

jurídico. Contudo, hoje, existe o artigo 927, §4º do Código de Processo Civil (CPC).102 

Trazendo preciosos contornos sobre o tema, Clara Gomes Moreira coloca que: 

 

Na proteção da confiança há uma situação de fato e/ou um comportamento prévio do 

Estado que originam uma situação jurídica. Nela o indivíduo tem um interesse na 

confiança ou uma expectativa na manutenção ou alteração da realidade fática e/ou 

jurídica em face do Estado (a base da confiança), exercendo positiva ou negativamente 

a sua liberdade em atenção a essa confiança (a confiança na base). Em decorrência de 

um comportamento desleal, contudo, o Estado frustra abrupta e imprevisivelmente 

esse interesse, sem que ao indivíduo restem meios para contornar o curso da ação 

 
99  RIBEIRO, Ricardo Lodi. A proteção da confiança legítima do contribuinte. Revista Dialética de Direito 

Tributário, São Paulo, n. 145, p. 99-115, out. 2007. 
100  TORRES, Ricardo Lobo. O princípio da proteção da confiança do contribuinte. Revista Fórum de Direito 

Tributário, Belo Horizonte, n. 6, p. 9-20, nov.-dez. 2003. 
101  Em suas palavras: “perante a Administração os particulares devem ser respeitados nas suas demonstrações 

comprovadas de segurança jurídica e confiança legítima e, ao mesmo tempo, ela deve fomentar um agir 

conforme a boa-fé, com meios adequados para seu conhecimento e tutela. O princípio da boa Administração 

Pública existe este modelo de conduta coerente com o estado de confiabilidade do contribuinte, guiando e 

facilitando suas tarefas, com atos legítimos e sem contradições, aberta à efetividade de direito fundamentais e 

plenamente transparente e imparcial” (TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e 

Segurança Jurídica. São Paulo: RT, 2011. p. 224).  
102  “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] § 4º A modificação de enunciado de súmula, de 

jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de 

fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da 

confiança e da isonomia.” 
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originária. Esse direito, dessa maneira, sofre uma intervenção estatal substancial (a 

legitimidade da confiança).103 

 

Em análise do tratamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema, constata-

se que o princípio da proteção da confiança é ora tratado como sinônimo de segurança jurídica, 

ora da boa-fé objetiva ou da teoria do ato consumado (numa relação de identidade), ou ainda 

como princípio contido dentro daquele maior, pertencendo à segurança jurídica, também se 

pautando na noção de Estado de Direito.104  

Por sua vez, o STJ já proferiu julgamentos nos quais utiliza a proteção da confiança para 

tratar da imutabilidade do lançamento tributário (artigos 145 e 146 do CTN), da mudança de 

jurisprudência, bem como de questões atinentes a parcelamentos tributários. Sendo que nesse 

último caso, apresentou aproximação do princípio com a cláusula geral da boa-fé objetiva, do 

dever de lealdade, do nemo potest venire contra factum proprium ou da vedação ao 

comportamento contraditório.  

Buscando trazer racionalidade ao tema, Humberto Ávila defende que o princípio da 

proteção da confiança consiste em instrumento de defesa dos interesses dos cidadãos, nos casos 

em que não há proteção pelo direito adquirido ou pelo ato jurídico perfeito. A utilização desse 

instrumento teria lugar, assim, quando o indivíduo exerce sua liberdade tendo em vista a 

determinado ato administrativo (geral ou individual), mas tem a confiança nele depositada 

frustrada em razão de descontinuidade de seus efeitos. Tal descontinuidade pode advir de 

simples mudança de orientação, por revogação, anulação, declaração de sua invalidade.105 

Ademais, afirma o Autor que esse princípio abrange tanto atos praticados tendo como base de 

confiança atos normativos válidos como inválidos.106  

Sobre a diferenciação entre a proteção da confiança e a segurança jurídica, pode-se 

sistematizar as diferenças entre os dois princípios pelo âmbito normativo, já que a segurança 

jurídica diz respeito ao ordenamento jurídico como um todo, e a proteção da confiança fixa-se 

“com um aspecto normativo do ordenamento jurídico, enfatizando um âmbito microjurídico”. 

Também do ponto de vista da pessoalidade os dois princípios se distinguem, haja vista que a 

segurança jurídica é uma norma objetiva, enquanto a proteção da confiança tutela o interesse 

de um indivíduo em específico. Quanto à amplitude, a segurança jurídica protege interesses 

 
103  MOREIRA, Clara Gomes. Proteção da confiança e direito tributário. Revista de Direito Tributário Atual, 

São Paulo, n. 40, p. 105, 2018. 
104  Idem, ibidem, p. 106.  
105 Nesse sentido, entende que a proteção da confiança é pautada nos seguintes elementos: i) base de confiança; ii) 

confiança na base; iii) exercício da confiança; iv) ato posterior do Poder Público que frustra a confiança. 

(ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 381 e seguintes).  
106  Idem, ibidem, p. 375-377.  
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coletivos, enquanto a proteção da confiança direitos individuais. Finalmente, enquanto a 

segurança jurídica é neutra, podendo ser aplicada tanto contra como a favor do indivíduo, a 

proteção da confiança só pode atuar em seu favor.  Em síntese, enquanto a segurança jurídica 

volta-se à justiça geral, a proteção da confiança abarca a justiça individual. Por isso, no último 

caso, vai depender de provas concretas do exercício da confiança. 107   

Nesse exato sentido, Humberto Ávila defende que haverá proteção da confiança quando, 

de acordo com os critérios que propõe, há mais razões para proteger a confiança do que para 

não proteger. Assim, critica quem propõe uma simples ponderação entre o interesse estatal de 

mudar as normas, com base no princípio democrático em contraposição ao interesse dos 

particulares de manter a proteção da confiança. Isso porque, “sem a adição prévia do objeto da 

ponderação e dos seus critérios, a ponderação é instrumento de arbitrariedade e, desse modo, 

incompatível com o princípio da segurança jurídica na sua dimensão dinâmica.” Disso conclui 

que “os critérios apresentados neste trabalho são, portanto, produto de um esforço no sentido 

de criar parâmetros para uma ponderação segura.” 108  

Aqui fica claro que o que a proposta do Autor é uma forma de “proporcionalidade”, 

específica109 para o confronto entre princípios em questão: “a ponderação entre a finalidade 

pública e o princípio da proteção da confiança deverá levar em conta a intensidade da restrição 

causada nos direitos fundamentais de liberdade e de propriedade do contribuinte.” 110 

Já aproximando o princípio com o tema ora sob estudo, o Autor afiança que para o 

direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, como constatado por Almiro do Couto 

Silva, o legislador já tratou de garantir a prevalência da proteção da confiança, quando 

verificados os elementos desses preceitos. Mas os atos ainda não consumados não possuem a 

mesma garantia pela legislação, não sendo aplicáveis as regras de irretroatividade, “será, então, 

necessário verificar a ocorrência dos pressupostos configuradores do princípio da proteção da 

confiança”111, segundo seu entendimento. 

Para que não haja dúvidas: essa vertente da doutrina propõe que seja feito um juízo de 

ponderação, um juízo de equidade para a solução de cada caso concreto.112 A tal juízo, com 

 
107  ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2016.  p. 363-364. 
108  ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica – entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. São 

Paulo: Malheiros, 2011. p. 373 
109  De a modo a evitar que o aludido princípio seja empregado como um subterfúgio meramente retórico a 

“justificar” arbítrios ou voluntarismo. 
110  ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica – entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. São 

Paulo: Malheiros, 2011. p. 406.  
111  Idem, ibidem, p. 405.  
112  MOREIRA, Clara Gomes. Proteção da confiança e Direito Tributário. Revista de Direito Tributário Atual, 

São Paulo, n. 40, p. 108, 2018.  
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base nos estudos de Sylvie Calmes, dá-se o nome de princípio da proteção da confiança. Vale 

dizer, inexistindo uma regra jurídica específica que disciplina a relação jurídica, haverá espaço 

para a aplicação do princípio da confiança, que se constitui num mecanismo último de tutela 

dos direitos individuais, de natureza subsidiária em relação às regras jurídicas.113  

A citada doutrinadora francesa em sua conhecida obra Du Principe de protection de la 

confiance légitime en droits allemand, communautaire et français sustenta que três são os 

elementos da proteção da confiança: a base da confiança, a confiança na base e a legitimidade 

da confiança. Verificada a existência desses elementos, a autoridade julgadora efetuará juízo de 

ponderação entre o direito individual e o interesse público que se chocam, com base nos fatos, 

valores e normas jurídicas atinentes à questão, para justificar a prevalência de um ou de outro 

no caso concreto. Nesse sentido, a proteção da confiança “atua como uma balança na relação 

entre o Estado e o indivíduo na comparação entre, de um lado, a previsibilidade e a estabilidade 

e, de outro a mutabilidade e a flexibilidade.”114 

Ricardo Lodi Ribeiro também defende a aplicação direta do princípio da proteção da 

confiança para alterações promovidas não por simples mudança de critério jurídico pela 

Administração Pública, mas para casos nos quais a opção administrativa não encontra amparo 

legal (dualidade essa que será melhor abordada mais a frente nesta pesquisa). Nessas situações, 

a proteção da confiança legítima apareceria com toda a sua carga abstrata derivada da natureza 

de princípio, sendo necessária sua concretização “a partir da sua ponderação com o princípio 

da legalidade ou com o outro interesse agasalhado pela norma legal cuja aplicação a 

Administração pretende restabelecer.”115 

Vê-se, portanto, que esta última vertente doutrinária resolve as “lacunas” ou “antiquadas 

opções” da legislação tributária com base no princípio da proteção da confiança, bem como 

entende que sua disposição literal – restrita à revisão de lançamento tributário – pode ser 

afastada, a depender do caso concreto, com base no mesmo princípio no sentido de resguardar 

as legítimas expectativas dos contribuintes.  

 

  

 
113  MOREIRA, Clara Gomes. Proteção da confiança e Direito Tributário. Revista de Direito Tributário Atual, 

São Paulo, n. 40, p. 108, 2018.  
114  Idem, ibidem, p. 105.  
115 RIBEIRO, Ricardo Lodi. A proteção da confiança legítima do contribuinte. Revista Dialética de Direito 

Tributário, n. 145, p. 104, 2007.  
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2.1.3 A jurisprudência nacional sobre o tema 

 

A jurisprudência do STJ, de maneira geral, corrobora a clássica e literal decisão tomada 

pelo CTN, abraçada pela primeira corrente doutrinária acerca do tema (item 2.1.2.1). Nesse 

sentido, além do já citado julgamento proferido na sistemática dos recursos repetitivos no 

Recurso Especial n. 1.130.545/RJ,116 destaca-se também os Edcl no Resp 1.174.900/RS.117  

Nessa mesma toada, desde os idos dos anos 1950, trata o Supremo Tribunal Federal da 

matéria sob a perspectiva da diferença entre erro de fato e erro de direito, conforme se depreende 

do Recurso Extraordinário nº 37.141, de 26/08/1958, no qual se decidiu que “[...] não é lícito 

ao fisco rever o lançamento fiscal com base em mudança de critério, mas só com fundamento 

em êrro de fato”.118 

Entretanto, é de se destacar o julgamento do STJ proferido no bojo do Resp 

1.233.389,119 de relatoria da Ministra Eliana Calmon, que, à luz do art. 146, do CTN, examinou 

situação onde foi questionada a possibilidade de aplicação retroativa do novo entendimento 

administrativo dado pela Solução de Consulta Interna – SRF n. 58/2008, relativamente ao direto 

de tomada de crédito presumido da Contribuição ao PIS e da Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social (Cofins), haja vista a suspensão de incidência das Contribuições nas 

hipótese prevista no art. 9º, III, c/c o art. 8º, §1º, III, da Lei n. 10.925/2004.  

 
116  STJ, REsp 1.130.545/RJ Recurso especial 2009/0056806-7, Relator(a) Min. Luiz Fux, S1 – Primeira Seção, 

julgado em 09/08/2010, DJe 22/02/2011. 
117  “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇAO. OMISSÃO VERIFICADA. 

ACOLHIMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. IMUNIDADE. 

REQUISITOS. [...]. 3. Em virtude do princípio de proteção à confiança, o art. 146 do Código Tributário 

Nacional impede a revisão do ato administrativo de lançamento tributário em desfavor do contribuinte pela 

alteração dos critérios jurídicos empregados pela autoridade administrativa “em relação a um mesmo sujeito 

passivo”. Ou seja, a autoridade administrativa não poderia adotar novos critérios, ou dar interpretação diversa 

à norma tributária que institui o tributo, para o fim de determinar a ocorrência de fato gerador e mensurar a 

obrigação principal, quando já existe uma situação jurídica consolidada, cuja estabilidade deve ser resguardada. 

A alteração do lançamento somente afigura-se legítima acaso constatado erro de fato, consistente na inexatidão 

de dados fáticos, atos ou negócios que dão origem à obrigação tributária. [...] 4. O impedimento de aplicação 

de novo critério jurídico, nos termos do art. 146, é invocável tão somente pelo mesmo sujeito passivo em 

relação ao qual outro lançamento já tenha sido efetuado. Desse modo, em relação a outros sujeitos passivos, 

não há que se falar em proibição de se alterar os critérios jurídicos adotados pela autoridade no exercício do 

lançamento. Isso porque, no caso, não se trata de alteração de critérios jurídicos, mas sim da realização de 

lançamento dirigido a outro contribuinte, responsável pelo pagamento do tributo. [...]. 7. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.” (STJ, REsp 1.174.900/RS, 2010/0002233-4, Relator(a): Min. 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05/08/2010, DJe 01/09/2010). 
118  Vide nesse sentido, também, STF, RE 100.218, Relator(a): Min. Moreira Alves, Segunda Turma, julgado em 

16/09/1983, DJe 16/09/1983, e STF, RMS 18.443/SP, Relator(a): Min. Djaci Falcão, Primeira Turma, julgado 

em 30/04/1968, DJe 28/06/1968. Mais exemplos de casos julgados pelo STF e pelo STJ, todos no mesmo 

sentido do aqui apontado, são trazidos por OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Lançamento. In: MARTINS, Ives 

Gandra da Silva (Coord.). Do lançamento. São Paulo: Resenha Tributária, 1987. p. 97-139. 
119  STJ, REsp 1.233.389/PR 2011/0020436-8, Relator(a): Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

10/12/2013, DJe 18/12/2013 
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Nesse julgado prevaleceu o entendimento de que não obstante a adequação da nova 

interpretação dada pela Administração Tributária às disposições da Lei n. 10.925/2004 e da 

IN/SRF nº 660/2006, referida interpretação somente deveria se aplicar a fatos geradores 

ocorridos em data posterior à publicação do resultado da Solução de Consulta n. 58, qual seja, 

25/11/2008. Isso porque antes daí a Administração Tributária (Receita Federal) vinha 

sistematicamente interpretando as disposições da Lei n. 10.925/2004 e da IN SRF n. 660/2006 

no sentido de que a suspensão de incidência do PIS e da Cofins não deveria ocorrer – 

reconhecendo, portanto, a existência de crédito presumido – quando não cumpridas as 

exigências normativas para sua aplicação, autorizando as empresas agroindustriais a calcular 

créditos da Contribuição ao PIS e da Cofins sobre o valor dos insumos se as notas fiscais não 

apresentassem a informação de que a venda tinha ocorrido com suspensão das contribuições. 

Para fundamentar tais razões, foi invocada pela Ministra relatora a lição de Luciano 

Amaro sobre o tema, que está dentre os doutrinadores que dão uma maior extensão à 

interpretação do artigo 146 do CTN (terceira corrente, vide tópico 2.1.2.3), ao afirmar que “o 

que texto legal de modo expresso proíbe não é a mera revisão de lançamento com base em 

novos critérios jurídicos; é a aplicação desses novos critérios a fatos geradores ocorridos antes 

de sua introdução (que não necessariamente terão sido objeto de lançamento).” 

É preciso ter em mente, contudo, que este entendimento não é recorrente nos tribunais. 

Inclusive em caso análogo, a mesma Turma do STJ proferiu julgamento diametralmente oposto. 

Trata-se do Resp 1.445.763/PR, julgado em 2015.  

No caso, a empresa contribuinte formulou pedidos administrativos de ressarcimento 

eletrônico relativos ao PIS e à Cofins, onde lhe foi reconhecido, inicialmente, o crédito total no 

valor de R$ 29.016.549,00 (vinte e nove milhões dezesseis mil quinhentos e quarenta e nove 

reais). Contudo, houve posterior retificação dos despachos inicialmente proferidos para reduzir 

o valor do crédito a R$ 11.697.587,14 (onze milhões seiscentos e noventa e sete mil quinhentos 

e oitenta e sete reais e quatorze centavos). Essa retificação de despachos ocorreu exatamente 

em razão da alteração do artigo 4º, da Instrução Normativa SRF n. 660/2006 pelo artigo 19, da 

Instrução Normativa SRF n. 977/2009, determinado que a suspensão da Contribuição ao PIS e 

da Cofins prevista no artigo 9º, da Lei n. 10.925/2004 (que possibilitava o gozo do crédito 

presumido previsto no artigo 8º, da mesma Lei n. 10.925/2004), antes facultativa, passou a ser 

obrigatória. Ou seja, houve uma mudança de interpretação da Administração. 

Todavia, em breve síntese, o STJ julgou que o despacho decisório proferido pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) anteriormente é ato administrativo eivado de 

vício, posto que em desacordo com a lei, havendo o dever do Administrador de realizar sua 
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anulação mediante retificação de ofício. Fez assim incidirem a Súmula n. 473/STF e o artigo 

53, da Lei n. 9.784/1999, dando efeitos retroativos à novel interpretação.  

Ainda no âmbito do STJ existe uma série de julgamentos especificamente sobre a 

questão da alteração de critério jurídico no bojo da revisão aduaneira, observando em especial 

a questão da classificação fiscal de mercadorias adotada pela autoridade aduaneira no momento 

do seu desembaraço. Contudo, as especificidades do tema relacionado à matéria aduaneira, que 

não se confunde com o Direito Tributário,120 não têm lugar na presente pesquisa.121 

Na esfera do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), pode-se igualmente 

perceber que a tendência é pela adoção da corrente clássica de interpretação do artigo 100, 

parágrafo único e do artigo 146 do CTN (item 2.1.2.1.). 

Como exemplos nos quais a literalidade do artigo 100, parágrafo único foi aplicada,122 

cita-se os Acórdãos 3401-002.537, 9202-003.702, 3402-004.119, 3301-002.527. Nesses casos, 

foi afastada a cobrança de penalidade e juros porque o contribuinte se pautou em normas 

complementares expedidas pela Administração Federal num determinado sentido que lhe era 

favorável, criando assim expectativas legítimas sobre o tema.  

E no que tange ao artigo 146 do CTN, a jurisprudência do Carf123 adota a corrente 

doutrinária mais tradicional acerca do tema “alteração de critério jurídico”, que considera que 

o citado dispositivo somente é aplicável diante de um ato individual e concreto direcionado ao 

sujeito passivo, um lançamento, que fixa uma interpretação entendida como correta pela 

Administração Fazendária para um determinado caso concreto, específico. Entende-se, ainda, 

 
120  Como precisamente assentado por Luiz Roberto Domingo “no âmbito da importação de mercadorias há dois 

regimes jurídicos distintos, que devem imperar isoladamente, cada qual no seu âmbito de incidência: o Regime 

Jurídico Aduaneiro e o Regime Jurídico Tributário, ainda que ambos sejam exercidos pela mesma autoridade.” 

(DOMINGO, Luiz Roberto. Direito aduaneiro e direito tributário – regimes jurídicos distintos. In: PEIXOTO, 

Marcelo Magalhães. Tributação aduaneira à luz da jurisprudência do Carf. São Paulo: MP Editora, 2013. 

p. 196-197). 
121  STJ, REsp n. 202.958/RJ 1999/0008804-2, Relator(a): Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 

25/11/2003, DJe 22/03/2004; STJ, REsp n. 478.389/PR 2002/0157005-7, Relator(a): Min. Humberto Martins, 

julgado em 25/09/2007, DJe 05/10/2007; STJ, REsp n. 1.112.702/SP 2008/0105327-2, Relator(a): Min. Luiz 

Fux, Primeira Turma, julgado em 20/10/2009, DJe 06/11/2009; STJ, Resp n. 1.079.383/SP 2008/0171751-2, 

Relator(a): Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 18/06/2009, DJe 01/07/09; STJ, AgRg no REsp 

n. 1.347.324/RS 2012/0207909-4, Relator(a): Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, 

DJe 14/08/2013; STJ, Resp 1.576.199/SC 2015/0325472-1, Relator(a): Min. Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021. 
122  BITTENCOURT JUNIOR, Rogério Abdala. O parágrafo único do art. 100 do CTN no Contencioso 

Administrativo atual. CARDOSO, Alessandro Mendes et alii (org.). Processo Administrativo Tributário. 

Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2018. p. 409-423. 
123  Tais conclusões a respeito da jurisprudência do Carf acerca do artigo 146 do CTN foram objeto de exposição 

anterior (DELIGNE, Maysa de Sá Pittondo; LAURENTIIS, Thais de. Alteração de critério jurídico e 

jurisprudência do Carf. In: GODOI, Marciano Seabra et alii (org.). Análise crítica da jurisprudência do 

Carf. Belo Horizonte: D’Plácido Editora, 2019. p. 367-386). Para outro levantamento e análise de 

jurisprudência do CARF sobre o tema em especial, ver: SANTI, Eurico Marcos Diniz et alii. Repertório 

analítico de jurisprudência do Carf. São Paulo: Max Limonad: FGV Direito, 2016. 
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que este dispositivo restringe a possibilidade da revisão do lançamento por alteração no critério 

jurídico adotado pela autoridade fiscal. 

De forma uníssona, o fundamento legal da autuação é considerado pelo Carf como 

critério jurídico,124 definido pelo próprio lançamento e não suscetível de alteração no curso do 

processo administrativo, seja por meio de diligência fiscal, seja por meio de decisões 

administrativas de julgamento.125 

Já a alteração dos fatos e da base de cálculo126 adotadas no lançamento é autorizada, 

não sendo considerados como alteração de critério jurídico desde que não reflitam diretamente 

no enquadramento normativo dado pelo Auditor Fiscal na autuação. O mesmo entendimento se 

aplica com relação ao desenvolvimento de novos argumentos que confirmam o originalmente 

adotado na motivação do lançamento.127  

Novas autuações relacionadas ao mesmo sujeito passivo e ao mesmo período de 

apuração, que já tenham sido objeto de lançamento anterior, somente não são admitidas caso 

tenha sido declarada a existência de um erro de direito neste último.128 Quando o novo 

lançamento se refere a fatos distintos, ainda que relacionado ao mesmo período, não se admite 

como uma forma de alteração de critério jurídico.129 

 

2.2 Paralelo com a experiência do direito francês  

 

O assunto ora sob análise é tratado de forma distinta no Brasil (nos mandamentos dos 

artigos 100, parágrafo único e 146 Código Tributário Nacional) e na França (conforme a 

regra estabelecida nos artigos 80- A e 80-B do Livre des Procédures Fiscales – ou “LPF”),130 

muito embora os institutos e preocupações que envolvem a problemática sejam similares em 

ambas as nações. 

 
124  Vide 3401-003.776, sobre erro no enquadramento legal da infração no lançamento.  
125  Vide Acórdãos 9101-003.129, 9303-004.627, 1002-000.213, 1301-001.958, 1301-003.463, 1401-002.160, 

1401-002.822, 2201-004.423, 2202-003.513, 2301-005.812, 3201-002.165, 3402-003.067, 3402-003.884, 

3402-004.264, 3402-004.846, 3402-004.954 
126  Vide Acórdãos 9101-002.999, 9101-003.003, 9303-008.131, 1201-002.722, 1401-002.072, 1401-003.079, 

2301-005.746, 3201-004.478, 2301-005.622 (2301-005.623, 2301-005.624, 2301-005.625, 2301-005.626), 

2301-005.437 (2301-005.439), 2202-004.441, 3402-004.286.  
127  Vide Acórdãos 9101-003.075, 9303-008.195, 1402-003.706, 2402-005.854, 3001-000.146 (3001-000.148), 

3201-005.175, 3201-004.685 (3201-004.686, 3201-004.687, 3201-004.688, 3201-004.689, 3201-004.690, 

3201-004.691, 3201-004.692, 3201-004.693, 3201-004.694, 3201-004.695, 3201-004.696), 3401-004.436, 

1402-003.605, 2402-006.266 (2402-006.268, 2402-006.269, 2402-006.271.  
128  Vide Acórdãos 2201-004.757 (2201-004.758), 2402-007.234 (2402-006.973, 2402-006.972 e 2402-006.971).  
129  Vide Acórdãos 1301-002.270, 1302-001.977, 2201-003.683, 2201-005.087.  
130  Livro de Processo Fiscal [tradução livre]. 
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Assim é que se entende que a experiência do direito posto e da doutrina francesa, 

além das decisões do Conseil D’État (“Conselho de Estado”),131 podem muito contribuir para 

o debate sobre a matéria no Brasil, onde a legislação tributária aparenta não esgotar 

expressamente toda a extensão da garantia contra o efeito retroativo da alteração de 

entendimento expedido pela Administração Pública, apesar de o administrado brasileiro 

necessitá-la tanto quanto um cidadão francês o faz em seu país.  

Também como justificativa para tal abordagem comparativa com o direito gaulês132 

deve-se mencionar a inegável influência que este teve sobre o direito brasileiro no que tange 

ao direito público, notadamente o Direito Administrativo.133 Como enfatiza Antonio 

Junqueira de Azevedo, no contexto jurídico brasileiro posterior à República, cada ramo do 

direito tem algum país como influência predominante, em seus dizeres, “pode-se dizer pois 

que, paradoxalmente, que a originalidade do atual direito brasileiro está em saber copiar.” 134  

Assim, parece enriquecedor averiguar como a problemática aqui discutida é tratada 

na França, para verificar se em alguma medida a experiência desse país pode servir como 

fonte de inspiração para solucionar os empasses aqui vivenciados. 

Pois bem. Assim como ocorre no Brasil, os franceses se deparam com uma enormidade 

desordenada e complexa de leis em matéria tributária em seu país.135 

 
131  Cúpula da jurisdição administrativa francesa, com atribuição de órgão final responsável pelo contencioso das 

relações com o poder público, além de sua função consultiva ao Estado Francês. 
132  Cientes do rigor necessário em termos metodológicos para a cientificidade de um trabalho de direito 

comparado, seria pretencioso aqui dizer que o artigo constitui uma pesquisa de direito comparado. Contudo, é 

possível sim dizer que se baseia aqui nos métodos funcionalista e analítico, visando uma microcomparação nas 

diferenças fundamentais entre o ordenamento jurídico francês e brasileiro, com base na legislação e problemas 

específicos. A esse respeito, vale destacar os seguintes trechos do esclarecedor texto de Campos Dutra sobre 

métodos em direito comparado: “O método funcionalista pode ser definido como aquele que pretende 

identificar respostas jurídicas similares ou distintas, em conflitos sociais que se assemelham mesmo ocorrendo 

em lugares distintos no mundo. A solução legal para problemas correlatos em diversas partes do mundo pode 

ser aparentemente distinta, mas possui uma “equivalência funcional”, já que esses mesmos problemas – como, 

por exemplo, acidentes, contratos, mortes – são praticamente idênticos em todo o mundo. [...] O método 

analítico funda-se, principalmente, na ideia de que, mesmo que existam conceitos jurídicos muito próximos, é 

possível identificar, numa análise mais detida e segundo o contexto em que estão inseridos, diferenças 

importantes entre eles. [...] No que diz respeito à profundidade da comparação, tanto o método funcional quanto 

o analítico se propõe a realizar um trabalho de comparação que é designado de “microcomparação”. A 

microcomparação centra seus esforços numa atividade que deve ser executada num nível mais profundo, em 

que as diferenças mais fundamentais entre os sistemas jurídicos e regulações são levadas em consideração 

(VAN HOECKE, 2014, p. 21). Trata-se, sobretudo, de um trabalho em uma escala reduzida, centrando as 

atenções em leis específicas, em termos selecionados ou em problemas determinados (HUSA, 2015, p. 57).” 

(DUTRA, Deo Campos. Método(s) em Direito Comparado. Revista da Faculdade de Direito – UFPR, 

Curitiba, v. 61, n. 3, p. 189-212, set./dez. 2016). 
133  AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Influência do direito francês sobre o direito brasileiro. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 89, p. 190, 1998.  
134  Idem, ibidem, p. 191. 
135  Vide CONSEIL D’ETAT. Rapport public annuel 2006. La sécurité juridique et la complexité du droit. Paris : 

La Documentation Française. Paris: La Documentation Française, 2006. 
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Inclusive, tratam do assunto com base no princípio da inteligibilidade da norma fiscal, 

derivado do princípio da segurança jurídica, o qual determina a necessidade de simplificação 

dos dispositivos legais como verdadeiro elementos para melhorar a relação entre Fisco e 

contribuinte.136 

Neste contexto, o Ministério das Finanças francês edita normas para “explicar” a 

legislação, visando garantir a sua aplicação uniforme (portarias, instruções, circulares, 

respostas, notas etc). Essas diretrizes constituem a doctrine administrative.  

Não há dúvidas de que, afastando o falso cognato, o melhor paralelo do conceito de 

doctrine administrative no Brasil são as normas complementares delineadas pelo artigo 100 do 

CTN e pormenorizadamente tratadas no tópico antecedente. Também por meio dos rescrits, 

que são mecanismos disponíveis aos contribuintes de requerer formalmente um entendimento 

da Administração sobre determinada situação específica de fato (como a consulta fiscal, 

disciplinada pelo artigo 48 da Lei n. 9.430/96), integram a doctrine administrative. Ou seja, 

tanto atos gerais quanto individuais fazem parte da doctrine administrative. 

A doctrine administrative pode eventualmente trazer interpretações mais favoráveis aos 

contribuintes do que aquelas constantes na própria lei que lhe é hierarquicamente superior. Os 

contribuintes não restarão indiferentes a tais manifestações infralegais. Pelo contrário, 

utilizarão o entendimento exarado pelos competentes órgãos franceses para guiar suas condutas 

a respeito da tributação. Daí advém a consolidação da garantie contre les changements de 

doctrine de l’administration, que pode ser traduzida como “garantia contra a mudança de 

interpretação pela Administração.” 

Em poucas palavras, tal garantia prevê que, havendo uma interpretação favorável ao 

contribuinte, oficial e oponível ao Fisco, é indispensável que ela prevaleça. Foi essa a opção 

feita pelo legislador francês, conforme se depreende dos artigos 80-A e 80-B137 do Livre de 

Procedures Fiscales, que é a fonte francesa sobre direito processual tributário.138  

O artigo 80-A, cuja genealogia remonta a Instruction du 31 janvier 1928 e a Note du 23 

mars 1928,139 possui a seguinte redação: 

 
136  MAHDI, Nada Maalej. L’administration fiscale française face au contribuable : quelle evolution ? p. 139. 

Disponível em: http://www.fdsf.rnu.tn/useruploads/files/revue_fiscale_6.pdf. Acesso em: 20/05/2017. 
137  Article 80-B 

La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 

1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard 

d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, 

précise et complète par un redevable de bonne foi. […]. 

Un décret en Consei’ d'Etat précise les condition’ d'application du présent 8°. 
138  Paralelamente, o Code Général des Împots – “CGI” cuida do direito material.  
139  A Instruction du 31 janvier 1928 estabelece que matéria de impostos diretos, a edição de novas normas só vale 

para o futuro. Traz, então, regra de irretroatividade das leis. A Note du 23 mars 1928 foi ainda mais longe, 
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Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du 

rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par 

le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur 

laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par 

l’administration. 

Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que 

l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et 

qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre 

aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également 

opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou 

circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales.140 

 

Percebe-se de pronto que o que diferencia a doctrine administrative é o mecanismo de 

defesa que a legislação processual francesa lhe atribui: de prestigiar o contribuinte que seguiu 

o entendimento oficial exarado pela Administração, vedando a possibilidade de cobrança de 

tributos ou penalidade em caso de mudança dessa interpretação por parte da autoridade 

administrativa.  

Com efeito, Martin Collet et Pierre Colin salientam que o contribuinte poderá sempre 

“se fier aux indications contenues dans la doctrine en vigueur au moment de l’imposition, dans 

que l’administration puisse ensuite le reprocher, quand bien même elle déciderait de changer 

de doctrine, ou encore si ladite doctrine se révélait illégale.”141  

Trata-se, sem dúvida, de um mecanismo que visa a garantir a proteção da confiança dos 

contribuintes na Administração Tributária, mesmo que eventualmente em aparente conflito com 

 
estabelecendo que em situações nas quais o contribuinte age com evidente boa-fé, é injusto cobrar impostos 

retroativamente. Isso se aplica aos casos de mudança de jurisprudência, ou, da parte da administração, 

“changement de doctrine”, ou ainda “lorsque le redevable a été l’objet d’une vérification antérieure du service 

sans observation de la part de ce dernier, de telle dorte que ce redevable a pu croire procéder régulièrement 

et n’est plus à même de récupérer l’impôt sur ses clients.” (LAMBERT, Thierry. Procédures Fiscales. 2. ed. 

Issy-les-Moulineaux: LGDJ Lextenso éditions, 2015. p. 441). 
140  “Não será efetivado qualquer aumento de imposição tributária anterior se o motivo do aumento perseguido 

pela Administração baseia-se em uma interpretação diferente daquela adotada pelo contribuinte de boa-fé e se 

ficar demonstrado que a interpretação sobre a qual se fundou a primeira imposição foi, na época, formalmente 

reconhecida pela administração. 

Quando o contribuinte tiver aplicado um texto fiscal de acordo com interpretação de que a Administração tinha 

fornecido por meio de suas instruções ou circulares publicadas, e que ela (administração) não havia informado 

sobre a data das transações, não poderá ser promovido nenhum aumento de cobrança utilizando uma 

interpretação diferente. Também são oponíveis à Administração, sob as mesmas condições, instruções ou 

circulares emitidas para a arrecadação de tributos e multas fiscais.” [tradução livre]. 
141  “O contribuinte tem o direito de confiar na informação contida nas normas complementares vigentes no 

momento da ocorrência do fato gerador, de modo que a Administração não pode culpá-lo quando ela mesma 

decide mudar sua interpretação, ou ainda se sua antiga interpretação passa a ser considerada ilegal.” [tradução 

livre]. 

Logicamente, essa garantia só se aplica em favor do contribuinte. A Administração nunca vai poder invocar 

sua própria doutrina para fundamentar uma imposição contrária à lei. (julgamento Conselho de Estado – CE. 

Plén, 26 juil. 1985, n. 45.149. Ste Lefebure Isolants Réunis, Rec. P. 237) (COLLET, Martin; COLIN, Pierre. 

Procédures Fiscales – contrôle, contentieux et recouvrement de l’impôt. 3. ed, Paris: Thémis droit, 2017. p. 

100). 
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a legalidade em sua acepção formal.142 Porém, frise-se, sempre levando em conta a boa-fé do 

contribuinte.143 

Não é diferente do Brasil a importância do princípio da legalidade em matéria tributária 

na ordem jurídica francesa, na qual o artigo 34 da Constituição de 4 de outubro de 1958 

estabelece que “la loi fixe les règles concernant: [...] l’assiette, le taux et les modalités de 

recouvrement des impositions de toutes natures.” 144  

Nesse sentido é que por meio de question prioritaire de constitutionnalité foi contestada 

a constitucionalidade dos artigos 80-A e B do LPF, sob a alegação de que poderiam infringir a 

hierarquia das normas, ao fazer prevalecer a interpretação da Administração sobre a da própria 

lei. Entretanto, o Conselho de Estado entendeu que não estavam cumpridos os requisitos de 

admissibilidade para o conhecimento da question prioritaire de constitutionnalité pelo Conseil 

Constitutionnel (“Conselho Constitucional”), enquanto instrumento incidente de averiguação 

de constitucionalidade das normas.145 Assim, a alegação de inconstitucionalidade dos 

dispositivos não teve seu mérito apreciado.  

A perspectiva francesa sobre a conceituação do princípio da segurança jurídica vai no 

mesmo sentido que a doutrina brasileira vem sustentando, ao afirmar que a segurança jurídica 

implica que os cidadãos saibam, sem necessidade de esforços exagerados, em que medida 

estão obrigados ou proibidos de executar determinada conduta, de acordo com a legislação 

aplicável. O Rapport public de 2006, publicado pelo Conselho de Estado, coloca que “les 

normes édictées doivent être claires et intelligibles, et ne pas être soumises, dans le temps, à 

des variations trop fréquentes, ni surtout imprévisibles.”146 

 
142  “Les dispositions de l'article L. 80 A du LPF n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à l'administration 

fiscale un pouvoir réglementaire ou de lui permettre de déroger à la loi. Elles instituent, en revanche, un 

mécanisme de garantie au profit du redevable qui, s'il l'invoque, est fondé à se prévaloir, à condition d'en 

respecter les termes, de l'interprétation de la loi formellement admise par l'administration, même lorsque cette 

interprétation ajoute à la loi ou la contredit.” (avis du Conseil d'Etat, Section, 8 mars 2013, n° 353 782, 

ECLI:FR:CESEC:2013:353782.20130308).  
143  “L’application de cette règle ne confère aucunement à’ l'administration fiscale la faculté de se substituer au 

législateur. [...] Cela étant, afin de garantir au contribuable qui a sollicité l’administration, la sécurité 

juridique attachée à l’interprétation qu’elle lui a signifiée et qu’il a appliquée de bonne foi, cette remise en 

cause ne peut être faite que pour le futur.” (Extrait du BULLETIN OFFICIEL DES FINANCES PUBLIQUES-

IMPOTS – DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES. Identifiant juridique: BOI-SJ-RES-

10-10-20-20120912, Page 1/14 Exporté le : 30/04/2017, http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/616-

PGP.html?identifiant=BOI-SJ-RES-10-10-20-20120912, Date de publication : 12/09/2012).  
144  “A lei estabelece as regras relativas: [...] a base, às alíquotas e métodos de cobrança de tributos de todos os 

tipos.” [tradução livre]. Disponível em http://www.assemblee-

nationale.fr/connaissance/constitution.asp#titre_5. Acesso em: 17/05/2017. 
145  Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 29/10/2010, 339200, Inédit au recueil Lebon. Disponível em: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000023009371. 
146  “As normas devem ser claras, inteligíveis e não suscetíveis de variações frequentes no tempo, e, sobretudo, 

não podem ser imprevisíveis.” [tradução livre] (CONSEIL D’ETAT. Rapport public annuel 2006. La sécurité 
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É justamente em razão da delicada relação entre legalidade e proteção da confiança 

contra mudança administrativa, sendo que esta última prevaleceu na legislação francesa, que a 

garantie contre le changemente de doctrine só é aplicada em situações bem precisas. 

Ao contrário do que sugere o texto do artigo 80, o Conselho de Estado não se apega aos 

critérios suscetíveis que criar no espírito do contribuinte uma confiança legítima para delimitar 

os critérios de aplicabilidade da garantia. O Tribunal prefere se ater à norma administrativa em 

si mesma e de seu produtor para tanto.  

Tal posição, na opinião de Martin Collet e Pierre Colin, é louvável, à medida que 

privilegia alcançar critérios objetivos (da norma), e não subjetivos (do contribuinte).147 

Os juristas franceses, organizando a jurisprudência do Conselho de Estado, colocam que 

os citados critérios objetivos, que dizem respeito às características da interpretação 

administrativas que se quer aplicar, são: i) fonte da interpretação (deve emanar do ministro que 

se ocupava das finanças do Estado, de seus agentes, ou da administração aduaneira);148 ii) 

conteúdo da interpretação; iii) os dispositivos interpretados (interpretação de um texto fiscal,149 

vale dizer, lei em sentido estrito); iv) os termos da interpretação (interpretação tomada de forma 

explícita e clara);150 v) a conformidade da interpretação ao regime jurídico da União Europeia.  

Já os critérios subjetivos versam sobre a situação em que se encontra o contribuinte. A 

primeira alínea do artigo 80-A pressupõe que o contribuinte tenha sido sujeito a uma imposição 

anterior, bastando a existência de uma tomada de posição formal para que a garantia se aplique. 

Já a segunda alínea do artigo 80-A, adicionada pela Lei n. 70-601, de 9 de julho de 1970, abarca 

os casos em que não há uma primeira imposição. Essa segunda alínea, todavia, só serve para 

situações em que a norma complementar, trazendo interpretação oficial da Administração, foi 

publicada, como ensina também Thierry Lambert.151 

 
juridique et la complexité du droit. Paris : La Documentation Française. Paris: La Documentation Française, 

2006. p. 281). 
147 COLLET, Martin ; COLIN, Pierre. Procédures Fiscales – contrôle, contentieux et recouvrement de l’impôt. 

3. ed, Paris: Thémis droit, 2017. p. 102. 
148  CE, Plén., 3 févr. 1971, n. 74352, Compagnie X..., Rec. p. 94. 
149  E.g. alíquota, base de cálculo, isenção, sujeito passivo, etc. (CE, Plén., 29 juil. 1983, n. 31.761, Dr. Fisc. 1983, 

comm. 2367, concl. P. Rivière). Inclusive sobre o prazo pra declarações (CE, Plén. 9 abr; 1986, 22.691, RJF 

6/86, n. 625 et 633, conl. O. Fouquet, p. 359). 
150  Simples recomendações aos agentes públicos não são o suficiente. Tampouco uma declaração de intenção do 

ministro, do silêncio da administração quanto à questão posta pelo contribuinte ou uma indicação verbal dada 

por um agente da Administração. Termos contraditórios ou ambíguos não são o suficiente.  
151  “Les documents portant interpretation de un texte fiscal qui sont publiés: circulaires et instructions 

administratives, les réponses ministérielles, la documentation administrative de base mais aussi les réponses 

individualles au contribuables. A l’inverse les documents ne portant pas interpretation d’un teste fisc al : le 

précis adminsitratif de fiscalité mais aussi, et sans prétendre à l’exhaustivité, les declarations ministerielles.” 

(LAMBERT, Thierry. Procédures fiscales. 2. ed. Issy-les-Moulineaux: LGDJ Lextenso éditions, 2015. p. 446-

447).  
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É preciso que fique claro que, independentemente da divisão entre as alíneas do artigo 

80-A (existência ou não de imposição anterior), a garantia que o dispositivo cria serve tanto 

para tomadas de posição em caráter geral e abstrato como para situações individuais e 

concretas.152 Ou seja, embora existam requisitos a serem observados a depender da situação em 

que se encontra o contribuinte francês, o fato é que, existindo uma tomada de posição formal 

sobre determinada interpretação de lei tributária pela Administração, tal entendimento lhe será 

oponível, mesmo que contrário à lei, em benefício do contribuinte.  

Assim, há uma plena irretroatividade da alteração de entendimento pela Administração, 

seja quando há ou quando não há lançamento tributário, o que impede que o Fisco francês cobre 

tributos ou penalidades do administrado que se pautou em sua interpretação pretérita. 

É clara, portanto, a diferença da opção francesa em relação àquela adotada pelo 

legislador brasileiro no artigo 100 do CTN (vide item 2.1.1). 

De tudo quanto exposto, a conclusão que se alcança sobre o conflito entre proteção da 

confiança e legalidade que emerge das situações nas quais o contribuinte baseia sua conduta 

em atos emanados da Administração Tributária que lhe são benéficas, cujo conteúdo é alterado 

posteriormente por nova interpretação administrativa que traz uma consequência tributária 

gravosa, tem solução diferente no Brasil e na França. 

No Brasil o artigo 100, parágrafo único do CTN permite que somente as sanções 

(multas) não sejam cobradas retroativamente do contribuinte que se pautou na interpretação 

expedida pela Administração em seus atos normativos gerais e abstratos. Somente está à salvo 

da cobrança retroativa de tributo com base em alteração de critério jurídico o contribuinte no 

âmbito da revisão de um lançamento tributário específico no qual a interpretação motivou o ato 

administrativo individual e concreto (artigo 146 do CTN).  

Em outras palavras, diante do conflito entre normas complementares (artigo 100, inciso 

I do CTN) e a lei, o legislador brasileiro deu mais valor ao princípio da legalidade (única capaz 

de criar ou exonerar tributos), e não à proteção da confiança dos contribuintes na Administração 

(proteção da confiança no entendimento formalmente existente). Afinal, ainda que observando 

uma instrução normativa, parecer normativo etc., o contribuinte pode posteriormente ser 

cobrado pelos tributos em razão de novo entendimento adotado pelo Fisco em posterior ato 

normativo, aplicado ao caso concreto.  

De outro lado, a França optou por priorizar a segurança jurídica dos contribuintes de 

maneira mais intensa.  

 
152  COLLET, Martin; COLIN, Pierre. Procédures Fiscales – contrôle, contentieux et recouvrement de l’impôt. 3. 

ed. Paris: Thémis Droit, 2017. p. 109. 
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Com efeito, o artigo 80-A do LPF expressamente permite a que tomada formal de 

posição da Administração tributária a respeito de determinado tema, tanto por ato geral e 

abstrato ou individual e concreto, seja levantada pelo contribuinte de boa-fé que nela se pautou, 

impedindo a cobrança de tributos e penalidades de forma retroativa.  

Vê-se assim que a segurança jurídica na faceta de proteção da confiança contra a 

mudança administrativa é indubitavelmente mais robusta alhures, onde percebeu-se a função 

central dos atos normativos exarados pela Administração tributária, trazendo interpretação 

oficial sobre a caótica legislação fiscal e funcionando como orientadores dos contribuintes.  

Enquanto no Brasil o ordenamento jurídico primou pelo princípio da legalidade formal 

(segundo a literalidade dos artigos 100, parágrafo único, e 146 do CTN – vide item 2.1.2.1, 

sobre a doutrina clássica a respeito do tema), ao estabelecer que somente as penalidades e juros 

não serão cominados ao contribuinte que agiu conforme a norma complementar;  na França 

(artigos 80- A e 80-B do LPF) deu-se primazia à garantie contre le changemente de doctrine 

administrative, a qual impede que mesmo os tributos possam ser cobrados dos contribuintes 

nessa situação. 

No âmbito doutrinário, como visto acima, no Brasil há vozes já apontando para uma 

necessidade de revisão da interpretação a ser dada ao texto do CTN (itens 2.1.2.2 e 2.1.2.3), 

justamente para fornecer uma mudança de direção em favor da proteção à confiança dos 

contribuintes na Administração. Ou seja, prega-se pela criação da garantie contre le 

changemente de doctrine administrative, com base em outros elementos do princípio da 

segurança jurídica, implícita no sistema jurídico, mas não no próprio texto da lei tributária. 

Já na jurisprudência (tópico 2.1.3) os julgados assinalam no sentido de aplicação da 

literalidade dos artigos 100, parágrafo único e 146 do CTN, dando preferência à legalidade. 

Pois bem. A análise do direito comparado, que mostra um tratamento atualizado e 

interessante na pauta do relacionamento entre Fisco e contribuinte, por um país com tamanha 

tradição no trato do direito público, e com uma jurisprudência tão vasta e coesa sobre o tema, 

como é a França, pode servir de inspiração para o Brasil. 

Tal paralelo, contudo, exige ainda algumas observações. 

A primeira delas é que a opção feita pelo artigo 80-A do LPF não faz letra morta do 

princípio da legalidade tributária, mas sim baliza-o, de acordo com a realidade que impera no 

Direito Tributário, vale dizer, com o poder e a dimensão que tomaram quantitativa e 

qualitativamente as manifestações de Administração por meio de seus atos. Efetivamente, o 

princípio da legalidade é caríssimo ao Direito Tributário, mas não deixa de ser um princípio e, 
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por conseguinte, não é absoluto e pode ser ponderado quando em choque com outros valores 

esparsos no ordenamento jurídico, como a proteção da confiança dos administrados. 

Em segundo lugar, não se olvida que existem os hard cases sobre a aplicação da garantie 

contre le changement de doctrine administrative na cultura jurídica francesa, como por exemplo 

o Affaire Fonds-Turbo,153 inclusive alvo de críticas por parte da doutrina gálica.  

O Conselho de Estado, nesse caso, acabou proferindo uma decisão controversa com base 

no princípio da interpretação literal da doutrina administrativa. Em poucas palavras, o Tribunal 

não permitiu que a Administração efetuasse a cobrança de tributos da companhia, sob o 

fundamento de abuso de direito (artigo 64 do LPF), uma vez que o contribuinte agiu conforme 

a literalidade de uma doctrine administrative mal escrita, inclusive escapando explicitamente 

do espírito da lei que visava aclarar.  

 

Ce faisant, le Conseil d’État s’inscrivait dans la droite ligne des propôs de Jerôme 

Turot (1992, p. 375) selon lesquel la doctrine adminisrative étant réputée ne pas avoir 

d’esprit, l’adminsitration ne peut raprocher au contribuable une ‘fraude a la doctrine’, 

c’est à dire une violation de l’esprit d’un texte qui en serait dépourvu.154 

 

Verifica-se que, na visão do Conselho de Estado, a garantie contre le changemente de 

doctrine administrative pode ser levada às últimas consequências, já que escolheu valorizar 

interpretação absurda dada por uma norma complementar, totalmente destoante do que dizia a 

própria lei.155  

Entretanto, parece que uma boa disciplina e consolidação de entendimento sobre o que 

significa a boa-fé para a aplicação da garantia em favor dos contribuintes seria capaz de resolver 

a questão, sem deixar morrer a garantia traçada pelo artigo 80-A do Livre de Procédure Fiscal.  

Assim, distante de pregar a utopia de um sistema perfeito existente alhures, o que se 

visa aqui é um diálogo para a necessária evolução do Direito Tributário brasileiro, 

especialmente na matéria de proteção da confiança na relação entre Fisco e contribuintes.  

Nesse sentido, entende-se que o diálogo proposto é apropriado pensando o Brasil como 

um país no qual caminha-se para um patamar em que cada vez menos é preciso se preocupar 

com os casos de desvio das autoridades administrativas e contribuintes que agem de má-fé, 

 
153  Conseil d’Etat (Avis), 8 avril 1998, n° 192539.  
154  “Ao fazê-lo, o Conselho de Estado colocou-se em exata consonância com as propostas de Jerôme Turot (1992, 

p. 375) segundo as quais a doutrina administrativa uma vez sendo considerada ‘sem espírito’, a administração 

não pode censurar ao contribuinte ‘fraude doutrinal’, ou seja, para dizer incidiu em uma violação do “espírito” 

de um texto que é desprovido dele.” [tradução livre] (COLLET, Martin; COLIN, Pierre. Procédures Fiscales 

– contrôle, contentieux et recouvrement de l’impôt. 3. ed. Paris: Thémis droit, 2017. p. 107). 
155  VERCLYTTE, Stéphane. Abus de droit et garanties des contribuables ayant appliqué la doctrine administrative 

: le triomphe de la sécurité juridique. Études et Doctrine, RJF 5, p. 377, 1998. 
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contrariando o interesse público primário e secundário. No lugar disso, pode-se vislumbrar um 

direito posto que se preocupa mais em garantir os direitos daqueles que agiram em 

conformidade com a legislação, criando a famigerada pacífica e salutar relação entre Fisco e 

contribuinte. O primeiro agindo com base na moralidade156 (artigo 37, caput, da Constituição e 

artigo 2º da Lei n. 9.784/1999),157 e o segundo esteado na boa-fé,158 alcançando assim um 

“modelo de conduta coerente com o estado de confiabilidade do contribuinte, guiando e 

facilitando suas tarefas, com atos legítimos e sem contradições, aberta à efetividade de direito 

fundamentais e plenamente transparente e imparcial.”159  

Alcança-se, então, a última observação: com tudo isso não se pretende negar a qualidade 

do texto do Código Tributário Nacional, que apesar de datado dos anos 1960 ainda é capaz de 

cuidar com presteza de muitos pontos outorgados à competência da lei complementar em 

matéria tributária pelo artigo 146 da Constituição. Também parece louvável a tentativa 

doutrinária de dar novas vozes aos dizeres do CTN, com base na ordem constitucional de 1988 

(item 2.1.2.3). Todavia, no que tange à proteção da confiança que os contribuintes depositam 

na Administração Fiscal, sem a qual nem mesmo é possível cumprir as complexas, difusas e 

esparsas normas trazidas pela lei tributária, o Código Tributário Nacional parece encontrar-se 

defasado, podendo a experiência francesa servir de alento. Outrossim, percebe-se que, enquanto 

na França, a edificação da teoria da garantie contre le changemente de doctrine administrative 

fica restrita às regras supra citadas do Livre de Procédure Fiscal,160 no Brasil, além dos artigos 

100 e 146 do CTN, existem diversos dispositivos legais que compõe a garantia do contribuinte, 

em especial no âmbito do Direito Administrativo, dando ensejo a construções doutrinárias 

importantes para a solidificação da garantia contra alteração de critério jurídico pelas 

autoridades fiscais, como será exposto ao longo do presente trabalho. 

 

 
156  O princípio da confiança legítima integra-se ao princípio da boa Administração Pública (moralidade, eficiência, 

legalidade, impessoalidade), segundo os critérios de transparência, motivação, imparcialidade e probidade.  
157  “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: [...].” 
158  Princípio que não fica adstrito ao direito privado, tratando-se, isto sim, de valor que permeia toda a moralidade 

juridicamente qualificada e se relaciona com a confiança legítima. 
159  TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e segurança jurídica. São Paulo: RT, 2011. 

p. 224. 
160  “La faculté ouverte au contribuable de se prévaloir de ka doctrine administrative, fut-ce contra legem, 

constitue l’um des caracteres les plus marquants du contentieux fiscal, ou plus exactement du contentieux de 

l’établissement de l’imposition. [...] mais elle est beaucoup plus restreinte dans as portée puisqu’elle ne 

s’inscrit pas em dehors de la régle de droit légalemente appicable.” (RICHER, Daniel. Les droits du 

contribuable dans le contextieux fiscal. Paris: Libraire Génerale de Droit e de Jurisprudence: EJA, 1997. p. 

327).  
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2.3 Adversidades e oportunidade para o estudo do regime de controle da mudança de 

critério jurídico pela Administração Fiscal  

 

Os temas da interpretação do direito161 e da função da doutrina jurídica são 

importantíssimos para a discussão abordada nesse trabalho, pois salta aos olhos que o grande 

problema enfrentado pelos contribuintes no contexto brasileiro é a ausência de regras jurídicas 

tributárias suficientemente específicas para tutelar plenamente seu direito contra a alteração de 

interpretação por parte da Administração Pública que lhe cause prejuízo, uma vez que nela 

havia depositado sua confiança.  

Tal “lacuna normativa”, decorrente da evolução das relações entre fisco e contribuintes 

e do advento da Constituição de 1988, restou evidente quando comparado o ordenamento 

jurídico brasileiro com o francês (item 2.2). Entende-se, inclusive, que seria salutar que o dito 

vácuo jurídico fosse preenchido por regras específicas para disciplinar as relações entre fisco e 

contribuinte ora sob comento.  

Afinal, a segurança jurídica “depende de normas capazes de garantir o chamado câmbio 

de expectativas”, pois já que “não se pode fixar o que é justo, ao menos que se determine o que 

é jurídico.”162  

Efetivamente, na busca da segurança jurídica a certeza é elemento essencial, para que o 

cidadão saiba que a uma determinada ação o direito atribuirá à respectiva consequência, 

permitindo assim a previsibilidade. A certeza vem potencializada a seu grau máximo quando o 

legislador afasta a regulação casuística pelo aplicador do direito, estabelecendo uma norma 

 
161  A interpretação do direito, enquanto assunto afeto à Teoria Geral do Direito, é vasto, riquíssimo e avançado na 

literatura do direito brasileira, com apoio nos teóricos do direito alienígenas. Por todos, vide GRAU, Eros 

Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 

Na seara do Direito Tributário, igualmente é possível encontrar obras clássicas  e atuais  de grande importância, 

trazendo a evolução da Teoria Geral do Direito a respeito da hermenêutica jurídica, e discutindo, 

primordialmente (i) o processo interpretativo como construtor das normas jurídicas, em oposição à clássica 

ideia da capacidade do intérprete sacar a essência do texto normativo; (ii) a diferenciação entre aplicação, 

intepretação e integração do direito; (ii) a suposta autonomia do direito tributário e seu processo interpretativo, 

tendo em vista a disciplina específica trazida nos artigos 107 a 111 do Código Tributário Nacional; (iii) a 

utilização dos clássicos métodos gramatical, histórico, sistemático e teleológico na interpretação (Savigny) do 

direito tributário, haja vista sua estreita relação com o direito privado no que tange aos institutos positivados 

pela legislação fiscal como materialidades (signos presuntivos de riqueza) desencadeadoras das relações 

jurídico tributárias; (iv) o problema da legalidade e da analogia no direito tributário; (v) e mais modernamente, 

teorias de justificação e argumentos das decisões (Vide TORRES, Ricardo Lobo. Normas de interpretação e 

integração do Direito Tributário. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006; BECKER, Alfredo Augusto. Teoria 

Geral do Direito Tributário. 4. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2007; ANDRADE, José Maria de Arruda. 

Interpretação da norma tributária. São Paulo: MP Editora, 2006).  
162  FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Segurança jurídica e normas gerais tributárias. Revista de Direito 

Tributário, São Paulo, ano V, n. 17-18, p. 51, jul./dez. 1981. 
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abrangente de uma “ação-tipo, de modo que nela caibam todas as situações concretas que ela 

inclui, [...] além de esta valer para todos igualmente.” 163 

Mas sendo inescapável a falta de regras mais abrangentes em matéria tributária sobre o 

tema, exsurge o esforço doutrinário para dar o devido espaço aos direitos dos contribuintes, 

visto no tópico 2.1.2.  

Conquanto as propostas doutrinárias a respeito do tema contribuam sobremaneira para 

a sua compreensão, ainda não foram capazes de resolver grande parte dos problemas do dia a 

dia enfrentados pelos aplicadores do direito, por dificuldades diversas. 

 

2.3.1 Dificuldades das teorias sobre a alteração de critério jurídico no Direito Tributário 

 

Com relação à primeira corrente doutrinária – defensora a aplicação do artigo 100 do 

CTN unicamente para normas gerais e aceitando que o tributo poderá ser cobrado dos 

contribuintes em caso de mudança de entendimento; bem como que o artigo 146 se restringe à 

revisão de um mesmo ato de lançamento tributário –, invariavelmente sofrerá a crítica de 

desconsiderar à nova ordem constitucional trazida em 1988, com os princípios a ela inerentes e 

que deveriam guiar a interpretação dos dispositivos da lei complementar.  

Isso porque, atualmente, a maior complexidade das relações jurídicas é inegável na 

atualidade, o que mudou a leitura do princípio da segurança jurídica. Afinal, sendo mais 

herméticos os negócios jurídicos e inovadoras as materialidades, frente à muitas vezes primitiva 

legislação fiscal (e.g. tributação da economia digital), os contribuintes necessitam de maior 

certeza e previsibilidade quanto à atuação da Administração Tributária, o que ocorre justamente 

pelos atos por ela expedidos, seja de caráter geral ou individual.  

Diante desse cenário, poder-se-ia afirmar que uma leitura mais restritiva das garantias 

do CTN iria na contramão dessa necessidade, inclusive porque, assim como o Direito 

Administrativo, o Direito Tributário é modernamente visto como um direito de garantia dos 

administrados.  

Tal preocupação tem como baliza nossa atual sociedade de risco, na qual o formalismo 

pautado em um excessivo apego ao princípio da legalidade parece não mais resolver as questões 

jurídicas tributárias do mundo hodierno, como denuncia Sérgio André Rocha.164 

 
163 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Segurança jurídica e normas gerais tributárias. Revista de Direito 

Tributário, São Paulo, ano V, n. 17-18, p. 51, jul./dez. 1981. 
164  ROCHA, Sérgio André. Estudos de Direito Tributário – Teoria geral, processo tributário, fim do RTT e 

tributação internacional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. p. 154. 
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Passando às dificuldades da segunda corrente doutrinária (item 2.1.2.2), tem-se que sua 

defesa de aplicação da garantia estabelecida no artigo 146 do CTN aos atos normativos de 

caráter geral exarados pela Administração Pública (item 2.1.2.2.1) não condiz com fundamento 

básico das normas sobre a matéria. Ora, o critério de discrímen eleito pela lei complementar é 

claro: enquanto que para os atos administrativos individuais de lançamento tributário a garantia 

de impossibilidade de revisão de critérios jurídicos pela autoridade fiscal é ampla, abrangendo 

tanto a cobrança do tributo como de consectários legais (artigo 146); para as normas 

complementares (atos gerais e abstratos) o legislador preferiu dar uma garantia mais branda aos 

contribuintes, retirando unicamente as penalidade nas hipóteses de mudança de orientação do 

Fisco que afete os direitos dos particulares (artigo 100, parágrafo único).  

A propósito, a questão foi enfrentada expressamente pela Comissão especial de 

trabalhos do CTN, que ponderou ser impossível adotar a proposta de exclusão de cobrança 

posterior dos tributos, pois tal hipótese seria “contrária à regra de que a legislação tributária é 

vinculativa, não sendo disponível por parte das autoridades competentes aplicá-la.”165 

Luis Eduardo Schoueri concorda com a opção dada pelo CTN no artigo 100, parágrafo 

único afirmando que somente a lei pode dispensar o pagamento de tributos e que, como as 

normas complementares não tem status de lei, não possuem tal prerrogativa. Lembra que o 

contribuinte não está subordinado às autoridades administrativas e a seus atos normativos, sua 

obrigação funda-se na lei.166 

Por último, aparecem as dificuldades da terceira corrente doutrinária sobre o tema, não 

muito distantes daquelas enfrentadas acima. 

Lembre-se que uma linha de pensamento da terceira corrente prega por uma amplitude 

na aplicação do artigo 146, afastando a necessidade de os intérpretes restarem adstritos a um 

lançamento e a necessidade de que seja contra o mesmo sujeito passivo. Sustenta-se, assim, que 

o texto legal proíbe não só revisão de lançamento com base em novos critérios jurídicos, mas 

também aplicação desses novos critérios a fatos geradores ocorridos antes de sua introdução, 

ainda que esses não tenham sido já objeto de lançamento. 

Ocorre que tal pensamento esbarra no contexto histórico, topográfico/sistemático e 

teleológico em que o dispositivo foi inserido no Código Tributário Nacional, conforme exposto 

no item 2.1.2.1.  

 
165  SOUSA, Rubens Gomes de. Trabalhos da Comissão Especial do Código Tributário Nacional. Rio de 

Janeiro: Ministério da Fazenda, 1954. p. 170.  
166  SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 126.  
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Cabe lembrar que o princípio da legalidade deve ser entendido como um instrumento de 

realização da justiça, submetendo a todos, tanto cidadãos como o Estado.167  

Assim, poder-se-ia criticar essa linha de pensamento afirmando que se deve analisar os 

dispositivos em comento em sua plenitude, mas sem desconsiderar justamente o que são: regras 

positivadas no ordenamento jurídico brasileiro, representando opções legislativas segundo o 

Estado Democrático de Direito para a realização da justiça. Enquanto tais, seria realmente 

importante a interpretação dos dispositivos dentro do contexto jurídico em que se encontram, 

tomando o devido cuidado de, sob o pretexto de interpretá-los, não olvidar das escolhas feitas 

pelo legislador na positivação do Direito Tributário, tomando assim o seu papel e obstando a 

realização da justiça pelos meios consagrados no Estado Democrático de Direito. 

Ademais, do ponto de vista pragmático, ir contra as regras estabelecidas pela legislação 

tributária, buscando inflá-la para situações para as quais não foram direcionadas, ao invés de 

trazer soluções, poderia acabar por trazer ainda mais dificuldades intelectivas sobre seus dizeres 

e, por consequência, contaminando a sua aplicação para casos que mereceriam a atração das 

garantias trazidas expressamente pela lei aos contribuintes brasileiros.  

No que tange à segunda vertente dessa terceira corrente doutrinária (item 2.1.2.3), a qual 

propõe um sopesamento de princípios caso a caso, em nome da proteção da confiança dos 

contribuintes, também apresenta dificuldades.  

Em primeiro lugar, é inegável que essa nova perspectiva doutrinária é apresentada, em 

grande medida, em trabalhos voltados para o estudo do princípio da segurança jurídica e da 

proteção da confiança, aparecendo o artigo 146 e o artigo 100, parágrafo único do CTN como 

forma de aplicação do entendimento formado a partir desses princípios. Não se pretende, com 

essa afirmação, em nada diminuir a importância do princípio da confiança e dos estudos 

jurídicos que o abordaram com absoluta profundidade, mas sim realçar que o objeto central 

desses trabalhos realmente não é o conteúdo normativo dos dispositivos (artigo 146, em sua 

relação especialmente com o artigo 100 do CTN) em si,168 suas origens enquanto espécie de 

 
167  CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Motivo e motivação do ato administrativo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1979. p. 23. 
168  Veja-se, por exemplo, as propostas por Humberto Ávila sobre o tema (ÁVILA, Humberto. Teoria da 

segurança jurídica. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 465-466). O autor, em sua profunda obra a respeito 

do princípio da segurança jurídica, ao adentrar no ponto de proteção da confiança dos contribuintes em sua 

relação com o poder administrativo bem separa a atuação administrativa garantidora de direitos dos 

contribuintes em geral e abstrata e individual e concreta. Ademais e pertinentemente, coloca que os atos 

normativos (gerais a abstratos) funcionam como orientadores, de modo que os contribuintes pautam seu direito 

de liberdade e propriedade. “Nesse sentido, o fato de os atos normativos da Administração não possuírem 

vinculatividade não afasta a possibilidade de, mesmo assim, haver proteção da confiança, quando a exigência 

de vinculação da Administração aos seus próprios atos e aos direitos fundamentais assim o exigirem”, afirma. 

Ocorre que, a partir daí, o Autor passa a sugerir que há espécies diferentes de atos normativos, o que culmina 
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revisão de ato administrativo, sua aplicação, suas consequências e as inúmeros conflitos 

concretos que aparecem em seu nome.  

Não pairam dúvidas sobre a proteção da confiança, enquanto dimensão subjetiva da 

segurança jurídica, ser fundamento das normas esculpidas nos artigos 100 e 146 do CTN. 

Tampouco deve-se negar que as relações jurídicas reguladas pelo Código Tributário Nacional 

são hoje muito diversas daquelas vividas nos anos 1960, momento em que passou a ter vigência 

o Código Tributário Nacional. Igualmente indiscutível que a interpretação do dispositivo 

precisa se amoldar à nossa realidade atual e à superveniente Constituição da República de 1988.  

Entretanto, pode ser de fato abstruso invocar de maneira geral a proteção da confiança 

e um sopesamento de princípios a ser aplicado caso a caso, amesquinhando regras jurídicas 

expressamente postas, dentre elas especialmente o artigo 108, § 2º, do CTN, o qual veda a 

utilização de equidade para a dispensa do pagamento de tributos.  

Assim, as principais questões colocadas à terceira corrente doutrinária seriam: é possível 

efetivar a solução dos problemas relativos à alteração de critérios jurídicos pela Administração 

Tributária via uma ponderação de princípios no caso concreto? Isso não significa olvidar as 

regras constantes do ordenamento jurídico justamente dando uniformidade no tratamento dos 

princípios envolvidos na questão?169 Vale dizer, indaga-se se a proposta ora comentada não 

seria contrária à disciplina oferecida nas normas complementares, com toda a força que lhe é 

atribuída pelo artigo 146 da Constituição. Pergunta-se ainda: tal ideia não acaba por afastar uma 

forma eficiente de resolução de conflitos e pacificação social, ao desconsiderar das regras já 

estabelecidas pelo direito posto na relação entre fisco e contribuinte em um prévio juízo de 

ponderação feito pelo Poder Legislativo, indo na contramão da legalidade – em quaisquer de 

 
em diferentes graus de confiança que geram e, por conseguinte, diferentes possibilidades de revisão, de acordo 

com as classificações que propõe. Defendendo sua tese, cita o 146 do CTN, afirmando que a regra ali estampada 

pressupõe a validade do ato normativo modificado. Ou seja, o autor aplica o artigo 146 para atos 

administrativos gerais e abstratos, sem se preocupar com toda a origem, literalidade e contexto em que se 

encontra o dispositivo, posto pela lei complementar para tratar de casos de revisão lançamento (ato individual 

e concreto), e não para atos normativos exarados pela Administração, conforme visto acima. Nenhuma 

argumentação é trazida na obra para explicar as razões da utilização desse dispositivo para os casos 

relacionados a normas complementares expedidas pela Administração. Outrossim, é marcante o fato de que 

não há nenhuma menção neste tópico da obra ao conteúdo do artigo 100, parágrafo único do CTN. Dando 

continuidade, o autor defende que as colocações a respeito da irretroatividade da mudança de jurisprudência 

também se aplicam aos atos administrativos gerais e abstratos – assim não poderia ser cobrado tributo dos 

contribuintes que se respaldaram em atos gerais e abstratos emitidos pela Administração Pública –, sendo que 

a diferença é que nesse último caso outros elementos vão ter que compor a relação entre Administração a 

administrado, devendo-se observar a proporcionalidade. Ou seja, propõe-se a solução dos litígios com base em 

princípios a serem aplicados no caso concreto segundo critério estabelecidos pela doutrina, desconsiderando a 

opção feita pelo artigo 100, parágrafo único, quando expressamente deixou o montante a ser cobrado a título 

de tributo de fora do que a o direito nacional protege, mostrando a escolha do legislador pela legalidade em 

detrimento da proteção da confiança dos contribuintes no tópico das normas complementares.  
169  SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de legislação tributária. São Paulo: Resenha Tributária, 1975. 
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seus aspectos – e, portanto, do Estado Democrático de Direito? Seria aí o caso de mais uma vez 

ressaltar a regra do artigo 108, §2º do CTN, instrumento de controle à integração na seara 

tributária, a qual impede o uso de equidade para a dispensa do pagamento de tributo. Pretender 

ir além disso, seja pela aplicação de um juízo de ponderação desconsiderando o espírito da lei 

complementar, seja pela via interpretativa (estendendo os dispositivos do CTN), não 

desvirtuaria o papel da doutrina em relação ao direito posto?170 

 

2.3.2 Proposta de contribuição para a ciência jurídica sobre o tema 

 

Conforme visto acima, em razão da perceptível falta de uma coesa base legislativa a 

respeito dos direitos dos contribuintes contra mudanças retroativas e prejudiciais de critério da 

Administração Pública, pode-se constatar o grande esforço da doutrina moderna em 

fundamentar a tutela dos interesses dos contribuintes socorrendo-se para tanto do princípio da 

proteção da confiança. 

Todavia, essa proposta não tem gerado, por ora, aderência pelos tribunais (vide item 

2.1.3), talvez em razão de todas as dúvidas que geram (expostas nos parágrafos anteriores), ou 

talvez também em razão da dificuldade de sua aplicação prática. Outrossim, destaca-se a 

questão do Tribunal Administrativo responsável pela apreciação da matéria em nível federal 

(Carf) estar obrigado a aplicar literal disposição de lei, sem adentrar em questões de 

constitucionalidade (artigo 26-A do Decreto 70.235/1972), o que diminui, em grande medida, 

a ideia de resolução de casos com base em sopesamento de princípios.  

Observando essas dificuldades é que se propõe trazer novos elementos para a análise do 

tema. 

Para tanto, parte-se aqui do pressuposto de que o escopo do jurista contemporâneo é 

criar mecanismos de decidibilidade com a menor perturbação social possível.  

 
170  A linguagem da Ciência do Direito é vista como uma sobrelinguagem, justamente por ser linguagem, descritiva, 

que se sobrepõe à linguagem do direito positivo, prescritiva. Destarte, a linguagem da Ciência do Direito traduz 

aquela do direito positivo, com o escopo de interpretá-lo, analisá-lo. A ciência equivale ao aparecimento de 

uma nova língua, e o conhecimento está circunscrito à língua em que é realizado. 

De acordo com os ensinamentos de Flusser, a realidade é apreendida e compreendida pelos indivíduos quando 

os dados brutos são convertidos, pelos seus intelectos, em linguagem (FLUSSER, Vilém. Língua e realidade. 

São Paulo: Editôra Herder, 1963. p. 56). Assim se forma a linguagem social. Já a linguagem do direito positivo 

é criada pelo legislador, que tomara como base a linguagem social, juridicizando-a. A investigação científica 

do Direito é uma análise da linguagem do direito positivo. 

Tercio Sampaio Ferraz Junior coloca que o hermeneuta faz uma paráfrase, isto é, “uma reformulação de um 

texto cujo resultado é um substituto mais persuasivo, pois exarado em termos mais convenientes.” (FERRAZ 

JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do Direito. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 282). 
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Hoje, impera o Estado Democrático de Direito, onde não mais vige a ideologia 

liberalista de um governo que deve intervir o menos possível em todas as esferas atinentes ao 

cidadão. Por conseguinte, presentemente, é clara não só a intervenção do Estado em setores 

econômicos (“como produtor de serviços de consumo social, regulamentador da economia e 

produtor de mercadorias”, caracterizando-se como um centro distribuidor de renda),171 como 

também o seu papel em efetivar direitos fundamentais de primeira (liberdades individuais), 

segunda (direito sociais) e terceira geração (direitos transindividuais).172 Para tanto, fará uso 

das receitas originárias e derivadas que o sistema jurídico lhe outorga, tudo com base no 

consenso de que o Estado tem por fim o bem comum,173 o qual é intrinsicamente atrelado à 

noção objetiva de justiça.  

Nesse contexto de mudança do Estado mudou igualmente a função do intérprete do 

direito, que passou a ser um “teórico do aconselhamento, das opiniões e das oportunidades.”  

Tercio Sampaio Ferraz Junior chama esse fenômeno de “saber tecnológico”. Isto porque 

a dogmática174 (aqui tratada como sinônimo de ciência do direito) cumpre uma função típica da 

tecnologia, sendo um pensamento conceitual sobre o direito posto, instrumentalizando-se a 

serviço de ação sobre a sociedade. Assim é que a dogmática, ao invés de problematizar, cria 

condições de decidibilidade de conflitos, com o menor índice possível de perturbação social.175   

Eis aí o Norte que a bússola aponta: resolver conflitos de maneira estável para toda a 

sociedade.  

De fato, o Direito Tributário se presta para regular as relações entre fisco e contribuinte, 

cada qual com seus direitos e deveres, tudo nos estritos limites da lei, o que, em última instância, 

significa que a tributação será efetuada em conformidade com as balizas traçadas pela 

Constituição brasileira. Esta assegura tanto as garantias do contribuinte, como as garantias do 

Estado enquanto ente tributante, dando especial papel à lei complementar nos mais 

fundamentais assuntos relacionados à sua relação jurídica (artigo 146 da Constituição).  

Bastante interessante é a colocação de Hugo de Brito Machado, frisando que o interesse 

público reside na adequada interpretação da Constituição e das leis, de modo que seus preceitos 

 
171  FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do Direito. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 84.  
172  SILVA, Virgílio Afonso da. A evolução dos direitos fundamentais. Revista Latino-Americana de Estudos 

Constitucionais, v. 6, p. 546-552, 2005. 
173  DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 103-

109.  
174  A respeito das diferenças entre dogmática e zetética, reporta-se o leitor à nota de rodapé n. 25.  
175  FERRAZ JUNIOR, op. cit., p. 84-85. 
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não sejam amesquinhados.176 E trazendo a questão para o específico tema ora sob estudo, 

convém destacar a lição de Rubens Gomes de Sousa quando afirma: 

 

É claro, portanto, que o fundamento da imutabilidade da situação jurídica individual 

criada pelo ato administrativo em geral, e em particular pelo lançamento, não é 

necessariamente o direito subjetivo do cidadão, senão antes a confusão desse direito 

subjetivo do particular com o próprio interesse público na preservação da estabilidade 

das relações jurídicas. 177 

 

Retomando a perspectiva proposta nesse trabalho, o jurista contemporâneo preocupa-se 

com o direito que postula como sendo um “todo coerente, relativamente preciso em suas 

determinações, orientado para uma ordem finalista, que protege a todos indistintamente”.178. 

Assim é que as teorias doutrinárias constituem um corpo de fórmulas persuasivas “que 

influem no comportamento dos destinatários, mas sem vinculá-los, salvo pelo apelo à 

razoabilidade e à justiça, tendo em vista a decidibilidade de possíveis conflitos.”179  

Efetivamente, a interpretação da doutrina jurídica é relevantíssima, porque pode 

influenciar na transformação do direito, propiciando, por exemplo, alterações legislativas ou 

jurisprudenciais. “O jurista ao interpretar e expor, argumentativamente, a Constituição e as leis, 

participa, indiretamente, da produção de Direito (atos administrativos, negócios jurídicos e 

decisões judiciais).”180  

Assim é que a proposta do presente estudo é apresentar contribuição doutrinária a 

respeito da garantia dos contribuintes que é intrínseca aos dispositivos estampados no 

ordenamento jurídico (artigo 146 e 100, parágrafo único do CTN, primordialmente), 

enaltecendo-os, porém, aceitando seus limites.  

Tal garantia, entretanto, não se esgota nesses dois dispositivos legais, mas sim é 

integrada por outras regras esparsas no ordenamento jurídico. Ademais, a garantia deve ser vista 

não só no contexto do Direito Tributário, mas também do regime de Direito Administrativo. 

Afinal, está-se diante de situação cujo pano de fundo é a sobreposição de atos administrativos 

e suas consequências nas relações jurídicas entre o administrado e a Administração Pública.  

Em outras palavras, não se defende que a garantia contra a alteração de critério jurídico 

é um princípio, atuando como instrumento de ponderação no caso concreto onde não existem 

 
176  MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 121. 
177  SOUSA, Rubens Gomes de. Limites dos poderes do Fisco quanto à revisão do lançamento. Revista de Direito 

Administrativo, v. 14, p. 28, 1948. 
178  FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do Direito. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 82.  
179  Idem, ibidem, p. 84. 
180  AMARAL, Antonio Carlos Cintra do. Validade e invalidade do ato administrativo. Revista Eletrônica de 

Direito do Estado, Salvador, n. 9, p. 4, jan.-mar. 2007. 
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regras que se subsomem aos casos. Trata-se, na verdade, de direito dos contribuintes, decorrente 

do regime de controle dos atos administrativos (invalidação com efeitos ex tunc ou revogação 

com efeitos ex nunc, a depender da espécie de mudança de interpretação perpetrada pela 

autoridade fiscal), inclusive o controle quanto ao motivo e à motivação do ato, bem como da 

teoria da autovinculação da Administração Pública (conforme se verá na Seção subsequente), 

concretizado especialmente nas normas constantes da legislação tributária, dentre as quais (mas 

não só) se destaca o artigo 146 do Código Tributário Nacional, ao lado do artigo 100, parágrafo 

único do mesmo diploma normativo. Tal garantia limita os poderes da atividade administrativa 

fiscalizadora/tributante/normativa/judicante na alteração de um entendimento por subsequente 

interpretação que lhe é prejudicial. É o que se buscará demonstrar nas próximas seções, de 

maneira a confirmar a hipótese posta nessa pesquisa (item 1.2, supra).  
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3 FUNDAMENTOS DA GARANTIA CONTRA MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO 

PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

Nesta Seção será analisada a intertextualidade do Direito Tributário com o Direito 

Administrativo, em razão da importância deste último para o tema específico que se estuda 

neste trabalho, bem como a consciência de que a interdisciplinaridade permite enriquecimento 

recíproco entre os campos do conhecimento.181  

Ato contínuo, a preocupação estará voltada em discernir a garantia contra mudança de 

critério jurídico pela Administração Tributária (cuja consolidação será feita no item 3.3) dos 

institutos a ela relacionados e que lhe fundamentam, de maneira organizada, para evitar o 

sincretismo e o apelo despreocupado a determinadas figuras jurídicas.  

Assim será possível apresentar uma transposição dos fundamentos de Direito 

Administrativo para o Direito Tributário, à medida que representam parte da composição da 

garantia contra mudanças de interpretação promovidas pela autoridade pública, frustrando 

expectativas e direitos dos sujeitos passivos das obrigações tributárias.  

 

3.1 Institutos de Direito Administrativo essenciais à garantia contra mudança de 

interpretação da Administração Tributária 

 

É consabida a luta que fora travada nos bancos universitários para consagrar a 

autonomia do Direito Tributário, especialmente face ao Direito Financeiro.182  

Nesse ímpeto, Ruy Barbosa Nogueira,183 em sua obra datada de 1965 sobre 

interpretação do Direito Tributário, por exemplo, assegura que os institutos do Direito 

Tributário, relacionando-se entre si, formam um sistema específico no que tange a forma, 

método e conteúdo.184  

 
181  TEODOROVICZ, Jeferson. O direito tributário brasileiro e a interdisciplinaridade: perspectivas, possibilidades 

e desafios. Revista de Direito Tributário Atual, São Paulo, n. 48, p. 632, 2º semestre 2021. 
182  O direito tributário tem como marco de nascimento a edição da Lei Tributária alemã de 1919, quando passou 

a ser dotado de uma conformação jurídica sistemática. Assim, embora seja consabida a antiguidade dos tributos 

na nossa civilização, foi somente no séc. XX que, com a delineação de princípios e conceitos básicos que o 

direito tributário ganhou autonomia em relação ao direito financeiro e ao direito administrativo (GRECO, 

Marco Aurélio. Contribuições (uma figura sui generis). São Paulo: Dialética, 2000. p. 147).  
183  NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Da interpretação e da aplicação das leis tributárias. 2. ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 1965. p. 4-5. 
184  “Assim, o direito tributário, que possui princípios e institutos próprios, constitui hoje, sem dúvida, um sistema 

do ramo científico autônomo, quer pela forma ou método, como pelo conteúdo.” Continua seu raciocínio 

buscando demonstrar que o Direito Tributário tem princípios específicos que o caracterizam, e que não 

poderiam ser aplicados em outro ramo do Direito. Também afirma que o Direito Tributário teria institutos 

jurídicos próprios, entendidos como a disciplina integrante da relação de fato e pelas normas objetivas do 
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Observa-se que existem dois critérios para a classificação das regras jurídicas nos ramos 

didáticos do direito, quais sejam: i) natureza do órgão criador das regras jurídicas; ii) natureza 

dos efeitos jurídicos que resultam da incidência da regra.185 Valendo-se de tais critérios para a 

classificação dos ramos do direito positivo, aparta-se o direito constitucional utilizando o 

critério da natureza do órgão criador da regra, vale dizer, a assembleia constituinte; enquanto 

para os demais ramos, como o Direito Civil, Comercial, Penal, Tributário etc. toma-se como 

parâmetro a natureza dos efeitos jurídicos. Alfredo Augusto Becker explica que a natureza do 

órgão criador apenas determina o gênero (a juridicidade) da regra: “regra jurídica 

(constitucional) ou regra sem juridicidade (inconstitucional). A espécie (Civil, Comercial, 

Tributária, Administrativa etc.) tem de se buscar, como se viu, na natureza das consequências 

jurídicas.”186  

Hoje, já seguros sobre a importância do Direito Tributário e de suas especificidades 

notórias, dignas de elevação de uma doutrina própria, pode-se tranquilamente ratificar a lição 

trazida pelo próprio Alfredo Augusto Becker, segundo a qual a finalidade de se atribuir divisões 

ao direito em certos ramos é meramente didática. Procura-se, com isso, simplesmente uma 

melhor análise da incidência e concatenação das regras jurídicas de uma determinada natureza, 

e sua relação com o sistema como um todo.187 Afinal, em face da constatação da multiplicação 

das relações sociais, que, por sua vez, demandam regras jurídicas para discipliná-las, surgem 

cada vez mais especificações que justificam a alocação dessas regras em ramos do estudo 

jurídico. Isso decorre da necessidade dos operadores do direito possuírem domínio da matéria, 

para garantir certeza e segurança aos critérios de decidibilidade.188  

Entretanto, face ao princípio da unicidade do Direito, esses ramos não devem ser 

considerados como autônomos.189 A autonomia está no estudo, e não no objeto de estudo. 

Daí o cânone hermenêutico da totalidade do sistema jurídico.190  

 
direito. Assim, pela sua visão, estes institutos típicos do Direito Tributário não devem ser aplicados a disciplina 

do direito civil como, por exemplo, como o lançamento (NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Da interpretação e da 

aplicação das leis tributárias. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1965. p. 2-3). 
185  BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 4. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2007. p. 

269. 
186  Idem, ibidem, p. 271. 
187  Idem, ibidem, p. 33. 
188  FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do Direito. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 140. 
189  Luciano Amaro chega a argumentar que nem mesmo no plano da ciência do direito haveria de se cogitar da 

autonomia dos ramos do Direito Tributário, haja vista que seria impossível estudar “as disposições do direito 

tributário com abstração de suas conexões com preceitos integrantes de outros ramos do direito. [...] A 

segmentação setorial do direito tributário insere-se no fenômeno da especialização das disciplinas jurídicas.” 

(AMARO, Luciano. Direito Tributário brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2021. p. 13). 
190  BECKER, op. cit., p. 117. 



75 

 

Assim, as relações jurídicas tributárias são regidas não só por normas do Direito 

Tributário, mas também do Direito Constitucional, Administrativo, Societário, Civil, entre 

outros.  Corroborando esse fato, o próprio Código Tributário Nacional se preocupa em regular 

a relação entre os conceitos de direito privado e a legislação tributária (artigos 109 e 110), por 

exemplo.  

Especificamente sobre a relação entre Direito Tributário e Direito Administrativo, 

Aurélio Pitanga Seixas Filho cuidou de apresentar os princípios de “Direito Administrativo 

tributário”.191 Hely Lopes Meirelles, por sua vez, já despendia esforços para a formulação de 

uma teoria geral do processo administrativo, sendo o processo administrativo fiscal espécie 

desse gênero e, por isso, submetido aos seus princípios gerais.192 Como será visto a seguir, uma 

das modalidades da garantia contra a mudança de interpretação pela Administração Tributária 

é justamente a intraprocessual, uma vez que se impõe no bojo de processos administrativos 

fiscais, evidenciando mais uma vez a pertinência do estudo do tema em aproximação à 

experiência do Direito Administrativo. 

Pois bem. As interseções entre Direito Tributário e Administrativo193 sobre o tema que 

aqui se analisa são notórias.194 

O objeto delimitado como estudo nesta pesquisa são as relações entre o contribuinte e a 

Administração Pública, enquanto criadora de expectativas legítimas e direcionadora de 

condutas, ao expedir atos administrativos adotando um determinado critério jurídico. A 

mudança de entendimento no seio da própria administração é a questão a ser avaliada, no 

sentido de perquirir os limites trazidos pelo ordenamento jurídico para a retroação de efeitos 

desses novos atos administrativos, que formalizam a mudança de posicionamento 

administrativo.  

Nesse sentido, a hipótese desta pesquisa que está sob averiguação é a existência no 

ordenamento jurídico brasileiro da garantia contra a mudança de interpretação pela 

 
191  SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. Princípios de Direito Administrativo Tributário. Revista Tributária e de 

Finanças Públicas, São Paulo, n. 51, p. 233-245, jul.-ago. 2003. 
192  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 707.  
193  Enfatizando as intersecções de forma geral entre as duas disciplinas, Walter Barbosa Correa coloca que: “apesar 

de ser inegavelmente ramo autônomo do direito, o direito tributário não deixa de manter relações com outras 

disciplinas jurídicas, dentre elas especialmente o direito administrativo.” (CORREA, Walter Barbosa. O 

lançamento tributário e o ato administrativo nulo. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 126, 

p. 29, out./dez. 1976).  
194  Misabel Machado Derzi, ao tratar da questão, fez a mesma afirmação: “Têm também aplicação, no campo dos 

atos administrativos, as lições de juristas do Direito Administrativo em geral, cujas obras começam a fertilizar 

no Direito Brasileiro.” (DERZI, Misabel de Abreu Machado. Modificações da jurisprudência: proteção da 

confiança, boa-fé objetiva e irretroatividade como limitações constitucionais ao poder judicial de tributar. São 

Paulo: Noeses, 2009. p. 492). 
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Administração Tributária, enquanto direito dos contribuintes, decorrente do regime de revisão 

e de controle dos atos administrativos, ao lado das normas constantes da legislação tributária, 

dentre as quais se destaca o artigo 146 do Código Tributário Nacional, ao lado do artigo 100, 

parágrafo único do mesmo diploma normativo. 

Justificada a abordagem aqui proposta, passa-se à análise dos fundamentos de Direito 

Administrativo que embasam a garantia contra mudança de critério jurídico pela 

Administração Tributária. 

 

3.1.1 Ato administrativo vinculado versus discricionário  

 

O estudo sobre a discricionariedade e vinculação195 dos atos administrativos está longe 

de ser um tema pacífico. Assim, não se pretende esgotar a matéria. Diante do recorte temático 

traçado neste trabalho, o propósito é, isto sim, fixar as bases teóricas defendidas pela clássica 

doutrina administrativista, para então apresentar os contornos traçados pelas teorias modernas 

sobre o tema. Pretende-se, com isso, trazer para o âmbito tributário uma nova abordagem de 

institutos como o lançamento, impreterivelmente tratado como ato administrativo plenamente 

vinculado.  

A Administração Pública age por meio de seus funcionários que, no limite do que lhes 

compete, executam atos de interesse da coletividade. Essa atividade é processada de acordo 

regras preexistentes, por meio dos atos administrativos. 

Como ensina José Cretella Junior,196 com o fim de acompanhar “a movimentação e 

mutabilidade incessante da vida”, a Administração precisa “de campo livre para intervir, 

reclamando flexibilidade constante, amplo terreno em que possa decidir-se com relativa 

liberdade por esta ou aquela solução, conforme o exijam as circunstâncias.” Assim, “o agente 

autodeterminar-se, selecionando o modo mais adequado de agir”, o faz de acordo com seu juízo 

de conveniência e oportunidade.197  

 
195  É interessante ressaltar que os conceitos de discricionariedade e vinculação são tratados pelo Direito 

Administrativo com terminologias diferentes, tais como: poder; competência; dever; atividade, faculdade, 

dentre outras. Embora sejam vários termos, a diversidade terminológica não compromete o entendimento, 

conforme esclarece Odete Medauar: “No entanto, o uso indistinto das expressões não implica erro, facilitando 

a exposição do tema, que, em essência, é o mesmo nas citadas denominações” (MEDAUAR, Odete. Direito 

Administrativo moderno. 21. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 104). 
196  CRETELLA JÚNIOR, José. Anulação do ato administrativo por “desvio de poder”. Revista de Direito 

Administrativo, [s.l.], v. 91, p. 43, 1º ago. 1968. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/31121/29925. Acesso em: 9 dez. 2020.  
197  “No âmbito do regime jurídico-administrativo, o dever-poder discricionário consiste na prerrogativa concedida 

pelo ordenamento jurídico à administração pública, de modo implícito ou explícito, para a prática de atos 

administrativos, com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo.” (FRANÇA, 
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Tem-se aí o conhecido poder discricionário da Administração Pública.  

A discricionariedade não é um conceito restrito e exclusivo ao Direito Administrativo. 

A margem de escolha existe nas funções exercidas pelos Poderes Legislativo, Judiciário e 

Executivo. O “Poder Executivo, quanto à vinculação à lei, é ele, por certo, menos livre do que 

o Poder Legislativo, mas, se comparado com o Judiciário, goza de uma margem de liberdade 

incomparavelmente maior.”198 

Com efeito, diante das diferentes funções que exercem, certamente a discricionariedade 

na atuação dos Poderes estatais muda. O legislador, eleito democraticamente, tem a permissão 

de criar com liberdade normas gerais e abstratas, desde que em conformidade com a 

Constituição. De seu turno, o juiz, mediante decisão estruturalmente motivada, pautada pela 

análise das provas e do direito, tem alguma parcela de liberdade para resolver os litígios que 

lhe são dirigidos, da forma que entender mais justa.199  

Nesse sentido, a discricionariedade ocupa vários espaços do Estado de Direito. Afonso 

Rodrigues Queiró dá ênfase à importância da discricionariedade enquanto forma de realização 

do Direito, de sua concretização, dando-lhe dinamicidade. Isso porque a discricionariedade 

cumpre a função de enquadrar elementos extrajurídicos no Direito.200  

Ainda que presente nos mais variados ramos de direito público, é no Poder Executivo, 

cujos órgãos se ocupam predominantemente da função administrativa, “o campo por excelência 

do poder discricionário, onde coexiste harmoniosamente com a chamada competência 

vinculada ou ligada.”201  

É justamente nesse sentido que exsurge na doutrina administrativa as ideias de 

discricionariedade e vinculação como conceitos contrapostos e que se completam mutuamente, 

sendo utilizados para apontar os modos de atuação da Administração Pública. Tal dualidade de 

conceitos diz respeito ao grau de subordinação da administração à disciplina jurídica da ação 

pública, ou seja, ao grau de abertura legislativa para a atuação da autoridade administrativa. 

 
Vladimir da Rocha. Vinculação e discricionariedade nos atos administrativos. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 222, p. 98, out. 2000. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/48940. Acesso em: 28 out. 2020. 

doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v222.2000.48940. 
198  COUTO E SILVA, Almiro do. Poder discricionário no direito administrativo brasileiro. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, p. 53, jan. 1990. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46170. Acesso em: 9 out. 2020. 
199  NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Há Uma discricionariedade técnica? Revista do Programa de Pós-

Graduação em Direito, [s.l.], v. 26, n. 28, p. 111, 11 nov. 2016. Disponível em: 

https://portalseer.ufba.br/index.php/rppgd/article/view/18273/12772. Acesso em: 1º nov. 2020.  
200  QUEIRÓ, Afonso Rodrigues. Reflexões sobre a teoria do “desvio de pod“r " em direito administrativo. 

Coimbra: Coimbra Editora, 1940, p. 5. 
201  COUTO E SILVA, op. cit., p. 55.  
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3.1.1.1 Atuação da Administração e legalidade 

 

Percebe-se que a margem de atuação do Poder Executivo em relação à legalidade é de 

graus. Inexiste situação em que a Administração atuará fora dos limites legais.  

Embora os atos do administrador sejam rigorosamente balizados pelos ditames legais, 

isso não significa dizer que a legislação traga todas as hipóteses possíveis de ação à 

Administração. Afinal, a ideia de completude do direito legislado está superada. 

É o que ressalta Diogo de Figueiredo Moreira Neto quando explica que o fato de as 

ações estarem submetidas ao Direito não implica a conclusão de que todo comportamento está 

prescrito em lei. Segundo o administrativista, existe uma vasta área social que demandará 

“juízos casuísticos de conveniência e de oportunidade – o que se denomina de 

discricionariedade [...].”202  

Por isso, Celso Antônio Bandeira de Mello, com base nos ensinamentos de André 

Gonçalves Pereira, adverte que precisa ser afastada a ideia de que “[...] a discricionariedade 

resulta da ausência de lei, posto que, contrariamente, ela procede da própria disciplina 

normativa, a dizer, da maneira pela qual se regula dada situação”.203 Ou seja, a 

discricionariedade não é uma margem de liberdade ampla que fica ao talante da vontade do 

administrador e ao arrepio da lei, mas sim é um campo de atuação conferido pela própria lei. 

“Daí por que se diz que a discricionariedade implica liberdade de atuação nos limites traçados 

pela lei [...]”.204 

Inclusive, aí reside a distinção entre discricionariedade e arbitrariedade: 

discricionariedade é agir conforme a lei; para além desses limites, tem-se ação arbitrária da 

Administração Pública. Ou seja, os atos discricionários não são totalmente livres, já que não 

consistem em um poder absoluto; configuram, na realidade, em alternativa concedida à 

Administração dentro dos parâmetros legais.205 

 
202  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito Administrativo da Segurança Pública. Direito 

Administrativo da Ordem Pública. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 84. 
203  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 962. 
204  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 247. No mesmo 

sentido: GUERRA, Sérgio. Discricionariedade administrativa: críticas e propostas. Revista Eletrônica de 

Direito do Estado – Rede, Salvador, n. 21, p. 12-13, jan.-mar. 2010. Disponível em: 

http://www.direitodoestado.com.br/artigo/sergio-guerra/discricionariedade-administrativa-criticas-e-

propostas. Acesso em: 14 out. 2020; ZANCANER, Weida. Da convalidação e da invalidação dos atos 

administrativos. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 57. 
205  MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 21. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 104-105; e 

CRETELLA JÚNIOR, José. Anulação do ato administrativo por “desvio de poder”. Revista de Direito 
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Cumpre, nesse ponto, enfatizar a ideia de vinculação entre Estado de Direito e princípio 

da legalidade. 

A definição de discricionariedade se amolda com o modelo de Estado em que se 

encontra. Com a implementação do Estado de Direito e a derrocada do absolutismo (marcado 

por uma forte voluntariedade, já que o príncipe, soberano com um poder ilimitado de escolha, 

não estava condicionado às amarras das regras jurídicas), toda atividade da Administração passa 

a ser pautada por normas jurídicas, tendo como referência os princípios da legalidade, igualdade 

e separação dos poderes, com o objetivo de garantir os direitos individuais. Fica de 

ultrapassado, assim, aquele Estado de Direito liberal absolutista em que a Administração 

detinha ampla discricionariedade no espaço livre deixado pela lei, no sentido de que ela poderia 

fazer tudo o que a lei não proibia. Com o advento do Estado de Direito social, o princípio da 

legalidade ganha sentido novo, significando que a Administração só pode fazer o que a lei 

permite. Soma-se a isso que, a partir do fenômeno denominado constitucionalização do Direito 

Administrativo, além da observância às leis formais, deve-se observar também os princípios e 

aspectos axiológicos desenhados na Constituição, tais como moralidade, razoabilidade, bem 

como interesse público.206   

 

3.1.1.2 Dualidade entre poder vinculado e discricionário 

 

Diante desse contexto retoma-se à dualidade entre poder vinculado e discricionário, 

sendo que o primeiro corresponde às matérias de reserva legal absoluta e o segundo às matérias 

de reserva legal relativa, haja vista a existência de uma certa margem de livre apreciação da 

conveniência e oportunidade de soluções legalmente possíveis nesse último. Assim, na 

atividade discricionária existe um poder de escolha pelo Administrador entre soluções diversas, 

todas igualmente válidas para o ordenamento.207  

 
Administrativo, [s.l.], v. 91, p. 44, 1º ago. 1968. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/31121/29925. Acesso em: 9 dez. 2020.  
206  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Da constitucionalização do Direito Administrativo: reflexos sobre o 

princípio da legalidade e a discricionariedade administrativa. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; RIBEIRO, 

Carlos Vinícius Alves (coords.). Supremacia do interesse público e outros temas relevantes do Direito 

Administrativo. 1. ed. São Paulo: [s.n.], 2010. p. 175-176; MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 

Discricionariedade e controle judicial. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 11-13; KRELL, Andreas J. 

Discricionaridade administrativa, conceitos jurídicos indeterminados e controle judicial. Revista Esmafe: 

Escola de Magistratura Federal da 5ª Região, Recife, n. 8, p. 179-181, dez. 2004. Disponível em: 

http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/27203. Acesso em: 4 fev. 2021; SCIORILLI, Marcelo. Breves 

considerações sobre a discricionariedade administrativa. Revista Justitia, São Paulo, p. 1-2, 2001. Disponível 

em: http://www.revistajustitia.com.br/artigos/ca4y8b.pdf. Acesso em: 25 nov. 2020.  
207  MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 21. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 105-106.  
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Importa frisar que quando se fala em “soluções diversas” está-se assumindo que o 

administrador está diante de indiferentes jurídicos. Vale dizer, são hipóteses em que a lei previu 

determinadas opções e atribuiu a todas elas o mesmo valor. Daí porque qualquer decisão tomada 

pela administração, dentre aquelas previstas, será juridicamente válida. Outra hipótese ocorrerá 

quando a norma dá ao agente público “balizas dentro das quais se abre um leque de 

indeterminadas opções, em relação às quais a escolha a ser feita deverá levar à edição de um 

ato que se contenha nos parâmetros prefixados.”208 

Ilustrativa comparação é proposta por Almiro do Couto e Silva. O autor coloca que a 

atividade pública se submete a uma “rede ou malha legal”, cujo tecido não é homogêneo: tal 

malha em determinadas situações é composta por fios tão estreitos, que não permitem qualquer 

espaço de manobra aos órgãos e agentes públicos que lhes estão submetidos. Nesse contexto 

aparecem os atos administrativos vinculados. “Outras vezes, porém, os fios dessa rede são mais 

abertos, de modo a permitir que entre eles exista liberdade de deliberação e ação.”209 E aí sim 

estar-se-á diante de contexto jurídico para a edição de atos discricionários.  

Tais possibilidades de atuação do Estado se relacionam com o surgimento da fase do 

intervencionismo estatal. Nele, o Estado passa a se preocupar com o bem-estar social (e não só 

com os direitos individuais), daí porque a Administração passa a ter mais tarefas/atividades, de 

modo que a lei não consegue regular todos os aspectos de atuação da Administração. Todavia, 

mesmo nos espaços de liberdade do gestor, as manobras devem ser exercidas dentro dos 

meandros legais.210  

Dessa forma, para o ato vinculado,211 a lei já predetermina objetivamente a conduta da 

autoridade administrativa, não deixando margem para qualquer espaço de opção ou liberdade, 

 
208  ARAÚJO, Florivaldo Dutra de. Motivação e controle do ato administrativo. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 

2005. p. 85.  
209  COUTO E SILVA, Almiro do. Poder discricionário no direito administrativo brasileiro. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, p. 51, jan. 1990. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46170. Acesso em: 9 out. 2020.  
210  RODÓ, L. Lopes. O poder discricionário da administração – Evolução doutrinária e jurisprudencial. Revista 

de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 35, p. 43, jan. 1954. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/13487. Acesso em: 14 out. 2020. 

doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v35.1954.13487. 
211  Nas palavras de Celso Antonio Bandeira de Mello: “A lei, ao regular as várias possíveis situações a ocorrerem 

no mundo real, pode disciplinar a conduta do agente público estabelecendo de antemão e em termos 

estritamente objetivos, aferíveis objetivamente, quais as situações de fato que ensejarão o exercício de uma 

dada conduta e determinando, em seguida, de modo completo, qual o comportamento único que, perante 

aquela situação de fato, tem que ser obrigatoriamente tomado pelo agente. Neste caso, diz-se que existe 

vinculação, porque foi pré-traçada pela regra de Direito a situação de fato, e o foi em termos de incontendível 

objetividade, prescrevendo-se, ainda, o dever de adotar perante ela um comportamento já estabelecido de 

antemão (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle judicial. São Paulo: Malheiros, 

2012. p. 16).  
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sendo esse último vernáculo o mais utilizado pelos doutrinadores.212 Quer dizer, uma vez 

preenchidos os requisitos legais, o administrador é obrigado a praticar o ato (refém e súdito da 

lei), o que explica, inclusive, a denominação do poder da Administração Pública, nesses casos, 

como “poder regrado”.213 O clássico exemplo é da situação em que o servidor público completa 

75 anos de idade, devendo ser aposentado de modo compulsório, pois não há qualquer margem 

de escolha ao administrador público. Ou seja, à luz de um caso concreto, apenas uma 

conduta poderá ser exercida, qual seja, aquela previamente disposta na lei. Não cabe aqui juízo 

de conveniência e oportunidade.214 Como consequência, “diante de um poder vinculado, o 

particular tem um direito subjetivo de exigir da autoridade a edição de determinado ato, sob 

pena de, não o fazendo, sujeitar-se à correção judicial.”215 

De modo oposto, o ato discricionário está ligado à ideia de escolha do administrador,216 

uma vez que a lei outorga uma margem de opção para a autoridade administrativa, que, a seu 

turno, pode escolher uma solução legal, dentre várias juridicamente legítimas, à luz dos critérios 

de conveniência e oportunidade, componentes formadores do mérito do ato administrativo. 

Aliás, a noção de mérito administrativo só faz sentido dentro do contexto dos atos 

discricionários, motivo pelo qual Seabra Fagundes define o mérito administrativo como a 

“medida da discrição”.217 

 
212  Sobre a ausência de liberdade porque a “norma a ser implementada prefigura antecipadamente com rigor e 

objetividade absolutos os pressupostos requeridos para a prática do ato e o conteúdo que este obrigatoriamente 

deverá ter uma vez ocorrida a hipótese legalmente prevista”, ver MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso 

de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 961.  
213  “Poder vinculado ou regrado é aquele que o Direito Positivo – a lei – confere à Administração Pública para 

a prática de ato de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à sua formalização.” 

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 138). Também 

utilizando a expressão “liberdade” para diferenciar a conduta do administrador ao praticar atos vinculados ou 

discricionários, ver: COUTO E SILVA, Almiro do. Poder discricionário no direito administrativo brasileiro. 

Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, p. 54, jan. 1990. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46170. Acesso em: 9 out. 2020. 
214  MUKAI, Toshio. Gêneses dos atos administrativos negociais vinculados e discricionários. Revista de Direito 

Administrativo, [s.l.], v. 217, p. 39, 1º jul./set. 1999. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47406. Acesso em: 15 nov. 2020. 
215  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanela. Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 247.  
216  “Assim, atos administrativos discricionários são aqueles resultantes de alguma escolha efetuada pela autoridade 

administrativa. A escolha pode implicar o ato de editar ou de não editar, esse ou aquele conteúdo, o momento 

de editar, por exemplo. [...]. Atos administrativos vinculados são aqueles editados sem margem de escolha, 

pois a legislação já predetermina o seu teor, se atendidas as especificações aí fixadas. Exemplo: licença para 

construir; matrícula em escola pública; habilitação em licitação (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo 

moderno. 21. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 145). No mesmo sentido, ver CAVALCANTI, Themístocles 

Brandão. Do poder discricionário. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 101, p. 1, set. 1970. 

Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/34428. Acesso em: 1º nov. 2020. 

doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v101.1970.34428.  
217  “[...] Percebe-se que nem a submissão do ato discricionário à legalidade, nem o contrôle jurisdicional sôbre êle 

atuante, excluem a correlação entre discricionariedade e mérito. Da competência discricionária procede o poder 

de agir e o âmbito dentro do qual êsse poder se pode movimentar constitui o merecimento. O mérito é a medida 

da discrição.” (FAGUNDES, M. Seabra. Conceito de mérito no Direito Administrativo. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 23, p. 12, dez. 1951. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46170
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Odete Medauar aponta que, inclusive, em ordenamentos jurídicos estrangeiros, os 

termos “oportunidade” ou “juízo de oportunidade” traduzem a noção de apreciação do mérito 

do ato administrativo.218 

Assim, “afirma-se que o mérito é o aspecto do ato administrativo relativo à conveniência 

e oportunidade; só existe nos atos discricionários.”219 Esse aspecto dos atos administrativos – 

conforme se verá com mais vagar no tópico a seguir a respeito do controle dos atos 

administrativos -, é, em regra, de apreciação exclusiva da Administração Pública, não havendo 

competência do Judiciário para examinar o mérito dos atos administrativos. 

A conveniência e a oportunidade, já tão mencionadas acima, são os elementos centrais 

do poder discricionário. “A primeira indica em que condições vai se conduzir o agente; a 

segunda diz respeito ao momento em que a atividade deve ser produzida.” Tal liberdade de 

escolha, frise-se, “tem que se conformar com o fim colimado na lei, sob pena de não ser 

atendido o objetivo público da ação administrativa.”220 

Com efeito, “não obstante a discricionariedade constitua prerrogativa da Administração, 

seu objetivo maior é o atendimento aos interesses da coletividade”  221, vale dizer, do interesse 

público, o qual não coincide, necessariamente, com os interesses da pessoa jurídica de direito 

público envolvida na relação.222 

 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/11830. Acesso em: 31 out. 2020. 

doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v23.1951.11830). No mesmo sentido, Hely Lopes Meirelles coloca que: “O 

conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua presença toda vez que a 

Administração decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito 

administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela 

Administração incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e 

justiça do ato a realizar. Daí a exata afirmativa de Seabra Fagundes de que ‘o merecimento é aspecto pertinente 

apenas aos atos administrativos praticados no exercício de competência discricionária’. Com efeito, nos atos 

vinculados, onde não há faculdade de opção do administrador, mas unicamente a possibilidade de verificação 

dos pressupostos de direito e de fato que condicionam o process.us administrativo, não há falar em mérito, 

visto que toda a atuação do Executivo se resume no atendimento das imposições legais. Em tais casos a conduta 

do administrador confunde-se com a do juiz na aplicação da lei, diversamente do que ocorre nos atos 

discricionários, em que, além dos elementos sempre vinculados (competência, finalidade e forma), outros 

existem (motivo e objeto), em relação aos quais a Administração decide livremente, e sem possibilidade de 

correção judicial, salvo quando seu proceder caracterizar excesso ou desvio de poder.” (MEIRELLES, Hely 

Lopes. Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 179). 
218  MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 21. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 106.  
219  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 251.  
220  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2020. p. 55. 

Ver também, do mesmo autor a respeito do tema: CARVALHO FILHO, José dos Santos. Discricionariedade 

técnica e controle judicial. Revista de Direito da Administração Pública, [s.l.], v. 1, n. 1, p. 226, 15 jun. 

2016. Disponível em: http://www.redap.com.br/index.php/redap/article/view/42/25. Acesso em: 6 dez. 2020. 
221  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2020. p. 54.  
222  NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Há uma discricionadriedade técnica? Revista do Programa de Pós-

Graduação em Direito, [s.l.], v. 26, n. 28, p. 109, 11 nov. 2016. Disponível em: 

https://portalseer.ufba.br/index.php/rppgd/article/view/18273/12772. Acesso em: 1º nov. 2020. 
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Percebe-se que a dualidade entre atos administrativos vinculados versus discricionários 

aparece, inicialmente, com relação ao ato em sua totalidade, vale dizer, com relação a todos os 

seus elementos (competência, finalidade, forma, motivo e objeto).  

Contudo, Hely Lopes Meirelles já colocara que os elementos competência, finalidade e 

forma dos atos administrativos serão sempre vinculados, por estarem subordinados estritamente 

ao que a lei dispõe; ao passo que os elementos motivo e objeto podem ser discricionários e, 

quando o gestor pratica essa margem de liberdade, exsurge o tema do mérito administrativo.223 

Afinal, o agente público para a execução de um ato discricionário, deverá ter 

competência legal para tanto; como também deverá obrigatoriamente obedecer à forma legal 

determinada para a sua edição; e, finalmente, deverá atender à finalidade legal de todo ato 

administrativo, qual seja, o interesse público. Caso não acolha esses pressupostos, o ato será 

ilegítimo e nulo. “Em tal circunstância, deixaria de ser ato discricionário para ser ato arbitrário 

– ilegal, portanto.”224 

Finalmente, cumpre destacar os fundamentos para a existência dos atos discricionários. 

Em primeiro lugar, é certo que o Poder Legislativo não tem condições de prever todos os 

fenômenos a serem gerenciados pelo Poder Público. Mas mesmo que tivesse capacidade para 

tanto, provavelmente incorreria em uma atuação injusta, porque nem sempre uma única 

solução, “prevista de modo geral e abstrato em leis, é a mais adequada para lidar com uma 

realidade dinâmica, multifacetada e complexa, dentro de uma sociedade plural e de um território 

 
223  “Elementos vinculados serão sempre a competência, a finalidade e a forma, além de outros que a norma legal 

indicar para a consecução do ato. Realmente, ninguém pode exercer poder administrativo sem competência 

legal, ou desviado de seu objetivo público, ou com preterição de requisitos ou do procedimento estabelecido 

em lei, regulamento ou edital. Relegado qualquer desses elementos, além de outros que a norma exigir, o ato é 

nulo, e assim pode ser declarado pela própria Administração ou pelo Judiciário, porque a vinculação é matéria 

de legalidade.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2016. 

p. 139). 
224  Idem, ibidem, p. 140. Segue esse entendimento José dos Carvalho Filho: “A discricionariedade, porém, não 

recai sobre todos os elementos do ato administrativo. Quer dizer: o administrador não é livre em relação a todos 

os requisitos de validade do ato. Quando se trata da competência, da finalidade e da forma, o administrador 

atua vinculadamente, e isso porque não pode exercer juízo de valor sobre tais elementos. O poder discricionário 

tem abrigo no motivo e no objeto do ato. De fato, quando o agente avalia os aspectos de conveniência e de 

oportunidade da conduta, a valoração recai sobre as razões que devem inspirar o ato (motivo) e sobre o 

conteúdo que o ato deve conter (objeto). Nesse aspecto, cabe ao administrador eleger a melhor solução a ser 

adotada para que profira decisão de maior valia para o interesse público.” (CARVALHO FILHO, José dos 

Santos. Discricionariedade técnica e controle judicial. Revista de Direito da Administração Pública, [s.l.], 

v. 1, n. 1, p. 228, 15 jun. 2016. Disponível em: http://www.redap.com.br/index.php/redap/article/view/42/25. 

Acesso em: 6 dez. 2020). Divergindo de Hely Lopes Meirelles/José dos Santos Carvalho Filho, que defendem 

como sendo sempre elementos sempre vinculados a competência, a finalidade e a forma dos atos 

administrativos, Maria Sylvia sustenta que a finalidade e a forma podem ser discricionárias em certos casos. 

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 248). Ainda 

sobre o tema, ver ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Direito 

Administrativo. Trad. de José Alberto Froes Cal; revisão de Carlos Ari Sundfeld. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014. p. 463-464.  
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continental como o brasileiro”.225 Por tais razões que a discricionariedade é resultado de um 

imperativo de ordem lógica e prática de atuação da Administração,226 bem como constitui 

expressão do princípio da igualdade, já que “a garantia de margens de escolha permite à 

autoridade pública observar diferenças entre indivíduos, grupos, instituições, localidades e 

contextos ao construir suas decisões.”227 

 

3.1.1.3 Superação da dicotomia estanque pela moderna doutrina administrativa 

 

Estabelecidas as bases conceituais de atos discricionários e vinculados, verifica-se que 

a doutrina do Direito Administrativo clássico abraçava a dicotomia entre ato vinculado e ato 

discricionário, no sentido de que ambos os conceitos seriam antitéticos e excludentes.  

Todavia, não é possível sustentar uma oposição tão rígida e purista entre os dois 

conceitos, já que a praxis demonstra que praticamente não há situações absolutas de poder 

discricionário e situações absolutas de poder vinculado. Assim, exemplos reais de atos 

administrativos integralmente discricionários ou integralmente vinculado não existem.228 O que 

 
225  MARRARA, Thiago. A boa-fé do administrado e do administrador como fator limitador da discricionariedade 

administrativa. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 259, p. 211, maio 2012. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8648. Acesso em: 17 out. 2020.  
226  Conforme ensina Sérgio Guerra: “À medida que se amplia o campo de ingerência do Estado, voltado cada dia 

mais a novas tarefas sociais, torna-se imperativo fornecer-lhe os meios materiais de eficiência e presteza. A 

atividade administrativa, modernamente mais intensa e variada, se multiplica em aspectos particulares que não 

podem ser abrangidos na minúcia dos textos de lei. O fenômeno social não se escraviza a coletes de força, nem 

a cintos de segurança. Carece, portanto, a Administração de maleabilidade de métodos e caminhos para atender 

aos reclamos imperativos e díspares. A Administração encontra, assim, no processo de sua realização, um 

campo livre de desenvolvimento, no qual lhe é facultada a seleção da maneira de agir. Subordinado sempre à 

legalidade de sua atuação, é lícito ao administrador se orientar livremente com referência à oportunidade e à 

conveniência dos atos administrativos.” (GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: 

uma nova teoria sobre as escolhas administrativas. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 82 -83). No mesmo sentido, 

ver: FRANÇA, Vladimir da Rocha. Vinculação e discricionariedade nos atos administrativos. Revista de 

Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 222, p. 97-98, out. 2000. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/48940. Acesso em: 28 out. 2020. 

doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v222.2000.48940; TÁCITO, Caio. A administração e o controle de 

legalidade. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 37, p. 1-3, jul. 1954. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/13995. Acesso em: 31 out. 2020; BINENBOJM, 

Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 198; ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso 

de Direito Administrativo. Trad. de José Alberto Froes Cal; revisão de Carlos Ari Sundfeld. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 464; MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 21. ed. 

Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 106-107; NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Há uma discricionariedade 

técnica? Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito, [s.l.], v. 26, n. 28, p. 112, 11 nov. 2016. 

Disponível em: https://portalseer.ufba.br/index.php/rppgd/article/view/18273/12772. Acesso em: 1º nov. 

2020). 
227  MARRARA, op. cit., p. 211. 
228  De acordo com Caio Tácito: “A prática administrativa evidencia, porém, serem raros esses modelos extremos 

e categóricos. Não há, usualmente, nenhum ato totalmente vinculado ou totalmente discricionário. Existem 

matizes de predominância, mais ou menos acentuados, dando relêvo à parte livre ou à subordinada da 

manifestação administrativa.” (TÁCITO, Caio. Poder vinculado e poder discricionário. Revista de Direito da 
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se verifica são atos administrativos com uma predominância de competência vinculada ou 

discricionária em alguns de seus elementos.229 

Em síntese, “vinculação e discrição não representam ideias opostas. Não são contrários. 

Traduzem tais palavras, apenas, graus diferentes de celebração do princípio da legalidade pelo 

Direito Positivo.”230 

Daí a necessidade de revisitar a dicotomia rígida entre tais conceitos, como vem fazendo 

a moderna doutrina do Direito Administrativo.231 

Com efeito. A dicotomia austera entre discricionariedade/vinculação é um paradigma 

em vias de superação/flexibilização.232 Afinal, mesmo diante de um ato discricionário, a 

atuação do agente não é totalmente livre, já que a disciplina legal adota diferentes graus de 

vinculação e discricionariedade, que podem se manifestar quanto a certos aspectos do ato, mas 

certamente não quanto à completude deles. 

Trata-se de adotar uma visão para além do aspecto subjetivo do poder 

discricionário/vinculado, vale dizer, do atributo da Administração. Passa-se a examinar a 

 
Procuradoria Geral, Rio de Janeiro, v. 19, p. 3, 1968. Disponível em: 

https://pge.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?c=NDcxNA%2C%2C. Acesso em: 28 nov. 2021).  
229  “A experiência evidencia, porém, a inanidade dessas concepções extremas. Se raros são os atos totalmente 

vinculados, jamais se poderá conceber um ato inteiramente discricionário. Maurice Hauriou, condensando a 

tendência que Laferriere já delineava na jurisprudência do Conselho de Estado, desde 1872, anotou: “há atos 

em que a questão da oportunidade tem importância maior do que em outros, mas não há atos onde, ao lado da 

questão de oportunidade, não se possam erguer questões de legalidade” (TÁCITO, Caio. A administração e o 

controle de legalidade. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 37, p. 4, jul. 1954. Disponível 

em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/13995. Acesso em: 31 out. 2020.  
230  ALMEIDA, Fernando Henrique Mendes de. Vinculação e discrição na teoria dos atos administrativos. Revista 

de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 89, p. 462, jul. 1967. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/30219. Acesso em: 5 out. 2020. Nesse sentido, ver 

também LORENZO, Wambert Gomes di. Discricionariedade administrativa e controle judicial. Revista da 

Faculdade de Direito, [s.l.], v. 25, n. 25, p. 240, 4 jun. 2017. Disponível em: 

https://seer.ufrgs.br/revfacdir/article/view/73928/41631. Acesso em: 4 dez. 2020.  
231  “A moderna doutrina do Direito Administrativo repele a oposição absoluta entre poder vinculado e poder 

discricionário, porquanto, na prática, não se verifica seu exercício em forma pura. Haverá sempre aspectos 

vinculados e sempre restará, por mínima que seja, alguma margem de liberdade para o administrador escolher 

a melhor opção, ou pelo menos a mais vantajosa para cada caso ocorrente.” (NUNES JÚNIOR, Amandino 

Teixeira. A discricionariedade administrativa e o controle judicial de seus limites. Revista de Informação 

Legislativa, Brasília, v. 32, n. 127, p. 213, jul./set. 2005. Disponível em: 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/176364. Acesso em: 15 out. 2020). 
232  Thiago Marrara explica justamente que: “Na linha dessa última afirmação, ao se falar de discricionariedade 

dois mal-entendidos precisam ser desfeitos: o primeiro, presente na ideia de que discricionariedade e 

vinculação seriam conceitos contrapostos e que se repeliriam e o segundo, de que a discricionariedade existiria 

em relação ao ato globalmente considerado, razão pela qual não faria sentido pensar em tipos de 

discricionariedade. As duas asserções expostas, frequentemente repetidas no quotidiano da administração 

pública e inclusive em textos técnicos, são falsas por uma única explicação: o poder de escolha que o 

ordenamento jurídico concede à autoridade pública pode recair sobre diferentes elementos do ato executado 

pela administração pública, com pequenas exceções no tocante aos motivos e às finalidades que o dirigem. 

(MARRARA, Thiago. A boa-fé do administrado e do administrador como fator limitador da discricionariedade 

administrativa. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 259, p. 212, maio 2012. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8648. Acesso em: 17 out. 2020). 
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questão do ponto de vista objetivo, do ato administrativo em si. Ao assim proceder, Laureano 

Lopes Rodó igualmente conclui que inexiste um ato puramente vinculado ou discricionário, 

uma vez que tais qualidades afetam em diferentes níveis os seus elementos.233 

Explicitando esse quadro, Thiago Marrara afirma que, a partir da premissa de que a 

discricionaridade caracteriza uma margem de escolha em relação a um ou mais elementos do 

ato administrativo, “discricionariedade e vinculação não são características excludentes, mas, 

sim, características que necessariamente convivem no exercício de certo poder administrativo.” 

Isso porque em relação a um mesmo ato da administração, poderão existir tanto elementos 

vinculados como elementos discricionários.234 

Celso Antonio Bandeira de Mello também defende o erro dessa confusão conceitual que 

coloca os atos discricionário e vinculado como sendo um binômio imiscível. O 

Administrativista fundamenta tal pensamento argumentando que a discricionariedade não é 

atributo do ato administrativo. Trata-se, isto sim, de uma  possibilidade, outorgada pela lei, de 

que o agente administrativo detenha uma “certa (ou relativa) margem de liberdade” para: i) 

analisar se ocorreram os pressupostos (isto é, motivos de fato) que a lei elencou como 

ensejadores da edição do ato; ii) produzir ou não o ato administrativo; iii) eleger seu conteúdo 

(como conceder ou negar determinado direito, por exemplo); iv) selecionar o momento 

adequado para a expedição do ato; v) decidir sobre a sua forma. “E tudo isto na medida, 

extensão e modalidades que resultem da norma jurídica habilitante e, ademais, apenas quando 

comportado pela situação concreta que lhe esteja anteposta.”235 

Celso Antonio Bandeira de Mello, dessa forma, conclui que o agir discricionário é 

sempre relativo, uma vez que diz respeito à “competência que o agente disporá, “in concreto”, 

para proceder a uma avaliação concernente às condições de sua expedição ou conteúdo.”236 

Diante dessa ideia de graus de vinculação ou discricionariedade, a doutrina propõe 

classificar o ato administrativo pelo aspecto que for predominante.237 

 
233  RODÓ, L. Lopes. O poder discricionário da administração – Evolução doutrinária e jurisprudencial. Revista 

de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 35, p. 45, jan. 1954. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/13487. Acesso em: 14 out. 2020. 

doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v35.1954.13487. 
234  MARRARA, Thiago. A boa-fé do administrado e do administrador como fator limitador da discricionariedade 

administrativa. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 259, p. 218, maio 2012. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8648. Acesso em: 17 out. 2020. 
235  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. “Relatividade” da competência discricionária. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 212, p. 50, abr. 1998. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47165. Acesso em: 28 out. 2020. 

doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v212.1998.47165. 
236  Idem, ibidem, p. 50. 
237  Odete Medauar, levando em consideração a mescla dos conceitos, acentua o conceito de “aspecto 

predominante”: “A doutrina contemporânea vem afirmando que, no geral, no cotidiano das atividades 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/13487
http://dx.doi.org/10.12660/rda.v35.1954.13487
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3.1.1.4 Intensidade vinculatória e conceitos jurídicos indeterminados 

 

De todo o exposto, em breve síntese, pode-se afirmar que os atos administrativos 

vinculados e os atos administrativos discricionários não apresentam naturezas/substâncias 

distintas e, por conseguinte, não constituem categorias antagônicas. Na realidade, sempre 

existirá uma medida de vinculação dos agentes administrativos a um mínimo conteúdo legal, 

havendo somente uma variação/gradação quanto à densidade do comando legal em um ou 

alguns elementos do ato administrativo. 

Estabelecidas tais bases, é necessário enfrentar o tema relacionado à redução da 

intensidade vinculatória advinda do uso de conceitos jurídicos fluídos/indeterminados. Esse 

ponto é causa de intenso debate doutrinário, sendo que as questões levantadas giram em torno 

dos seguintes questionamentos: o conceito jurídico indeterminado sempre irá gerar 

discricionariedade? Qual a relação existente entre a discricionariedade administrativa e os 

conceitos jurídicos (ou legais) indeterminados? 

 “No âmbito do Direito, deve-se entender por conceitos indeterminados aqueles cuja 

realidade a que se referem não aparece bem definida, cujo conteúdo e extensão não estão 

delimitados precisamente.”238 

Os conceitos indeterminados abundam em todos os ramos do direito, em termos como 

“dignidade humana”, “igualdade”, “caso de força maior”, “porte moral”, “conduta 

irrepreensível”, “pena adequada”, “interesse público”, “ordem e segurança públicas” etc.239 

É certo, portanto, que a indeterminação é uma característica da própria linguagem. 

Assim, a indeterminação dos conceitos não corresponde necessariamente a uma imperfeição ou 

vício da linguagem, “senão como uma de suas propriedades que permite cumprir a função de 

expressar e valorar condutas, relações e objetos materiais.”240  

 
administrativas, são poucas as situações de vinculação pura e de discricionariedade pura, daí ser insustentável 

a oposição rígida entre poder vinculado e poder discricionário. Melhor parece levar em conta o aspecto 

predominante no exercício do poder, mencionando-se decisão ou medida em que predomina o poder vinculado 

ou o poder discricionário.” (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 21. ed. Belo Horizonte: 

Fórum, 2018. p. 103-104). Seguindo esse posicionamento, tem-se também Hely Lopes Meirelles: “Dificilmente 

encontraremos um ato administrativo inteiramente vinculado, porque haverá sempre aspectos sobre os quais a 

Administração terá opções na sua realização. Mas o que caracteriza o ato vinculado é a predominância de 

especificações da lei sobre os elementos deixados livres para a Administração.” (MEIRELLES, Hely Lopes. 

Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 139). 
238  COSTA, Regina Helena. Conceitos jurídicos indeterminados e discricionariedade administrativa. Justitia, São 

Paulo, ano 51, v. 145, p. 37, jan./mar. 1989. 
239  SOUSA, António Francisco de. Os “conceitos legais indeterminados” no direito administrativo alemão. 

Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 166, p. 276, out./dez. 1986. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45356/43842. Acesso em: 28 out. 2020. 
240  “Esse é o pensamento de Sainz Moreno, para quem a vaguidade dos termos só constituir-se-á numa imperfeição 

quando o objetivo seja alcançar resultados exatos - o que não é o mesmo que resultados verdadeiros. O mesmo 
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Embora haja uma elasticidade possível decorrente da interpretação, todo conceito é 

finito e, por conseguinte, há nele “núcleo de certeza positiva”; um “núcleo de certeza negativa”; 

e, ainda, uma zona intermediária, ou faixa cinzenta, na qual se instauram os problemas 

enfrentados pela doutrina.241 

Como explica Hart ao tratar da textura aberta do direito, existem os casos simples, 

familiares, incontroversos... pois dizem respeito a contextos semelhantes daqueles postos na 

fórmula geral traçada pelo texto legal.242 Consequentemente, a aplicação da norma não causará 

dificuldades, sendo este o “núcleo de certeza positiva” do direito. Por simetria, do lado 

diametralmente oposto, também serão simples os casos que em nada tangenciam os termos 

estabelecidos pelo texto jurídico, aqueles do “núcleo de certeza negativa”, que ninguém cogita 

que possam render ensejo à subsunção da norma ao fato.  

Entre tais núcleos de certeza aparecem as zonas cinzentas,243 justamente onde não há 

certeza, mas sim dúvida. Afinal, as variações decorrentes da linguagem são um dado, que pode 

levar ao que foi tratado por Hart como “crise na comunicação”. 244  

Nas ditas zonas cinzentas é possível que exsurja uma diversidade de opiniões sobre se 

a hipótese normativa tenha ou não se verificado no mundo dos fatos.245  

 
autor entende que a função normativa dos conceitos jurídicos atribui aos mesmos uma natureza instrumental, 

permitindo ao legislador optar entre expressões cujo grau de precisão seja maior ou menor. Enfatiza que, 

qualquer que seja o conceito empregado pelo legislador, este busca sempre um resultado concreto, adequado 

ao fim da norma e não ‘qualquer resultado’” (COSTA, Regina Helena. Conceitos jurídicos indeterminados e 

discricionariedade administrativa. Justitia, São Paulo, ano 51, v. 145, p. 37-38, jan./mar. 1989). 
241  FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 217. 

Igualmente destacando os limites do conceito, Regina Helena Costa coloca que: “No que tange à estrutura dos 

conceitos jurídicos indeterminados, fala-se em núcleo fixo (“Begriffkern”) ou “zona de certeza”, e halo 

conceitual (“Begriffhof”) ou “zona de dúvida”. No núcleo do conceito temos dados prévios e seguros; no halo 

conceitual, região que rodeia o núcleo, há dúvida, vale dizer, inexiste uma certeza prévia, cuja determinação 

exige estender a idéia nuclear do conceito. O conceito, portanto, comporta dois limites: o limite de certeza 

positiva, que se consubstancia nas margens de seu núcleo, e o limite de certeza negativa, cujos lindes delimitam 

o que se exclui do conceito, desbordando do halo conceitual (COSTA, op. cit., p. 38). 
242  HART, Herbert Lionel Adolphus. O conceito de direito. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009. p. 

164. 
243  O tema também é muito estudado por Guastini, que lembra que os casos da zona de penumbra também são 

tratados como “hard cases” (GUASTINI, Riccardo. Interpretar y argumentar: Madrid: Centro de Estudios 

Politicos e Constitucionales, 2014. p. 69).  
244  HART, op. cit., p. 164. Partindo para um pensamento mais cético, são as ponderações de Guastini quando 

coloca que “pode-se sustentar, todavia, que os intérpretes (em particular: os juízes) fazem uso da 

discricionariedade não somente no decidir a solução de controvérsias que caem na “zona de penumbra”, mas 

também no decidir de uma controvérsia causada, ou não, no “núcleo luminodo” que, em síntese, são fruto de 

decisões interpretativas as próprias fronteiras incertas entre o “núcleo” e a “penumbra”, que a própria 

“penumbra” é o resultado da discricionariedade dos intérpretes.” (GUASTINI, Riccardo. Das fontes às 

normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 143).  
245  NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Há uma discricionariedade técnica? Revista do Programa de Pós-

Graduação em Direito, [s.l.], v. 26, n. 28, p. 116, 11 nov. 2016. Disponível em: 

https://portalseer.ufba.br/index.php/rppgd/article/view/18273/12772. Acesso em: 1º nov. 2020. Vladimir da 

Rocha França, sobre o tema, afirma que: “os conceitos jurídicos são conceitos convencionalistas, através dos 

quais o jurista procura estabelecer padrões de conduta para a sociedade. É impossível a lei tudo prever e tudo 



89 

 

Conforme análise da doutrina administrativista, percebe-se que o interesse no tema é 

despertado pela necessidade de saber se a atuação da Administração ao emanar atos com base 

em conceitos legais indeterminados permite o seu controle jurisdicional ou não. 

Com efeito, desde os primórdios da discussão doutrinária sobre a matéria, era essa a 

pedra de toque. A doutrina dos “conceitos legais indeterminados” surgiu na Áustria, no final 

século XIX,246 com o conhecido confronto entre as ideias de Bematzik e Tezner.  

Bematzik entendia que conceitos abertos teriam que ser preenchidos pelos órgãos 

administrativos especializados, sem a possibilidade da revisão da decisão pelos tribunais 

judiciais. De outro lado, Tezner, pregava pela necessidade de um controle objetivo de todos os 

conceitos legais, aí inclusos os indeterminados, geradores de relações jurídicas entre a 

Administração e os cidadãos.247 

A posição de Tezner restou dominante, porém foi sendo, com o tempo, circundada de 

limites rígidos para o controle judicial das decisões administrativas. A justificativa para tal 

limitação era que há determinados conceitos legais que “abririam espaço para uma ‘atitude 

individual’ da Administração e exigiriam uma acurada investigação da questão para cada 

caso.”248 Foi nesse contexto, como salienta Andreas Krell, que nasceu a doutrina dos conceitos 

jurídicos indeterminados, “os quais não foram mais considerados como uma expressão da 

discricionariedade, mas plenamente sindicáveis pelo Poder Judiciário mediante 

interpretação.”249 

O debate sobre a matéria atravessou toda a República de Weimar e foi retomada, com 

novo vigor, após a edição da Lei Fundamental, na Alemanha.  

 
alcançar e, por isso, emprega quem a edita termos dotados da necessária fluidez, preservando a flexibilidade 

do sistema direito positivo perante a naturalmente instável realidade social. Será o labor interpretativo o veículo 

para dar vida e objetividade aos enunciados do direito positivo, que ganham maior certeza e segurança quando 

há a concretização normativa do texto legal.” (FRANÇA, Vladimir da Rocha. Vinculação e discricionariedade 

nos atos administrativos. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 222, p. 108, out. 2000. 

Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/48940. Acesso em: 28 out. 2020. 

doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v222.2000.48940). Ver também: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. 

Discricionariedade administrativa das autoridades reguladoras e aplicação das normas punitivas. Revista de 

Direito Administrativo, [s.l.], v. 254, p. 98, 11 abr. 2013. http://dx.doi.org/10.12660/rda.v254.2010.8076. 

Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8076/6864. Acesso em: 5 dez. 

2020. 
246  SOUSA, António Francisco de. Os “conceitos legais indeterminados” no direito administrativo alemão. 

Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 166, p. 277-279, out./dez. 1986. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45356/43842. Acesso em: 28 out. 2020.  
247  KRELL, Andreas J. Discricionaridade administrativa, conceitos jurídicos indeterminados e controle judicial. 

Revista Esmafe: Escola de Magistratura Federal da 5ª Região, Recife, n. 8, p. 189, dez. 2004. Disponível 

em: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/27203. Acesso em: 4 fev. 2021. 
248  Idem, ibidem, p. 190. 
249  Idem, ibidem, p. 190. 
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Prevaleceu no direito germânico a concepção de que os conceitos jurídicos 

indeterminados “estão insertos no suporte fático legal (Tatbestand) e os problemas com eles 

relacionados resumem-se todos – ou pelo menos predominantemente – à interpretação da regra 

jurídica”.250 Tratar-se-ia, portanto, de situação diversa do poder discricionário, o qual constitui 

“num poder de eleição da conseqüência ou do efeito jurídico (Rechtsfolge).”251  

Como consequência desse raciocínio, tem-se que enquanto o poder discricionário não 

poderia ser objeto de revisão, os conceitos jurídicos indeterminados seriam, a princípio, 

suscetíveis de controle pelo Poder Judiciário “quanto à correção ou incorreção de sua aplicação, 

ou da subsunção do caso concreto no preceito abstrato, pois logicamente só existirá uma única 

aplicação certa.”252 

A explicação da adoção desse entendimento na Alemanha253 decorre da traumática 

experiência do regime nazista, onde foi erradicado o controle judicial dos órgãos 

governamentais, assim como do sentimento de desconfiança cultural que paira na Alemanha a 

respeito da atuação pública, em contraposição a uma grande confiança no Poder Judiciário, que 

se tomou “depósito de esperança da sociedade na jovem República Federal da Alemanha.”254 

Outrossim, em termos de hermenêutica jurídica, acreditava-se na “plena viabilidade da 

decifração das decisões administrativas pelos tribunais através dos meios modernos de 

 
250  COUTO E SILVA, Almiro do. Poder discricionário no direito administrativo brasileiro. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, p. 58, jan. 1990. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46170. Acesso em: 9 out. 2020. 
251  Idem, ibidem, p. 58. 
252  Idem, ibidem, p. 58. 
253  Rita Tourinho e apresentam uma extensa demonstração do pensamento dos autores germânicos sobre a doutrina 

dos conceitos indeterminados no direito administrativo nos seguintes textos: TOURINHO, Rita. A 

discricionariedade administrativa perante os conceitos jurídicos indeterminados. Revista de Direito 

Administrativo, [s.l.], v. 237, p. 3-6, 29 jan. 2015. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/44377/44831. Acesso em: 3 nov. 2020; e 

SADDY, André. Conceitos jurídicos indeterminados e sua margem de livre apreciação legal. Revista de 

Direito da Administração Pública, [s.l.], v. 1, n. 1, p. 57-66, 15 jun. 2016. Disponível em: 

http://www.redap.com.br/index.php/redap/article/view/43/18. Acesso em: 4 dez. 2020. 
254  KRELL, Andreas J. Discricionaridade administrativa, conceitos jurídicos indeterminados e controle judicial, 

Revista Esmafe: Escola de Magistratura Federal da 5ª Região, Recife, n. 8, p. 190, dez. 2004. Disponível 

em: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/27203. Acesso em: 4 fev. 2010. Esse contexto germânico 

também foi exposto por Sérgio Guerra na seguinte passagem: “Considerando que a clarificação dos conceitos 

jurídicos indeterminados se dá na aplicação em casos concretos, a doutrina alemã criou uma teoria de que só 

existiria uma única solução justa em cada caso, determinável em um processo cognitivo. Essa linha de 

pensamento adveio após a primeira década seguinte ao segundo pós-guerra, período em que a jurisprudência 

contenciosa-administrativa da Alemanha foi se consolidando no sentido de que o Estado de Direito, 

proclamado com a promulgação da Lei Fundamental de Bonn, de 1949, excluía a discricionariedade da 

Administração Pública na aplicação dos conceitos jurídicos indeterminados. Esse fato é perfeitamente 

compreensível no contexto daquela época, em que a atuação nazista havia demonstrado o “risco do poder” nas 

mãos do Executivo. Caracterizada a escolha discricionária por oferecer à Administração Pública mais de uma 

possibilidade juridicamente plausível, os Tribunais consideravam que a aplicação de um conceito jurídico 

indeterminado somente comportava uma única solução justa, adequada ao ordenamento legal.” (GUERRA, 

Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas administrativas. 

Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 182). 
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hermenêutica, como a jurisprudência de interesses, a interpretação teleológica, a interpretação 

conforme a constituição etc.”255 

De tudo isso, constata-se que o debate centenário entre Bernatzik e Tezner, realçado 

pela doutrina alemã, remanesce, atualmente, no confronto entre a teoria da multivalência e a 

teoria da univocidade. Enquanto aquela sustenta que, na interpretação e aplicação dos conceitos 

jurídicos indeterminados, constantes das leis, são possíveis várias decisões certas, confundindo-

se com a função discricionária; esta segunda sustenta que há uma única solução correta na 

interpretação dos conceitos, de forma de constituem uma variação do poder vinculado.256 

O desenvolver da doutrina incluiu a diferenciação entre espécies de conceitos 

(empíricos, práticos e de valor),257 sendo possível atualmente destacar três correntes258 de 

pensamento que envolvem o tema: i) aqueles que, baseados nas lições de Garcia de Enterría,259 

consideram que os conceitos indeterminados não dão margem à discricionariedade da 

Administração, haja vista que a extração do sentido é operação mental puramente interpretativa 

da lei, levando a uma única solução válida perante o direito, enquanto a discricionaridade só 

 
255  KRELL, Andreas J. Discricionaridade administrativa, conceitos jurídicos indeterminados e controle judicial. 

Revista Esmafe: Escola de Magistratura Federal da 5ª Região, Recife, n. 8, p. 190, dez. 2004. Disponível 

em: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/27203. Acesso em: 4 fev. 2021. 
256  GUERRA, op. cit., p. 71 -72. No mesmo sentido ver SOUSA, António Francisco de. Os “conceitos legais 

indeterminados” no direito administrativo alemão. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 166, 

p. 279-286, out./dez. 1986. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45356/43842. Acesso em: 28 out. 2020. 
257 “Alguns dos conceitos jurídicos indeterminados são conceitos empíricos, pois referem-se a fatos, estados ou 

situações de natureza ou da realidade (p. ex. “escuridão”, “noite”, “perigo”, “perturbação”, “ruído”, 

“velocidade”, “morte”), outros são conceitos de valor (também chamados de conceitos normativos), pois 

exigem do intérprete ou do aplicador da norma uma apreciação em termos valorativos (p. ex, “conduta 

desonrosa”, “motivo torpe”, “culpa grave”, “falta grave”, “moralidade pública”, “interesse público”, 

“segurança nacional”). Tanto os conceitos empíricos (especialmente quando sua aplicação envolve um 

prognóstico, uma avaliação dos efeitos ou conseqüências que a medida terá no futuro), quanto os conceitos de 

valor, ao realizar-se a operação de subsunção freqüentemente dão causa a dúvidas e perplexidades, 

determinando diversidade de opiniões comum, em torno de questões técnicas com que trata quotidianamente a 

Administração Pública (p. ex., no julgamento de licitação de uma obra pública, ao escolher-se a proposta “mais 

conveniente ao interesse público”) dividirem-se as opiniões dos expertos. Algo parecido ocorre com os 

conceitos de valor. Assim, na avaliação quanto à moralidade de um filme ou de um programa de televisão é 

habitual formarem-se posições diversas e contraditórias no meio da opinião pública e dos próprios órgãos 

administrativos do Estado.” (COUTO E SILVA, Almiro do. Poder discricionário no direito administrativo 

brasileiro. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, p. 58-59, jan. 1990. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46170. Acesso em: 9 out. 2020). 
258  GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. A teoria dos conceitos jurídicos indeterminados e a discricionariedade 

técnica. Revista de direito da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, v. 1, n. 1, p. 

166-167, jan./jun. 2015. Disponível em: https://goo.gl/xcPVP4. Acesso em: 12 out. 2020. 
259  García De Enterria e Fernández introduziram na doutrina espanhola o posicionamento da Escola Alemã, que 

defende a teoria da univocidade: a concreção dos conceitos jurídicos indeterminados demanda um processo 

interpretativo que conduz à uma única solução válida ao caso concreto. A pluralidade de significados está no 

plano teórico-abstrato e o esforço intelectivo conduz o agente administrativo à uma única resposta. Defende-

se, assim, a distinção entre discricionariedade e conceito jurídico indeterminado (ENTERRÍA, Eduardo García 

de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Direito Administrativo. Trad. de José Alberto Froes Cal; 

revisão de Carlos Ari Sundfeld. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 466-471).  
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viria em momento posterior, pela margem de escolha outorgada pela lei (e.g. Eros Grau, Hely 

Lopes Meirelles, Lúcia Valle de Figueiredo, Florivaldo Dutra de Araújo, Vladimir da Rocha 

França);260 ii) aqueles que entendem que os conceitos práticos261 são a única fonte de discrição, 

ou seja, a discricionariedade advém somente de tais conceitos (e.g. Queiró);262 iii) aqueles que 

defendem que os conceitos fluidos podem conferir discricionariedade à Administração, uma 

vez que a margem de escolha na interpretação implica a margem de escolha da Administração 

 
260  Este posicionamento encontrou ressonância no direito brasileiro com Eros Grau, no sentido de que a técnica 

dos conceitos jurídicos indeterminados nada tem a ver com a técnica da discricionariedade. Em suas palavras: 

“ [...] a discricionariedade é atribuída, pela lei, à autoridade administrativa; não decorre da lei, utilizando-se 

o verbo decorrer, aqui, para referir a circunstância de o emprego, pelo texto legal, de “conceitos 

indeterminados” conduzir à discricionariedade; vale dizer: a discricionariedade resulta de uma expressa 

atribuição legal à autoridade administrativa, e não da circunstância de os termos da lei serem ambíguos, 

equívocos ou suscetíveis de receber especificações diversas; [...] Assim, a reiteradamente referida 

indeterminação dos conceitos não é deles, mas sim dos termos que os expressam. Ainda que o termo de um 

conceito seja indeterminado, o conceito é signo de uma significação determinada. E de uma apenas 

significação (GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 

192-197). Acompanhando esse pensamento, tem-se: MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo 

brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 139-140; FRANÇA, Vladimir da Rocha. Vinculação e 

discricionariedade nos atos administrativos. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 222, p. 

108-109, out. 2000. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/48940. 

Acesso em: 28 out. 2020; FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: 

Malheiros, 2008. p. 218/232-235); TOURINHO, Rita. A discricionariedade administrativa perante os conceitos 

jurídicos indeterminados. Revista de Direito Administrativo, [s.l.], v. 237, p. 8-11, 29 jan. 2015. Disponível 

em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/44377/44831. Acesso em: 3 nov. 2020; 

ARAÚJO, Florivaldo Dutra de. Motivação e controle do ato administrativo. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. 

p. 71-72; CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2020. 

p. 59-60. 
261  Ressalta-se que a nomenclatura de Queiró, diferenciando conceitos teóricos e práticos não é igual a adotada 

pela maioria da doutrina, que separa os conceitos técnicos, dos práticos e de valor. De sua obra, destaque-se o 

seguinte: “Existem, pois, em conclusão, nas normas jurídicas a executar, conceitos não apenas vagos e 

imprecisos, mas que, por se referirem a valores não teoréticos, não encerram uma só significação, mas várias, 

sôbre uma das quais o agente se fixará, obedecendo na sua escolha aos princípios orientadores do Estado de 

que é servidor. O conceito de poder discricionário (que aliás não pode ser dado sem a discussão da matéria do 

número seguinte), resume-se nisto: trata-se de uma faculdade de escolher uma entre várias significações 

contidas num conceito normativo prático, relativo às condições-de-facto do agir administrativo – escolha feita 

sempre dentro dos limites da lei (cfr. número seguinte). Esta escolha é livremente feita pela Administração, 

entendendo-se aqui por liberdade aquilo que vimos de expor” (QUEIRÓ, Afonso Rodrigues. Reflexões sobre 

a teoria do “desvio de poder” em direito administrativo. Coimbra: Coimbra Editora, 1940. p. 49-50). 
262  Quanto aos ensinamentos de Afonso Rodrigues Queiró, para ele, o legislador, ao produzir a norma, utiliza 

dois tipos de conceitos: o teórico, referente à realidade empírica, e o prático, referente ao mundo da cultura 

(da sensibilidade). Quanto ao primeiro (teórico), é possível precisá-los, já que não são marcados por 

indeterminação, ou seja, referem-se à uma realidade que permite objetivação. Disso, pode-se alcançar uma 

perfeita subsunção entre os conceitos dos fatos ocorridos no mundo fenomênico e os conceitos teoréticos a que 

se refere à norma jurídica. Já o segundo conceito (prático), é marcado pela sensibilidade, incerteza, não 

existindo uma categoria lógica para o juízo de subsunção, motivo pelo qual é outorgado ao administrador uma 

esfera de liberdade (discricionariedade) (Idem, ibidem, p. 27-31).  
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ao atuar263 (e.g. Celso Antonio Bandeira de Mello,264 Regina Helena Costa e Sérgio Guerra, 

Maria Sylvia Di Pietro e Odete Medauar). 

No direito brasileiro, grande parte da doutrina se inclina para terceira concepção. Mas, 

como já destacado acima, são numerosos os que acompanham a tese de que os conceitos 

jurídicos indeterminados não geram discricionariedade em hipótese alguma, pois, ao seu sentir, 

seria possível chegar à única solução correta perante o direito pelo trabalho de interpretação 

jurídica.265 Permanece ressoando, assim, a antiga doutrina alemã sobre o tema. 

Entretanto, Andreas Krell adverte que ocorreu uma importante alteração na doutrina 

administrativista germânica, que não aceita mais a distinção rígida entre conceitos 

indeterminados e discricionariedade. Tal entendimento entra em consonância com a ordem 

jurídica de outros países europeus, como a França e a Grã-Bretanha. Assim, o autor indica o 

equívoco na “afirmação de vários autores brasileiros de que a posição, que distingue 

rigidamente entre conceitos indeterminados e discricionariedade, refletiria a linha da ‘moderna’ 

doutrina alemã.”266 

Parece ser realmente esse novo caminho o melhor a ser seguido.  

No atual estágio dos estudos a respeito da hermenêutica jurídica, a teoria da única 

decisão correta (pensamento conceitualista ou essencialista) não possui mais espaço.  

É amplamente aceito pela comunidade jurídica, na atualidade, que o ofício da 

interpretação é tido como ato de valoração do exegeta, que construirá o conteúdo do texto que 

analisa, pois a significação não está enlaçada ao suporte físico. Assim, o texto é apenas o ponto 

de partida para o processo de construção de sentido pelo intérprete, que tem função 

indispensável na exegese, à medida que é por meio de sua atuação de atribuição de sentido aos 

signos que será construído o conteúdo destes.  

Desse modo, não se vê mais a interpretação como identificação ou determinação do 

significado normativo pré-existente no texto, como concebia a doutrina de Carlos 

 
263  “Dentro dessa linha há os que afirmam a existência de discricionariedade desde que se trate de conceitos de 

valor, que envolvam a possibilidade de apreciação do interesse público, em cada caso concreto, afastada esta 

diante de certos conceitos de experiência ou de conceitos técnicos, que não admitem soluções alternativas” 

(GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. A teoria dos conceitos jurídicos indeterminados e a discricionariedade 

técnica. Revista de direito da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, v. 1, n. 1, p. 

167, jan./jun. 2015. Disponível em: https://goo.gl/xcPVP4. Acesso em: 12 out. 2020). 
264  Citando a acompanhando as conclusões do referido autor: SILVA, Beatrice Maria Pedroso da. 

Discricionariedade e vinculação. Fórum Administrativo – FA, Belo Horizonte, ano 3, n. 34, p. 7, dez. 2003. 
265  GROTTI, op. cit., p. 168. 
266  KRELL, Andreas J. Discricionaridade administrativa, conceitos jurídicos indeterminados e controle judicial. 

Revista Esmafe: Escola de Magistratura Federal da 5ª Região, Recife, n. 8, p. 191-192, dez. 2004. 

Disponível em: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/27203. Acesso em: 4 fev. 2021.  
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Maximiliano.267 “A interpretação do direito é constitutiva, e não simplesmente declaratória”.268 

Com efeito, o que se interpreta são os textos normativos, dos quais resultam as normas, ou seja, 

de onde se constrói seu significado. 

Paulo de Barros Carvalho ensina que interpretar269 é o ato humano de atribuir 

significações (conteúdo) aos símbolos, dando com isso também referências a objetos.270 Assim, 

os axiomas da interpretação, são a intertextualidade e a inesgotabilidade. O primeiro se refere 

ao diálogo entre os diversos textos normativos, sendo eles presentes, passados ou futuros. A seu 

turno, a inesgotabilidade diz respeito à possibilidade de infinitas interpretações do texto, de 

modo que ele poderá sempre ser reinterpretado, pois a interpretação não é restrita a um campo 

semântico.271 

O intérprete, com sua bagagem de conhecimento e cultura, atribuirá significado aos 

textos jurídicos. Esse significado pode ser um dentre vários outros possíveis de derivarem do 

mesmo texto normativo, em seu entrelaçamento com o contexto jurídico em que se encontra, 

sendo que a sua escolha ficará a cargo do intérprete que deverá necessariamente justificá-la 

racionalmente e argumentativamente. 

Todavia, por mais que se entenda que é o intérprete quem dita o conteúdo do texto 

jurídico no processo hermenêutico, os limites textuais e contextuais mínimos existem e não 

podem ser desconsiderados. Nesse sentido, João Maurício Adeodato em sua obra “A Retórica 

Constitucional”, apresenta justamente um meio-termo teórico272 entre a teoria da única decisão 

 
267  Segundo essa superada concepção, interpretar seria esclarecer, explicitar o vocábulo da norma jurídica, de 

modo a traduzir o que vem ali exteriorizado, sacando e revelando o seu verdadeiro sentido. Nesse sentido, o 

trabalho do intérprete não seria somente tornar clara a norma, e sim revelar seu sentido apropriado 

(MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do Direito. 19. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 

2008. p. 7-8).  
268  GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 3. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2005. p. 22. 
269  Explicando detidamente o processo de interpretação, ou trajetória da interpretação, o Professor que a 

construção da norma jurídica pelo ser humano ocorre em quatro planos: i) plano da literalidade textual, que são 

os suportes materiais da linguagem prescritiva, graficamente representadas. É o único dado objetivo e marcador 

no início do caminho de conhecimento trilhado pelo exegeta (S1); ii) plano das significações proposicionais, 

onde o intérprete atribui conteúdos significativos aos enunciados e frases. Aqui vemos a prescritividade das 

proposições disfarçadas, normalmente, na forma de descrições (S2); iii) plano das normas jurídicas stricto 

sensu, onde o exegeta, tomando como base os enunciado prescritivos isoladamente considerados de S2, 

promoverá sua contextualização, produzindo unidades completas de sentido das mensagens deônticas. Aqui a 

norma já aparece como capaz de orientar a conduta jurídica (S3); iv) plano do sistema normativo, caracterizado 

pelo conjunto articulado das normas jurídicas em relações de coordenação e subordinação (S4) (CARVALHO, 

Paulo de Barros. Fundamentos jurídicos da incidência. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 108-122.) 
270  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, linguagem e método. São Paulo: Noeses, 2009. p. 180. 
271  Idem, ibidem, p. 193. 
272  Sobre as quatro concepções sobre a interpretação do direito: i) as teorias da única decisão correta (pensamento 

conceitualista ou essencialista); ii) as teorias da moldura (pensamento normativista); e iii) as teorias realistas 

(pensamento casuístico); iv) teorias pós-positivistas (pensamento sistemático), ver: LAURENTIIS, Thais de. 

Quem o STF quer ser? Sobre crédito de IPI da Zona Franca de Manaus, interpretação constitucional tributária 

e segurança jurídica. Revista Fórum de Direito Financeiro e Econômico – RFDFE, v. 10, p. 185-212, 2017. 
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correta (pensamento conceitualista),273 entendida como ingênua diante da necessidade da 

solução de complexos casos concretos, e o cético realismo jurídico274 desembocador em um 

“casuísmo irracional”, segundo o qual nenhum parâmetro pode ser extraído do texto das normas 

jurídicas.275 

Retomando a interpretação como geradora de escolhas a serem feitas pelo aplicador do 

direito, Hans Kelsen já trazia a melhor metáfora para o processo hermenêutico, em que sempre 

existirá uma relativa indeterminação na incidência do direito: a norma como uma “moldura”, 

dentro da qual há vários significados possíveis, sendo que a escolha daquele a ser aplicado ao 

caso concreto é um ato de vontade do intérprete autêntico.276 Nas palavras do autor, que valem 

ser lembradas, “não há absolutamente qualquer método – capaz de ser classificado no direito 

positivo – segundo o qual, das várias significações verbais de uma norma, apenas uma possa 

ser destacada como correta.”277 

Para a questão dos conceitos indeterminados aqui analisada, interessante igualmente 

destacar a lição de Kelsen, quando coloca que a indeterminação do ato de aplicação do direito 

pode ser intencional (ser algo querido pelo legislador ao positivar a regra jurídica) ou não (ser 

decorrente da pluralidade de significações de uma palavra, como é o caso dos conceitos 

indeterminados). Para o autor, em se tratando de indeterminação intencional ou não intencional, 

as conclusões serão as mesmas, vale dizer, a norma comporá uma moldura interpretativa, dentro 

da qual existirão várias escolhas possíveis a respeito do significado da norma a ser adotado.278 

Igualmente se curvando à textura aberta da linguagem do direito, Hart trata dessa 

escolha entre os possíveis significados a serem produzidos a partir do texto como 

“discricionariedade”.279 É claro que o autor não está tratando do conceito de discricionariedade 

 
273  Modernamente essa teoria foi reavivada por Ronald Dworkin, apresentando seu juiz Hércules, sempre capaz 

de encontrar a única resposta correta no Direito, sem discricionariedade ou poder político, sendo que os hard 

cases “não representam escolhas jurídicas, mas aplicação de princípios jurídicos.” (apud CALIENDO, Paulo. 

Para uma nova interpretação constitucional em matéria tributária. Direitos Fundamentais & Justiça, ano 5, 

n. 15, p. 239, abr./jun. 2011). 
274  A teoria realista (pensamento sistemático) apresenta outra perspectiva sobre o processo hermenêutico, 

ostentando o caráter arbitrário das decisões, pelo ceticismo e relativismo quanto ao conhecimento preciso dos 

fatos e do direito. Nesse sentido, a interpretação é vista como um processo indutivo, não decorrendo de uma 

norma geral e de uma lógica silogística-dedutiva como querem os conceitualistas e normativistas. A decisão é 

casuística, visto que “o julgador primeiro decide e depois vai procurar no sistema o fundamento textual da sua 

decisão.” (ADEODATO, João Maurício. A retórica constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 220-

221). 
275  Idem, ibidem, p. 193.  
276  KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 387-394. 
277  Idem, ibidem, p. 391. 
278  Idem, ibidem, p. 388-389. 
279  HART, Herbert Lionel Adolphus. O conceito de direito. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009. p. 

165-168. O autor delimita o que entende por discricionariedade na seguinte passagem: “Todo sistema jurídico 

deixa em aberto um campo vasto e de grande importância para que os tribunais e outras autoridades possam 

usar sua discricionariedade no sentido de tornar mais precisos os padrões inicialmente vagos, dirimir incertezas 



96 

 

administrativa em sentido escrito, mas, a lógica é a mesma: a escolha pelo intérprete de uma 

entre tantas opções legalmente válidas. 

Assim é que parece inarredável a conclusão de que o agente público, ao se encontrar 

diante de mais de uma opção de entendimento razoável280 sobre o significado de determinado 

conceito indeterminado, escolhendo uma dentre essas opções, estará exercendo sua 

discricionariedade administrativa. A lógica de aplicação, como já dito, é rigorosamente a 

mesma. Lembre-se que a discricionariedade, como mencionado alhures, não está à margem da 

lei, mas sim a seu dispor.  

Nesse sentido, Regina Helena Costa critica a teoria da única solução justa de Enterría e 

da doutrina alemã, admitindo que os conceitos indeterminados podem gerar 

discricionariedade,281 a qual só poderá ser verificada no caso concreto.282 

Sérgio Guerra também censura a teoria alemã da univocidade,283 afirmando que tanto a 

“aplicação de conceitos jurídicos indeterminados em sua zona de incerteza como o exercício da 

discricionariedade consistem em uma mesma tarefa de integração da norma na aplicação em 

um fato concreto.”284 Dessarte, torna-se praticamente impossível estabelecer uma real 

 
contidas nas leis ou, ainda, ampliar ou restringir a aplicação de normas transmitidas de modo vago pelos 

precedentes autorizados.” (Idem, ibidem, p. 170).  
280  Para Celso Antonio Bandeira de Mello: “Em suma: muitas vezes – exatamente porque o conceito é fluido – é 

impossível contestar a possibilidade de conviverem intelecções diferentes, sem que, por isto, uma dela tenha 

de ser havida como incorreta, desde que quaisquer delas sejam igualmente razoáveis. [...] Eis porque não é 

aceitável a tese de que o tema dos conceitos legais fluidos é estranho ao tema da discricionariedade (MELLO, 

Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle judicial. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 22-23). 

Também Dinorá Grotti afirma que: “Com efeito, em muitas ocasiões, mesmo recorrendo-se a todos os meios 

para delimitar o âmbito de uma expressão vaga, exatamente porque o conceito é impreciso, a interpretação não 

será suficiente para afastar a indeterminação do conceito, e o administrador, como primeiro aplicador deste, 

poderá optar por uma entre várias condutas possíveis, desde que igualmente razoáveis.” (GROTTI, Dinorá 

Adelaide Musetti. A teoria dos conceitos jurídicos indeterminados e a discricionariedade técnica. Revista de 

Direito da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, v. 1, n. 1, p. 170, jan./jun. 2015. 

Disponível em: https://goo.gl/xcPVP4. Acesso em: 12 out. 2020. 
281  Maria Sylvia e Odete Medauar delimitam a discussão na doutrina nacional, sendo que ambas vão no sentido 

de que os conceitos indeterminados/fluídos podem gerar atos vinculados ou discricionários, dependendo do 

caso em concreto. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2021. 

p. 249-250; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Da constitucionalização do Direito Administrativo: reflexos 

sobre o princípio da legalidade e a discricionariedade administrativa. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; 

RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves (coords.). Supremacia do interesse público e outros temas relevantes do 

Direito Administrativo. 1. ed. São Paulo: [s.n.], 2010. p. 187. 
282  COSTA, Regina Helena. Conceitos jurídicos indeterminados e discricionariedade administrativa. Justitia, São 

Paulo, ano 51, v. 145, p. 47, jan./mar. 1989. 
283  No mesmo sentido, ver KRELL, Andreas J. Discricionaridade administrativa, conceitos jurídicos 

indeterminados e controle judicial. Revista Esmafe: Escola de Magistratura Federal da 5ª Região, Recife, 

n. 8, p. 201-202, dez. 2004. Disponível em: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/27203. Acesso em: 4 fev. 

2021. 
284  GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas 

administrativas. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 187-188. 
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“distinção entre discricionariedade e conceitos jurídicos indeterminados em vista do grau de 

vinculação normativa e, em consequência, a intensidade de sua sindicância judicial.”285 

Isto, é claro, dentro das situações marginais (ou zonas de incerteza; zonas cinzentas) de 

aplicação dos conceitos. Aí sim a aplicabilidade dos conceitos vagos poderá proporcionar lugar 

à discricionariedade.286  

Bastante interessante é o ponto colocado por Andreas Krell, no sentido de que a 

discricionariedade e a vagueza de conceitos são manifestações de uma “técnica legislativa de 

abertura das normas jurídicas, carecedoras de complementação.”287 

São por essas razões que Celso Antonio Bandeira de Mello rechaça a ideia de que, por 

se tratar de uma atividade interpretativa, os conceitos indeterminados convocariam somente a 

competência do Judiciário. Para ele, não importa que estamos diante de duas realidades distintas 

(ato de intelecção e ato de volição), os efeitos jurídicos são os mesmos.288 

Enfim, “a discricionariedade administrativa pode surgir também dos conceitos jurídicos 

indeterminados.”289 

Assim que é que, nesse trabalho, compactua-se com o pensamento de Celso Antonio 

Bandeira de Mello quando conceitua a discricionariedade nos seguintes dizeres:  

 

 
285  GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas 

administrativas. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 187-188. 
286  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 435-

436.  
287 “Visto por este ângulo, pode-se afirmar que a discricionariedade tem a natureza de uma ‘'técnica ordinária’, 

uma solução normal face à impossibilidade de tudo se prever na letra da norma, e que ela constitui menos um 

poder específico da Administração do que um tipo de competência, o que ‘'facilita a absorção da idéia que ela 

pode ser controlada judicialmente quanto a seus limites’” (KRELL, Andreas J. Discricionaridade 

administrativa, conceitos jurídicos indeterminados e controle judicial. Revista Esmafe: Escola de 

Magistratura Federal da 5ª Região, Recife, n. 8, p. 195, dez. 2004. Disponível em: 

http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/27203. Acesso em: 4 fev. 2021.  
288  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle judicial. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 

24-28.  
289  ZANCANER, Weida. Da convalidação e da invalidação dos atos administrativos. São Paulo: Malheiros, 

2008. p. 58. No mesmo sentido, ver: SCIORILLI, Marcelo. Breves considerações sobre a discricionariedade 

administrativa. Revista Justitia, São Paulo, 2001. p. 12-14. Disponível em: 

http://www.revistajustitia.com.br/artigos/ca4y8b.pdf. Acesso em: 25 nov. 2020; e CLARO, Maria Ângela 

Marques del. O direito administrativo e a doutrina dos conceitos jurídicos indeterminados. Revista da 

Faculdade de Direito da UFPR, [s.l.], v. 40, p. 174-175, 30 jun. 2004. Disponível em: 

https://revistas.ufpr.br/direito/article/view/1741/1440. Acesso em: 1º dez. 2020. Bem como coloca Dinorá 

Grotti: “Dessa forma, o campo da discricionariedade é maior na norma de Direito, ficando reduzido quando da 

sua aplicação ao caso concreto, e a mais precisa forma de descobri-la ou verificar se ainda permanece, após o 

processo interpretativo, dá-se quando duas ou mais opiniões são igualmente sustentáveis. Neste caso temos 

uma dúvida que não é resolúvel em termos lógicos. E só aí é que se tem discrição, e, nestas hipóteses, a decisão 

do administrador haverá de ser tida como inatacável.” (GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. A teoria dos 

conceitos jurídicos indeterminados e a discricionariedade técnica. Revista de Direito da Universidade 

Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, v. 1, n. 1, p. 172, jan./jun. 2015. Disponível em: 

https://goo.gl/xcPVP4. Acesso em: 12 out. 2020).   



98 

 

Discricionariedade, portanto, é a margem de liberdade que remanesça ao 

administrador para eleger, segundo critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre 

pelo menos dois comportamentos cabíveis, perante cada caso concreto, a fim de 

cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à satisfação da finalidade legal, 

quando, por força da fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida no 

mandamento, dela não se possa extrair objetivamente, uma solução unívoca para a 

situação vertente.290 

 

Do ponto de vista do seu nascedouro, a opção legislativa pela outorga de uma margem 

de liberdade ao administrador público costuma ser fundamentada pela doutrina com base em 

diversas justificativas. 

Uma das razões apontadas é a constatação de que o legislador não é capaz de traçar 

todas as decisões possíveis de serem tomadas pela Administração para as variadas situações de 

gestão da coisa pública. Inclusive, isso nem seria desejável,291 pois se toda atividade estatal 

fosse vinculada, o administrador ficaria engessado à solução legal, mesmo identificando que, 

para determinado caso, a providência insculpida na norma não é a que mais se coadunaria com 

o interesse público.292 Assim, a discrição permite a efetivação da melhor escolha (opção ótima 

no caso em concreto, sempre tendo como norte o interesse público).293 

Muito embora essa margem de liberdade seja da essência da atividade 

preponderantemente discricionária, a redação da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro (LINDB) trouxe novos contornos à matéria.  

A doutrina especializada chega a afirmar que a LINDB removeu um significativo 

pedaço daquilo que se convencionava chamar de núcleo da discricionariedade, pois agora em 

seu artigo 20, parágrafo único determina que diante de duas concepções igualmente lícitas, o 

administrador deverá “investigar as consequências práticas da adoção de cada uma delas e, por 

 
290  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle judicial. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 

48. 
291  José Cretella Junior também acentua a indesejabilidade de regramentos minuciosos para as condutas da 

Administração: “Se, cada vez que o administrador, ao pronunciar-se, tivesse de circunscrever-se a regras 

minuciosas que lhe regulassem os menores movimentos, vinculando-o ponto por ponto, estaria implantado o 

mais pernicioso dos automatismos. Teleguiada por normas imutáveis condicionantes, a máquina administrativa 

iria funcionar antes ou depois do momento propício, adiantada ou em atraso, quando a ação do Estado não mais 

teria razão de ser. Haveria permanente descompasso entre a vida e a vida jurídica, entre o fato do mundo e 

o ato administrativo.” (CRETELLA JÚNIOR, José. Ato administrativo – A tridimensão da discrionariedade. 

Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 119, p. 35, dez. 1975. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/40724. Acesso em: 12 out. 2020).  
292  André Hauriou propõe à relativização do interesse público, apresentando a interessante fundamentação da 

discricionaridade do Estado com base na teoria da empresa (HAURIOU, André. O poder discricionário e sua 

justificação. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 19, p. 30-32, jan. 1950. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/11312/10275. Acesso em: 28 out. 2020.  
293  Hely Lopes Meirelles pondera ser impossível ao legislador elaborar normas para todos os aspectos da vida 

social em que o Estado atua (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: 

Malheiros, 2016. p. 193).  



99 

 

via de consequência, excluir aquela que implique consequências práticas menos benéficas à 

sociedade, ainda que amparada pela legalidade.”294  

 

3.1.2 Motivo, motivação e teoria dos motivos determinantes do ato administrativo 

 

 O estudo dos institutos do motivo e da motivação do ato administrativo são essenciais 

para o presente trabalho, uma vez que é por meio desses que poderá ser aferida a adoção da 

interpretação pela Administração Pública, ou, na linguagem do artigo 146 do CTN, adoção de 

“critério jurídico”, apta a ensejar a aplicação da garantia contra mudanças de interpretação por 

parte da Administração Tributária.  

Em obra fundamental sobre o tema, Antonio Carlos de Araújo Cintra coloca que, no 

Direito Administrativo, uma primeira corrente doutrinária explica o motivo do ato 

administrativo por uma noção subjetiva/psicológica. Trata-se de uma transposição da 

concepção de motivo no direito privado para o Direito Administrativo, pensando nas razões 

mentais que condicionam a vontade da autoridade responsável pelo ato. Como expoentes desse 

pensamento, aparecem Jèze, Zanobini, Juso e Cino Vitta.295  

Como segunda corrente – hoje preponderante na doutrina administrativista e com a qual 

se compactua nesse estudo – aparece a orientação objetivista do motivo do ato administrativo, 

a qual prega que os elementos subjetivos/psicológicos que antecedem a expedição do ato 

administrativo são irrelevantes perante o direito.296  

Assim, os desejos, ambições, etc. do administrador, além de serem de impossível 

acesso,297 não têm eficácia ou validade jurídica, “se não estiverem alicerçados no Direito e na 

 
294  VITORELLI, Edilson. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e a ampliação dos parâmetros de 

controle dos atos administrativos: um novo paradigma. A&C – Revista de Direito Administrativo & 

Constitucional, [s.l.], v. 19, n. 78, p. 200-201, 30 dez. 2019. Disponível em: 

http://www.revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/1150/834. Acesso em: 18 dez. 2020. 
295  CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Motivo e motivação do ato administrativo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1979. p. 87-89. O assunto ainda aparece nas pesquisas acadêmicas atuais, como se vê em: 

RESENDE, Maria Letícia Rodrigues Guimarães Araújo. Limites à aplicação da teoria dos motivos 

determinantes do ato administrativo. 2016. 170 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Direito, Universidade 

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. p. 44. 
296  “Importa não confundir os motivos – que são, como dito, pressupostos de fato correspondentes a uma 

categorização legal – com os móveis do agente, isto é, com a intenção da autoridade. Móvel ou intenção é algo 

subjetivo, que reside na intimidade psicológica do sujeito que atua, que reside na intimidade psicológica do 

sujeito que atua. Então, enquanto o móvel é interno, subjetivo, psicológico, o motivo é externo, objetivo. A 

realidade do motivo é exterior ao agente, por ser algo que reside na lei (motivo de direito) ou na realidade 

empírica) motivo de fato). O móvel corresponde ao intento, ao propósito, do agente, à sua finalidade subjetiva, 

pessoal – e por isso sua perquisição ganha relevo na teoria do desvio de poder com intenção viciada – ao passo 

que o motivo é realidade objetiva cuja existência precede o ato e é condição de sua validade.” (MELLO, Celso 

Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle judicial. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 87-88).  
297  “Mas a motivação do ato administrativo não se confunde com o percurso psicológico ou lógico realizado pelo 

agente público ao decidir emiti-lo, sendo impossível reconstituí-lo integralmente mediante a linguagem. 
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Lei.” Afinal, “não é a chancela da autoridade que valida o ato e o torna respeitável e obrigatório. 

É a legalidade a pedra de toque de todo ato administrativo”, conforme assevera Hely Lopes 

Meirelles.298 

Assim, no direito público, “a vontade do agente é ou irrelevante ou secundária: na 

competência vinculada é irrelevante; na competência discricionária indica o desrespeito à 

vontade do ordenamento jurídico.”299 

Cumpre então passar à conceituação dos motivos do ato administrativo. 

Laubadère identifica os motivos como os fundamentos de fato que existem previamente 

e justificam o ato administrativo. Também Florivaldo Dutra de Araújo vai nesse sentido, 

apresentado os seguintes exemplos: o motivo da aposentadoria compulsória é o implemento de 

idade pelo servidor; o motivo de interdição de fábrica poluidora é a ocorrência da poluição por 

ela ocasionada.300 

Por sua vez, Celso Antonio Bandeira de Mello em seu Curso de Direito Administrativo, 

ao tratar da conceituação do motivo, igualmente coloca-o como pressuposto de fato do ato 

administrativo.301 Entretanto, em sua obra sobre o controle da discricionariedade pelo Poder 

Judiciário, adiciona que ao lado do motivo de fato – “cuja ocorrência faz deflagrar in concreto 

 
Mostra-se mais relevante constatar se houve ou não a motivação, assim como o que efetivamente consta da 

fundamentação agregada ao ato administrativo.” (FRANÇA, Vladimir da Rocha. Princípio da motivação no 

Direito Administrativo. In: NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano et alii (coord.). Enciclopédia Jurídica da 

PUCSP. Tomo II: Direito Administrativo e Constitucional. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, 2017. p. 9-15. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/pdfs/principio-da-motivacao-no-

direito-administrativo_58faacd35498a.pdf. Acesso em: 9 dez. 2020). 
298  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 109. Ou, nas 

palavras de Enterría e Fernández, “a Administração não possui outra atuação nem outra vida psicológica além 

da estritamente legal, de modo que não podem existir para ela motivos impulsionadores de sua ação estranhos 

ao Direito.” (ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Direito 

Administrativo. Trad. de José Alberto Froes Cal; revisão de Carlos Ari Sundfeld. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014. p. 557-559).  
299  MARTINS, Ricardo Marcondes. Crise do ato administrativo e a retomada de sua centralidade. A&C – Revista 

de Direito Administrativo & Constitucional, [s.l.], v. 19, n. 75, p. 117, 20 maio 2019. Disponível em: 

http://www.revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/1024/798. Acesso em: 1º dez. 2020. 
300  ARAÚJO, Florivaldo Dutra de. Motivação e controle do ato administrativo. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. 

p. 55. 
301  O autor inclusive elenca o motivo como pressuposto objetivo de validade do ato administrativo: “motivo é o 

pressuposto de fato que autoriza ou exige a prática do ato. É, pois, a situação do mundo empírico que deve ser 

tomada em conta para a prática do ato. Logo, é externo ao ato. Inclusive o antecede.” (MELLO, Celso Antônio 

Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 397). A seu turno, José 

dos Santos Carvalho Filho identifica o motivo como sendo o pressuposto de fato ou de direito: “Toda vontade 

emitida por agente da Administração resulta da impulsão de certos fatores fáticos ou jurídicos. Significa que é 

inaceitável, em sede de direito público, a prática de ato administrativo sem que seu autor tenha tido, para tanto, 

razões de fato ou de direito, responsáveis pela extroversão da vontade. Pode-se, pois, conceituar o motivo como 

a situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrativo.” 

(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2020. p. 119). 

Também nessa toada vai Hely Lopes Meirelles (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo 

brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 177-178).  
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a competência que o agente dispõe em abstrato”-,302 existe o motivo legal, “previsão abstrata 

de uma situação fática”.303 Por isso é que, embora na maioria das vezes o autor faça menção 

unicamente ao pressuposto de fato, suprimindo a referência ao pressuposto de direito, não 

ignora a importância dos fundamentos jurídicos na definição do motivo.304  

Outros autores agregam de forma clara aos elementos de fato também os elementos de 

direito na concepção dos motivos do ato administrativo, sendo essa última vertente a que 

predomina entre os juristas brasileiros, e aqui abraçada.305 Afinal, somente tornam-se relevantes 

os aspectos do mundo fenomênico a partir do momento em que descritos pelas hipóteses legais. 

Inclusive, é esse entendimento acolhido pelo ordenamento jurídico, no artigo 2º, ‘d’, da Lei n. 

4.717/1965 (Lei de Ação Popular) quando trata da matéria de “fato” e de “direito” ao conceituar 

a “inexistência dos motivos”.  

Dessarte, “motivo é o pressuposto de fato e de direito que determina ou possibilita a 

edição do ato administrativo”,306 sendo que a existência do motivo é requisito de validade do 

ato administrativo.307  

Odete Medauar traz um exemplo bastante didático: “o ato administrativo punitivo tem 

como motivo uma conduta do servidor (circunstância de fato) que a lei qualificou como infração 

funcional (elemento de direito).” 308   

 
302  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle judicial. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 

86-87.  
303 “Devem ser distinguidos o motivo legal e o motivo de fato. Motivo legal é a previsão abstrata de uma situação 

fática, empírica, contida na regra de direito, ao passo que o motivo de fato é a própria situação fática, 

reconhecível no mundo empírico, em vista da qual o ato é praticável. Evidentemente, para validade do ato, 

impende que haja perfeita subsunção do motivo de fato ao motivo de direito; vale dizer, cumpre que a situação 

do mundo fático, tomada como base do ato, corresponda com exatidão ao motivo legal” (Idem, ibidem, p. 87).  
304  RESENDE, Maria Letícia Rodrigues Guimarães Araújo. Limites à aplicação da teoria dos motivos 

determinantes do ato administrativo. 2016. 170 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Direito, Universidade 

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. p. 42-43.  
305  “Entendemos, portanto, como motivos do ato administrativo, o conjunto de elemento objetivos de fato e de 

direito que lhe constitui fundamento. Isto significa que, para nós, os motivos do ato administrativo 

compreendem, de um lado, a situação de fato que lhe é anterior e sobre a qual recai a providência adotada e, 

de outro lado, o complexo de normas jurídicas por ele aplicadas àquela situação.” (CINTRA, Antonio Carlos 

de Araújo. Motivo e motivação do ato administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979. p. 91-93/97). 

Nesse sentido, ver também: NOHARA, Irene. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2020. p. 199. 
306  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo: parte introdutória, parte geral e 

parte especial. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 154. Ver também: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 

Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 245. 
307  “Por ser elemento, o motivo é indispensável para a existência e a validade dos atos praticados pela 

Administração Pública. O ato somente se considera perfeito quando a justificativa sobre o fato se revele 

compatível com a realidade, e a razão jurídica apresentada seja adequada ao direito. Não basta, portanto, a 

existência de uma base fática e a mera invocação de um fundamento jurídico, para que se considere válido um 

ato. Há necessidade de adequação, harmonia e proporcionalidade entre eles, sob pena de nulidade” 

(OLIVEIRA, Cláudio Brandão de. A discricionariedade administrativa: considerações sobre limites e 

possibilidade de controle. Revista Jurídica, Rio de Janeiro, n. 18, p. 20, jan. 2019. Disponível em: 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1386912/revista-18.pdf. Acesso em: 10 dez. 2020).  
308  MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 

136. 
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Edmir Netto de Araújo, sobre o tema, lembra que a importância do motivo do Direito 

Administrativo é totalmente diversa do direito privado. Enquanto neste é diminuta em face da 

importância da manifestação de vontade, no Direito Administrativo o ato “que não possui um 

motivo, atribuível à Administração na cura do interesse público, é eivado de vício insanável 

pela inexistência de interesse público a determinar sua finalidade.” Daí conclui que “o processo 

de formação do ato deve ser coerente e simétrico, articulado, uma vez que, para o ato 

administrativo, os motivos são determinantes.”309 

Nesse sentido, cabe lembrar que o motivo (elementos de fato e de direito) e o fim 

(interesse público) do ato administrativo não se confundem, o que seria uma inverdade caso 

fosse adotada a teoria subjetiva.  “O motivo do ato é o seu porquê; o fim o seu para que.”  310   

Por essa perspectiva ainda fica evidente que os motivos não integram o ato 

administrativo, mas sim lhe são externos e anteriores, afinal são os elementos de fato (eventos 

do mundo) e de direito (previstos na lei). A edição do ato administrativo é a resultado da 

existência dos motivos (verificados pelo agente competente, que os traz ao mundo jurídico pelos 

atos, ou seja, transformando o evento em fato).  

Pois bem. Com relação agora à motivação do ato administrativo, a doutrina costuma 

conceituá-la como a explicação ou expressão dos motivos do ato administrativo. Nesse sentido, 

a ideia de motivação relaciona-se a um discurso, um conjunto de signos linguísticos com a 

finalidade de justificar racionalmente o ato motivado. Por meio da motivação, então, o agente 

público deverá apresentar sua argumentação, no intuito de convencer tanto o particular quanto 

a coletividade que aquele ato administrativo “tem sua razão de ser, tanto no plano da legalidade 

como no da oportunidade e conveniência.” 311  

Ou seja, motivação é a exposição do raciocínio que conduz ao ato, fundando-se sobre 

elementos de fato e de direito, gerando as consequências ali expostas. Por isso é que os estudos 

sobre o tema insistem no papel da argumentação do agente administrativo ao motivar os seus 

atos.312  

 
309  ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 538. 
310  CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Motivo e motivação do ato administrativo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1979. p. 95-96. 
311  Idem, ibidem, p. 106-107.  
312  ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Direito Administrativo. Trad. de 

José Alberto Froes Cal; revisão de Carlos Ari Sundfeld. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 

566-568. 
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Dessa forma, é pacífica a diferenciação entre motivo e motivação dos atos 

administrativo, sendo que nessa última vê-se “a oportunidade que o agente público tem de 

justificar, formalmente, a emissão do ato administrativo.”313 

Antonio Carlos de Araújo Cintra realça que a motivação não deve ser considerada 

simplesmente como o resultado da atividade do agente público, mas sim a própria atividade em 

si. 314 Sendo assim, a motivação é encarada pela doutrina como um requisito procedimental, ou 

de formalidade, do ato administrativo.315  

Há quem diga que seria mais interessante chamar de “fundamentação” ou “justificação”, 

para que não houvesse confusão com os “motivos do ato administrativo”. Contudo, como se 

trata de expressão consagrada no direito, não é o caso de guerreá-la.316  

Acerca do histórico do princípio da motivação dos atos da Administração Pública no 

direito brasileiro, Odete Medauar lembra que durante muitos anos prevaleceu a ideia da sua não 

obrigatoriedade, exceto se houvesse norma explícita nesse sentido. Contudo, a partir dos anos 

70, passou a vigorar uma tendência de entendimento no sentido da predominância da exigência 

de motivação dos atos administrativos. Rememora ainda que embora durante os trabalhos da 

constituinte de 1988 no Brasil tenha ocorrido a tentativa de introduzir a regra da motivação 

como princípio da Administração, ela não foi conservada no texto final da Carga Magna, 

ficando explícita unicamente a exigência de motivação das decisões administrativas dos 

tribunais (art. 93, X).317  

Isso fez com que surgisse a discussão doutrinária a respeito da obrigatoriedade da 

motivação nos atos administrativos vinculados e discricionários,318 sendo que, na atualidade, o 

 
313  RESENDE, Maria Letícia Rodrigues Guimarães Araújo. Limites à aplicação da teoria dos motivos 

determinantes do ato administrativo. 2016. 170 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Direito, Universidade 

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. p. 61-62. Ver nesse sentido: “Em geral, usa-se o termo 

motivação apartado da idéia de motivo (no sentido de pressuposto fático que embasa a produção do ato, também 

chamado causa). Ou seja, o termo motivação é usado para designar não apenas a manifestação dos motivos, 

mas também a de todos os elementos que influem na legalidade e finalidade do ato, bem como a 

correspondência entre o motivo deste e seu conteúdo.” (ARAÚJO, Florivaldo Dutra de. Motivação e controle 

do ato administrativo. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 90).  
314  CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Motivo e motivação do ato administrativo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1979. p. 106-107. Também nesse sentido, ver FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito 

Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 193-194. 
315  ARAÚJO, op. cit., p. 92-94. Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Irene Nohara igualmente colocam que a 

motivação diz respeito a um discurso destinado apto a justificar a edição do ato administrativo, relacionando-

se, assim, como um elemento forma do ato administrativo, uma formalidade.” (NOHARA, Irene. Direito 

Administrativo. São Paulo: Atlas, 2020. p. 199; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 

Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 245). 
316  SUNDFELD, Carlos Ari. Motivação dos atos administrativos como garantia dos administrados. Revista de 

Direito Público, n. 75. São Paulo: Revista dos Tribunais, jul./set. 1985. p. 118.  
317  MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 21. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 136.  
318  Lembre-se de que nesse estudo adota-se a vertente no sentido da preponderância de um ou outro desses 

atributos com relação ao ato, conforme o tópico 3.1.1 acima.  
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entendimento majoritário é no sentido de que ambos devem ser motivados,319  pois a motivação 

i) constitui garantia de “legalidade, que tanto diz respeito ao interessado como à própria 

Administração Pública ii) permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até 

mesmo pelos demais Poderes do Estado.”320 

Especificamente sobre os atos preponderantemente discricionários, hoje encontra-se 

totalmente afastada a ideia absolutista de autoritarismo da discricionariedade, a qual trazia 

consigo a ideia de desnecessidade de explicação das razões que justificavam as escolhas da 

Administração Pública. Nesse ancestral cenário, argumentava-se que “a valoração dos critérios 

de conveniência e oportunidade somente poderia ser feita pela própria autoridade competente, 

e que qualquer interferência externa implicaria a violação ao princípio da separação entre os 

poderes.”321 

Essa ultrapassada concepção dá lugar, na atualidade, ao pensamento de que se tem uma 

ainda maior importância do dever de motivação nos atos preponderantemente discricionários, 

haja vista que “onde maior espaço de ação sobrar ao administrador, maiores também deverão 

ser os instrumentos para controlar seus atos”.322  

 
319  “Alguns poucos autores defendem que a motivação é obrigatória apenas nos atos vinculados, sendo 

desnecessária nos atos discricionários, ou seja, naqueles que conferem à Administração margem de liberdade 

de escolha pautada na conveniência e oportunidade. Os adeptos mais expressivos desta corrente doutrinária 

são: José Cretella Júnior e Edmir Netto de Araújo. Estes autores, no entanto, enfatizam que se a Administração 

motivar o ato discricionário, ela se vincula aos motivos indicados, com base na teoria dos motivos 

determinantes. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello defende o oposto, isto é, de que a falta de motivação de 

atos discricionários, quando demandada por lei ou pela natureza do ato, acarreta, em princípio, a sua invalidade. 

Tratando-se de atos vinculados, ainda que na ausência de enunciação dos motivos, o ato será válido se houver 

prova de que a decisão foi tomada em obediência às imposições legais. Celso Antônio Bandeira de Mello, por 

sua vez, propugna que os atos discricionários devem ser sempre motivados e os vinculados, via de regra, 

também; mas admite situações excepcionais que dispensam a motivação de atos vinculados, quais sejam, as 

hipóteses em que não existir “campo para interferência de juízos subjetivos do administrador”, nas quais a 

simples menção do fato e da regra de Direito a ser aplicada pode ser suficiente por estar implícita na motivação. 

A doutrina majoritária, contudo, entende que há obrigatoriedade de motivação independentemente de se tratar 

de ato vinculado ou discricionário. Advirta-se que os próprios atualizadores da obra de Hely Lopes Meirelles 

inseriram na sequência do seu posicionamento favorável à dispensa de motivação de atos discricionários a 

seguinte observação: Hoje, em face da ampliação do princípio do acesso ao Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF), 

conjugado com o da moralidade administrativa (art. 37, caput, da CF), a motivação é, em regra, obrigatória. 

Só não o será quando a lei a dispensar ou se a natureza do ato for com ela incompatível” (NOHARA, Irene. 

Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2020. p. 109). Lúcia Vale Figueiredo faz coro com esse pensamento 

(FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 52-53). Já 

em sentido contrário posiciona-se José Santos Carvalho Filho, dando ênfase à vontade da Constituição de não 

trazer tal obrigatoriedade aos atos administrativos (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito 

Administrativo. São Paulo: Atlas, 2020. p. 121-122), bem como Edmir Araújo (ARAÚJO, Edmir Netto de. 

Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 546).  
320  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanela. Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 245. 
321  OLIVEIRA, Cláudio Brandão de. A discricionariedade administrativa: considerações sobre limites e 

possibilidade de controle. Revista Jurídica, Rio de Janeiro, n. 18, p. 21, jan. 2019. Disponível em: 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1386912/revista-18.pdf. Acesso em: 10 dez. 2020. 
322  ARAÚJO, Florivaldo Dutra de. Motivação e controle do ato administrativo. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. 

p. 113.  
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O entendimento sobre a imperiosidade da motivação dos atos administrativos decorre 

em grande medida dos princípios que lhe fundamentam. 

Odete Medauar323 bem coloca que a ausência de previsão expressa,324 na Constituição 

não suprime a exigência de motivar por parte da Administração, pois uma vez que esta encontra 

respaldo na característica democrática do Estado brasileiro (art. 1º da CF), no princípio da 

publicidade (art. 37, caput) e, tratando-se de atuações processualizadas, na garantia do 

contraditório (inc. LV do art. 5º). 325 

Adiciona-se a moralidade a essa lista, conforme a lição de Hely Lopes Meirelles. Maria 

Sylvia Di Pietro ainda menciona o princípio da razoabilidade como necessário na sustentação 

do dever de motivação dos atos administrativos.326 

Além das virtudes clássicas da motivação do ato administrativo (apresentar o conteúdo 

do ato, permitindo sua devida interpretação, em nome do princípio da claridade da 

Administração; forçar um cuidado especial na atuação do agente público, que não pode agir 

injustificadamente; persuadir o administrado a aceita a imposição do ato administrativo, diante 

das razões que o fundamentam), tem-se buscado a fundamentação de necessidade da motivação 

no princípio da legalidade, no controle dos atos administrativo e na analogia com o Direito 

Processual.327  

Carlos Ari Sundfeld, entretanto, afirma que tais princípios somente sugerem a 

imperiosidade da motivação do ato administrativo, mas não esgotam a questão. No seu sentir, 

“a análise requer visão ampliada que abarque em um golpe, a própria ideia mestra do Estado de 

Direito, razão de ser do conceito de ato administrativo: a garantia do cidadão contra a 

autoridade. O Direito Administrativo é um direito de garantia.”328  

 
323  MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 21. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 136. 
324  Importante ressaltar que a ausência de previsão expressa diz respeito somente aos atos singulares expedidos 

pela Administração Pública, uma vez que o artigo 93, inciso X da Constituição impõe a motivação das decisões 

dos órgãos administrativos. 
325  No mesmo sentido: FRANÇA, Vladimir da Rocha. Princípio da motivação no Direito Administrativo. In: 

NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano et alii (coord.). Enciclopédia Jurídica da PUCSP. Tomo II: Direito 

Administrativo e Constitucional. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. p. 9-15. 

Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/pdfs/principio-da-motivacao-no-direito-

administrativo_58faacd35498a.pdf. Acesso em: 9 dez. 2020. 
326  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Da constitucionalização do direito administrativo: reflexos sobre o princípio 

da legalidade e a discricionariedade administrativa. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; RIBEIRO, Carlos 

Vinícius Alves (coords.). Supremacia do interesse público e outros temas relevantes do Direito 

Administrativo. 1. ed. São Paulo: [s.n.], 2010. p. 188. 
327  SUNDFELD, Carlos Ari. Motivação do ato administrativo como garantia dos administrados. Revista de 

Direito Público, São Paulo, n. 75, p. 119, jul.-set. 1985. Em completo estudo sobre a matéria, Florivaldo de 

Araújo demonstra a propriedade desses elementos para fundamentar a obrigatoriedade de motivação dos atos 

administrativos (ARAÚJO, Florivaldo Dutra de. Motivação e controle do ato administrativo. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2005. p. 95-105).  
328  SUNDFELD, op. cit., p. 119. 
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Desse modo, o ato administrativo não só deve ser justiçável (motivo), como também 

justificado (motivação), no interesse da segurança dos administrados (controle). É uma 

formalidade imprescindível, seja para persuadir o administrado para seu cumprimento, seja para 

dar-lhe conhecimento das razões da Administração Pública, permitindo sua refutação em 

defesa.  

Ademais, as prerrogativas do ato administrativo (presunção de legitimidade, 

exigibilidade) só podem ser de fato atributos do ato administrativo se existente a motivação. Os 

primeiros são contraprestação do segundo, ou, em outras palavras, a doutrina reconhece que os 

atributos que marcam as prerrogativas de supremacia do Poder Público não podem divorciar-

se das garantias dos particulares.329 Do contrário, estar-se-ia num estado absolutista, onde o 

Poder justifica-se a si mesmo. Vive-se, entretanto, num Estado de Direito, com os múltiplos 

controles a que se sujeita o Poder Público.330 

Inegável, efetivamente, a relação entre o dever de motivar e a conformação política do 

Estado democrático. De acordo com Florivaldo Araújo, a dignidade que se atribui à motivação 

do ato administrativo “tem sua tradução jurídica no regime jurídico-administrativo, componente 

essencial do moderno Estado, que se pretende representante e responsável perante a 

sociedade.”331 

Nesse contexto, tem-se que a finalidade da motivação do ato administrativo é justificá-

lo, uma vez que é ela quem permite o seu controle interno (agente hierárquico superior) e 

externos (demais órgãos competentes).332  

Afinal, caso seja omissa “enunciação dos fatos e situações à vista dos quais se está 

procedendo de dado modo, não se terá como controlar a própria existência material de um 

motivo para ele e, menos ainda, seu ajustamento à hipótese normativa.” 333 Fica efetivamente 

 
329  ARAÚJO, Florivaldo Dutra de. Motivação e controle do ato administrativo. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. 

p. 102-103.  
330  SUNDFELD, Carlos Ari. Motivação do ato administrativo como garantia dos administrados. Revista de 

Direito Público, São Paulo, n. 75, p. 120, jul.-set. 1985. O autor complementa: “Assim sendo, admitimos a 

existência de um princípio, inspirado e dirigido ao ideal de garantia do indivíduo do Estado Democrático de 

Direito, que reclama a fundamentação da generalidade dos atos administrativos.” Trata-se de princípio básico 

coerente com os princípios da legalidade, segurança e amplo controle – interno, judicial e popular – do 

exercício do poder (Idem, ibidem, p. 121). 
331  ARAÚJO, op. cit., p. 103. 
332  CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Motivo e motivação do ato administrativo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1979. p. 113. No mesmo sentido, Carlos Ari Sundfeld coloca, sobre a importância do estudo da 

motivação: “E é significativo que verse sobre a fundamentação dos atos administrativos, um dos instrumentos 

mais valiosos na contenção da autoridade pública e no controle de sua atividade.” (SUNDFELD, Carlos Ari. 

Motivação do ato administrativo como garantia dos administrados. Revista de Direito Público, São Paulo, n. 

75, p. 118, jul.-set. 1985). 
333  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle judicial. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 

98. 
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impossível saber por que o agente público agiu de tal ou qual maneira e se esta é conforme o 

sistema normativo.334 

Em conclusão, o ato administrativo deve ser motivado, seja ele vinculado ou 

discricionário. Isso é necessário para o controle dos atos.335 Ademais, exige-se 

indiscriminadamente a motivação dos atos administrativos, seja das decisões de órgãos 

colegiados, das mudanças de precedentes administrativos, dos pareceres, etc.336  

A legislação brasileira atual bem absorveu esse entendimento.  

Em primeiro lugar aparece a Lei n. 9.784/99, reguladora do processo administrativo no 

âmbito federal, que em seu artigo 2º elenca a motivação como um dos princípios a que a 

Administração Pública deve obediência. Ainda, em seu artigo 50, coloca “uma série de casos 

em que a motivação é obrigatória, não apenas em atos vinculados, mas também nos 

discricionários.”337 Dentre eles, para o tema em estudo nessa tese, destaca-se o inciso VII, o 

qual determina a necessidade de serem motivados os atos importem anulação ou revogação de 

outros atos.  

Não fosse o bastante, o mesmo artigo 50, em seus parágrafos, determina que “regras 

sobre a forma da motivação, que deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir na 

declaração de concordância com fundamentos de pareceres anteriores, em informações, 

decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato”.338 

Mais recentemente a Lei n. 13.655/2018 inseriu à Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro (“LINDB”) algumas regras de interpretação de direito público que se 

relacionam com a necessidade de motivação dos atos administrativos. No artigo 20, orienta-se 

que a motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação 

de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis 

alternativas. Por sua vez, o artigo 21 da LINDB estabelece que a decisão que, nas esferas 

administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo 

ou norma administrativa, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e 

 
334  “Ela permite traçar um laço de validade entre o ato administrativo e o sistema do Direito Positivo” (FRANÇA, 

Vladimir da Rocha. Princípio da motivação no Direito Administrativo. In: NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano et 

alii (coord.). Enciclopédia Jurídica da PUCSP. Tomo II: Direito Administrativo e Constitucional. São Paulo: 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. p. 8. Disponível em: 

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/pdfs/principio-da-motivacao-no-direito-

administrativo_58faacd35498a.pdf. Acesso em: 9 dez. 2020). 
335  CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Motivo e motivação do ato administrativo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1979. p. 125-126. 
336  SUNDFELD, Carlos Ari. Motivação do ato administrativo como garantia dos administrados. Revista de 

Direito Público, São Paulo, n. 75, p. 123, jul.-set. 1985.  
337 NOHARA, Irene. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2020. p. 110.  
338  Idem, ibidem, p. 111.  



108 

 

administrativas. “São exigências mais rigorosas da motivação por parte da Administração, dos 

órgãos de controle, como os Tribunais de Contas e também do Poder Judiciário.”339  

Pois bem. O aperfeiçoamento da ideia de obrigatoriedade da motivação nos atos 

administrativo, “resultou da evolução doutrinário-jurisprudencial da teoria dos motivos 

determinantes, entronizada entre nós por Francisco Bilac Pinto”340 que, por sua vez, colheu-a 

em Gaston Jèze. 

Com efeito, a teoria dos motivos determinantes foi construída por Gaston Jéze, com 

fundamento na jurisprudência do Conselho de Estado francês,341 para aplicação tanto no âmbito 

do direito privado como público.342 Isso porque a ideia geral “é a de que os motivos podem 

influir no valor jurídico de uma manifestação unilateral de vontade ou de um acôrdo bilateral 

de vontades se foram determinantes da vontade de realizar um ato jurídico.”343 Daí porque Hely 

Lopes Meirelles afirmou que os dizeres do artigo 140 do Código Civil (“só vicia a declaração 

de vontade o falso motivo quando expresso como razão determinante”) podem ser aplicados à 

teoria dos motivos determinantes, haja vista que “ao se integrar ao próprio ato, o motivo passa 

a fazer parte dele, viciando-o se for inverídico ou falso.”344  

Retomando o pensamento de Jéze, sabe-se que o jurista francês acentuou que uma das 

utilidades da teoria geral dos motivos determinantes (théorie générale des motifs déterminants) 

é conhecer a verdadeira natureza jurídica do elemento de fato regido pelo Direito Público, a 

 
339  NOHARA, Irene. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2020. p. 111. 
340  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo: parte introdutória, parte geral e 

parte especial. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 154.  
341  Estudando a origem da teoria na França, José Cretella Junior ensina que: “Dum modo bastante simples, a teoria 

dos motivos determinantes nada mais é do que uma teoria dos fins determinantes, que procura acentuar a 

importância do elemento fim como essencial para a validade do ato administrativo. Tanto assim que seu autor, 

afirmando que a jurisprudência francesa estabelece uma gradação muito delicada e sutil, nela se baseia para 

pôr em relêvo o elemento fim como essencial para não invalidar o ato administrativo que o deturpe, o que 

acontece nos quatro casos seguintes: 

1º) - quando o agente público persegue um fim proibido pela lei; 

2º) - quando o agente público persegue um fim e interêsse geral e lícito, mas que não é de sua competência 

própria; 

3º) - quando o agente persegue um fim de interêsse geral e lícito de sua competência, mas mediante o exercício 

de um poder jurídico geral que não se organizou para obter êsse fim; 

4º) - quando o agente público persegue um fim que não é de interêsse geral.” (CRETELLA JÚNIOR, José. 

Anulação do ato administrativo por “desvio de poder”. Revista de Direito Administrativo, [s.l.], v. 91, p. 49-

50, 1º ago. 1968. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/31121/29925. 

Acesso em: 9 dez. 2020). 
342  RESENDE, Maria Letícia Rodrigues Guimarães Araújo. Limites à aplicação da teoria dos motivos 

determinantes do ato administrativo. 2016. 170 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Direito, Universidade 

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. p. 74. 
343  CRETELLA JÚNIOR, op. cit., p. 49. 
344  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 225.  
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despeito das aparências, das dissimulações, dos termos jurídicos impróprios, a fim de se saber 

se a competência foi exercida de acordo com as condições estabelecidas pela lei.345   

Outrossim, constata-se no pensamento de Jèze uma relação intrínseca entre a teoria dos 

motivos determinantes e a teoria do excesso de poder, relacionado à competência do 

administrador, talvez em razão da ausência de precisão e objetividade em sua obra acerca do 

conceito de motivo. 346 

De todo modo, com fulcro nas funções dos motivos determinantes colocadas por Jéze, 

conclui-se que seu principal ponto é permitir o controle da finalidade e da moralidade do ato 

emanado pelo Poder Público. Trata-se, com efeito, de teoria que “reconhece a automática 

vinculação do ato aos motivos, mesmo discricionários, sempre que tenham sido declinados pelo 

agente como razões de decidir.”347  

Na doutrina brasileira a teoria dos motivos determinantes é tratada como aquela na qual 

a validade do ato administrativo motivado é dependente da existência e da veracidade dos 

motivos de fato alegados.348 A motivação implica a vinculação do agente público. Vale dizer, 

uma vez indicados os motivos da decisão administrativa, o ato somente terá validade se tais 

motivos realmente existirem e justificarem o ato.349 

 
345  “Telle est la théorie génerale des motifs déterminants en droit public. Elle est capitale. [...] Une de ses utilités, 

sur laquelle il faut insister, est de permettre de dégager la nature juridique véritable d´un acte, malgré les 

apparences, les dissimulations, malgré les termes impropres dont il a été qualifié, de découvrir si la 

compétence a bien été exercée dans les cas et conditions où la loi l´a accordèe.” (JEZÉ, Gaston. Essai d´une 

théorie générale sur l´infuence des motifs déterminants sur la validité des actes juridiques en droit public. 

Revue du droit public et de la science politique en France et à l´étranger, Paris, v. 29, t. 39, p. 440, jan.-

déc. 1922. Disponível em: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1111725/f2.item. Acesso: 30 ago. 2021). 

“Diante do exposto, pode-se, com segurança, aderir à súmula de Caio Tácito, no seu clássico artigo “Controle 

jurisdicional da motivação dos atos administrativos”, ao asserir que o controle francês dos motivos (nessa 

formulação da primeira metade do século XX) “compreende três formas próprias”, é dizer, “[1] os motivos 

materialmente inexistentes, [2] os motivos inexatos ou mal apreciados na matéria de fato e [3] os motivos 

inexatos ou mal apreciados em matéria de direito” (TÁCITO, 1955, p. 27) (apud FROTA, Hidemberg Alves 

da. Motivação e devido procedimento administrativo no tribunal constitucional do peru e questões correlatas. 

Revista Digital de Direito Administrativo, [s.l.], v. 1, n. 2, p. 323, 2014). 
346  RESENDE, Maria Letícia Rodrigues Guimarães Araújo. Limites à aplicação da teoria dos motivos 

determinantes do ato administrativo. 2016. 170 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Direito, Universidade 

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. p. 78. 
347  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo: parte introdutória, parte geral e 

parte especial. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 154. 
348  “Segundo essa teoria, os motivos apresentados pelo agente como justificativas do ato associam-se à validade 

do ato e vinculam o próprio agente. Isso significa, na prática, que a inexistência dos fatos, o enquadramento 

errado dos fatos aos preceitos legais, a inexistência da hipótese legal embasadora, por exemplo, afetam a 

validade do ato, ainda que não haja obrigatoriedade de motivar.” (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo 

moderno. 21. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 137) 
349  NOHARA, Irene Patrícia. O motivo no ato administrativo. São Paulo: Atlas, 2004. p. 79. Também nesses 

termos, Claudio Brandão de Araújo coloca: “Construiu-se a teoria dos motivos determinantes, capaz de 

permitir o controle dos atos motivados, ainda que discricionários, através da verificação da compatibilidade 

das razões de fato com a realidade, e das razões de direito com a lei (OLIVEIRA, Cláudio Brandão de. A 

discricionariedade administrativa: considerações sobre limites e possibilidade de controle. Revista Jurídica, 
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Com efeito, Celso Antonio Bandeira de Mello coloca que a validade do ato depende da 

existência do motivo que fora enunciado para a sua emissão. Dessarte, se o motivo invocado 

inexiste, o ato administrativo é inválido. “É esta vinculação do administrador ao motivo que 

houver alegado que se conhece doutrinariamente como ‘teoria dos motivos determinantes’”.  350   

Tomamos emprestado o exemplo dado por Maria Sylvia Zanella Di Pietro: na 

exoneração ad nutum, “para a qual a lei não define o motivo, se a Administração praticar esse 

ato alegando que o fez por falta de verba e depois nomear outro funcionário para a mesma vaga, 

o ato será nulo por vício quanto ao motivo.”351 

Vê-se que a teoria é aplicada essencialmente para os atos discricionários.352  

Todavia, a jurisprudência dos tribunais superiores é, há tempos, consolidada no sentido 

da aplicação da teoria dos motivos determinantes tanto para os atos vinculados como para os 

discricionários. Alexandre de Moraes destaca as seguintes passagens jurisprudenciais sobre o 

tema: no âmbito do Supremo Tribunal Federal353 é pacífico o entendimento de que a apreciação 

“pelo Judiciário dos pressupostos ou motivos determinantes de um ato administrativo 

vinculado, como ocorre na espécie, não importa invasão do juízo discricionário do Poder 

Executivo, no apreciar o mérito, senão o exato controle da legalidade do ato”;354  uma vez que, 

como exacerba o Superior Tribunal de Justiça, o controle jurisdicional do ato administrativo, 

para não violar a “separação dos poderes, distancia-se do critério político (mérito), cingindo-se 

à verificação das prescrições legais determinadas (competência e manifestação da vontade do 

agente, objeto, conteúdo, finalidade e forma).”355 Dessa forma, Alexandre de Moraes conclui 

 
Rio de Janeiro, n. 18, p. 22, jan. 2019. Disponível em: 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1386912/revista-18.pdf. Acesso em: 10 dez. 2020).  
350  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 

p. 397-398. 
351  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanela. Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 246.  
352  “A aplicação mais importante desse princípio incide sobre os discricionários, exatamente aqueles em que se 

permite ao agente maior liberdade de aferição da conduta. Mesmo que um ato administrativo seja 

discricionário, não exigindo, portanto, expressa motivação, esta, se existir, passa a vincular o agente aos termos 

em que foi mencionada. Se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato como 

determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade. Veja-se um exemplo: 

se um servidor requer suas férias para determinado mês, pode o chefe da repartição indeferi-las sem deixar 

expresso no ato o motivo; se, todavia, indefere o pedido sob a alegação de que há falta de pessoal na repartição, 

e o interessado prova que, ao contrário, há excesso, o ato estará viciado no motivo. Vale dizer: terá havido 

incompatibilidade entre o motivo expresso no ato e a realidade fática; esta não se coaduna com o motivo 

determinante.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 

2020. p. 125).  
353  STF – Superior Tribunal Federal. Pleno. Embargos em Recurso Extraordinário n. 75.421/BA – Rel. Min. 

Xavier de Albuquerque, Diário da justiça, lº out. 1976; STF – Superior Tribunal Federal. Primeira Turma.  

RExtr. n. 81.523/PA – Rel. Min. Rodrigues Alckmin, Diário da justiça, 9 ago. 1977. 
354  RTj 90/1.020. 
355  STJ – Superior Tribunal de Justiça. Primeira Seção. MS n. 3.071-0/DF – Rel. Min. Milton Luiz Pereira, 

Ementário STj, 9/412. No mesmo sentido: STJ – Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. – RMS n. 978-
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que os Tribunais entendem que, “desde que lícitos, o critério político e razões técnicas são 

estranhos à prestação jurisdicional, desde que a opção política esteja em conformidade com o 

Direito”.356 

 

3.1.3 Vícios quanto ao motivo e à motivação do ato administrativo e seu controle 

 

É ponto de grande controvérsia na história da doutrina administrativa a questão do 

elemento “vontade” no ato administrativo, como mencionado no tópico 3.1.2 acerca da teoria 

subjetivista. No que tange à relação entre a vontade e o vício dos atos administrativos, não é 

diferente. 

“Vício é um defeito que permite a invalidação do ato administrativo. Ato viciado é 

aquele que possui um defeito nos seus elementos que geram sua invalidade.”357 Sendo que 

somente será considerado inválido o ato “expulso do ordenamento jurídico por outra norma 

(outro ato administrativo ou uma norma jurisdicional), em virtude do fato jurídico do vício.”358 

No estudo do tema, de um lado, poder-se-ia propor uma aproximação com as noções de 

direito privado, onde o papel da vontade é central no conceito de negócio jurídico, razão pela 

qual vícios na vontade seriam vistos como causa de nulidade do negócio jurídico. Contudo, no 

ato administrativo não há que se falar em vontade, no sentido psicológico.359 Uma vez que os 

atos são imputados ao Estado (ou entidades administração descentralizada), a vontade é 

substituída por ficção jurídica (sem base direta em realidade, pois não há vontade da pessoa 

jurídica).360 

 
0/RO – Rel. Min. Américo Luz, Ementário STj, 7/005; STJ – Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. – 

RMS n. 1.288-0/SP – Rel. Min. César Asfor Rocha, Ementário STj, 10/084. 
356  MORAES, Alexandre de. Princípio da eficiência e controle jurisdicional dos atos administrativos 

discricionários. Revista de Direito Administrativo, Belo Horizonte, v. 243, p. 18-19, set./dez. 2006. 

Disponível em: https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/19221. Acesso em: 13 jan. 2021. 
357  NOHARA, Irene. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2020. p. 202. 
358  FRANÇA, Vladimir da Rocha. Invalidação administrativa da Lei Federal n. 9.784/99. Revista de Direito 

Administrativo, [s.l.], v. 225, p. 228, 16 mar. 2015. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47575/44903. Acesso em: 9 dez. 2020. 
359  É a mesma conclusão alcançada a respeito da relação à teoria subjetivista do motivo do ato administrativo, que 

perdeu espaço para a teoria objetivista, conforme exposto no item 3.1.2 supra. 
360  Nesse sentido, há vozes na doutrina que trabalham com a ideia de “vontade normativa”, mas que da mesma 

forma se restringe ao poder vinculado da Administração (CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Motivo e 

motivação do ato administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979. p. 62-65). A seu turmo, Celso 

Antonio Bandeira de Mello trata do assunto da seguinte forma: “a vontade – e, portanto, o móvel do agente 

– só é relevante nos atos administrativos praticados no exercício de competência discricionária; isto é, naqueles 

atos cuja pratica exige do administrador, por forca da maneira como a lei regulou a matéria, que sopese as 

circunstâncias concretas do caso, de tal modo que seja inevitável uma apreciação subjetiva sua quanto à melhor 

maneira de proceder para dar correto atendimento à finalidade legal. Nestes casos, se o móvel do agente for 

viciado por sentimentos de favoritismo ou perseguição, o ato será invalido.” (MELLO, Celso Antônio Bandeira 

de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 399).  
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No Brasil, a doutrina costumava invocar os preceitos de Direito Civil para fundamentar 

as regras a respeito dos vícios do ato jurídico,361 até pela precedência histórica deste ramo do 

direito, no qual durante muitos séculos desenvolveu-se a ciência jurídica. “Desse modo, era a 

partir dele que se iam elaborando institutos pertinentes hoje a outros ramos” 362  do direito. Nesse 

sentido, parte dos administrativistas apresentam justamente as regras de Direito Civil ao tratar 

dos vícios do ato administrativo,363 dentro dos quais destacam-se Oswaldo Aranha Bandeira de 

Mello e Miguel Reale.364 

 
361  Sobre o ponto, muito importante é a obra de FAGUNDES, Seabra. O contrôle dos atos administrativos pelo 

Poder Judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 54-67. 
362  Maria Sylvia Di Pietro, sobre o tema, ensina: “Desde as suas origens, o direito administrativo sofreu influência 

do direito privado. Muitos dos institutos do direito privado foram transpostos para o direito administrativo, até 

pela precedência histórica daquele ramo do direito. No livro Do direito privado na administração pública, 

analisamos o método da transposição, socorrendo-nos da lição de André Hauriou. O autor indica três fases no 

processo de transposição: (a) transposição pura e simples para o direito administrativo de uma teoria ou de 

regra de direito privado; (b) o movimento de reação provocado por uma consciência mais nítida das 

necessidades administrativas; e (c) as adaptações da regra de direito privado, vistas como necessárias no regime 

jurídico a que se submete a Administração Pública. A transposição ocorreu em decorrência da precedência 

histórica do direito civil, razão pela qual foi nesse ramo do direito que se desenvolveu, durante muitos séculos, 

a ciência jurídica. Desse modo, era a partir dele que se iam elaborando institutos pertinentes hoje a outros 

ramos. Só que muitos doutrinadores, não conseguindo desligar-se do instituto tal como concebido pelo direito 

civil, negavam a existência de institutos análogos no direito administrativo, com características próprias, 

peculiares às necessidades da Administração Pública. Muitos negavam e ainda negam, por exemplo, a 

existência de contratos administrativos regidos pelo direito público, por considerá-los atos administrativos 

unilaterais ou contratos de direito privado.” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Ainda existem os chamados 

contratos administrativos? In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves (coords.). 

Supremacia do interesse público e outros temas relevantes. São Paulo: Atlas, 2010. p. 398-400). 
363  Ainda quanto às considerações iniciais acerca da influência do direito civil no direito administrativo, André 

Hauriou salienta as diversas diferenças existentes entre o direito privado e o direito administrativo, dentre as 

quais destaca-se: “Não se creia, entretanto, que a utilização do direito privado em direito administrativo seja 

sempre o resultado de ação consciente e voluntária, nem, sobretudo, que essas transposições se operem sempre 

de um só golpe, segundo uma espécie de plano preconcebido, no momento em que se apresenta um problema 

jurídico para o qual importa achar uma solução.  Para um grande número de importantes teorias do direito 

administrativo (função pública, domínio público, delegação), podemos distinguir um processo de transposição, 

bastante longo geralmente, no qual colaboram a prática, a doutrina e a jurisprudência e que, pelo desenrolar 

dos seus episódios, mostra que o direito administrativo e o direito privado se comportam como sistemas 

autônomos, seguindo cada um sua evolução própria, com influência, porém, do direito administrativo, a qual 

se manifesta sôbre pontos determinados por alternativas de atração e de repulsão.  As fases do processo de 

transposição são geralmente em número de três: transferência pura e simples para o direito administrativo de 

uma teoria ou de uma regra de direito privado, movimento de reação provocado por uma consciência mais 

nítida das necessidades administrativas, adaptações da regra de direito privado fazendo-a experimentar as 

transposições necessárias.” (HAURIOU, André. A utilização em direito administrativo das regras e princípios 

do direito privado. Revista de Direito Administrativo, [s.l.], v. 1, n. 2, p. 469-470, 1º abr. 1945. Disponível 

em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8416/7165. Acesso em: 10 dez. 2020). 
364  “A teoria dos vícios e defeitos dos atos administrativos, muito embora apresente características peculiares ao 

Direito Administrativo, funda-se em princípios de Teoria Geral de Direito: as divergências mais profundas, em 

confronto com o Direito Civil, são as atinentes aos efeitos da invalidação, dada a tensão que às vezes se 

constitui, nos domínios administrativos, entre dois princípios, só abstratamente antinômicos, quais sejam o da 

conformidade estrita do ato à lei, e o da conformidade do ato ao interesse público.” (REALE, Miguel. 

Revogação e anulamento do ato administrativo: contribuição ao estudo das figuras que integram o instituto 

da revisão dos atos administrativos pela própria administração. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 47). 
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José Cretella Junior denunciara essa prevalência da mentalidade privatística sendo 

utilizada para o estudo do direito público: “Não se fala a linguagem natural do direito público. 

Pede-se emprestado. Adapta-se. Transpõe-se.”365  

Pendendo para outro extremo a respeito da relação entre direito público e direito privado 

sobre o tema, Hely Lopes Meirelles nega que o sistema do código civil dite a sorte dos atos 

anuláveis no Direito Administrativo, pela “impossibilidade de preponderar o interesse privado 

sobre o público, e não ser admissível a manutenção de atos ilegais, ainda que assim desejem as 

partes, porque a isto se opõe a exigência de legalidade administrativa.”366 

Para o Antonio Carlos de Araújo Cintra, o problema da “vontade no ato administrativo” 

deve ser analisado sob a ótica do próprio Direito Administrativo, mais especificamente sob uma 

perspectiva dúplice: i) que o princípio unificador da atividade administrativa é o interesse 

público, e não a vontade do administrador, de modo que o ato é “praticado para o fim de 

interesse público que está destinado pelo ordenamento jurídico”; ii) que a necessidade de 

segurança jurídica e estabilidade das relações é incontestável.367   

Parecendo assumir essas mesmas premissas, as hipóteses de nulidade do ato 

administrativo no Brasil foram espelhadas no artigo 2º da Lei n. 4.717/65.  

Na visão de Antonio Carlos de Araújo Cintra, com a qual anui-se nesse trabalho, então, 

o alicerce legislativo para a elaboração da teoria dos vícios do ato administrativo encontra-se 

nos artigos 2º, 3º e 4º da Lei n. 4.717/65 (Lei da Ação Popular), e não no Código Civil. 368    

Estabelecidas tais bases, é possível seguir em frente na análise dos pontos importantes 

para a presente pesquisa. 

Verifica-se que, embora a Administração esteja submetida ao princípio da legalidade, a 

sua atuação nem sempre é marcada por uma conformidade ao ordenamento jurídico, gerando 

atos administrativos com defeitos, sendo que tais defeitos/vícios podem atingir os cinco 

elementos do ato administrativo (sujeito/competência; forma, objeto, motivo e finalidade).369 

 
365  CRETELLA JÚNIOR, José. As categorias jurídicas e o direito administrativo. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 85, p. 30, jul. 1966. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/28805/27657. Acesso em: 31 out. 2020.  
366  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 199.  
367  CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Motivo e motivação do ato administrativo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1979. p. 62-65. 
368  Idem, ibidem, p. 141. No mesmo sentido leciona Odete Medauar (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo 

moderno. 21. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 148). 
369  José dos Santos Carvalho Filho bem sintetiza e dá exemplos dos vícios em cada um dos elementos do ato 

administrativo: “O vício no elemento competência decorre da inadequação entre a conduta e as atribuições do 

agente. É o caso em que o agente pratica ato que refoge ao círculo de suas atribuições (excesso de poder). 

Como exemplo, cite-se a prática de ato por agente subordinado, cuja matéria é da competência de superior 

hierárquico. No elemento finalidade, o vício consiste na prática de ato direcionado a interesses privados, e não 

ao interesse público, como seria o correto (desvio de finalidade). Ocorre tal vício, por exemplo, quando, entre 
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Mais precisamente, como assinala Miguel Reale, “poderão atingir tanto um, como alguns e até 

mesmo todos os seus elementos constitutivos.”370 

Sem a pretensão de expandir demais os horizontes dessa exposição, cujo foco está 

delimitado pela análise dos critérios jurídicos de alteração de interpretação pela Autoridade 

Pública em matéria tributária, inclina-se aqui o estudo a um determinado tipo de vício, qual 

seja, aquele ligado ao conteúdo do ato (leia-se ao motivo, além de sua motivação, que será 

tratada mais adiante).371  

Pois bem. Tendo em vista o posicionamento aqui adotado no sentido de que a base 

legislativa para a elaboração da teoria dos vícios do ato administrativo encontra-se na Lei da 

Ação Popular, considera-se determinante o conteúdo do seu artigo 2º, parágrafo único, alínea 

“d”, quando prescreve que “a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou 

de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente 

inadequada ao resultado obtido”. 

Da inteligência da norma transcrita é possível extrair que o motivo restará maculado por 

vício quando for inexistente a matéria de fato, ou seja, quando não encontrar uma respectiva 

correspondência no mundo fático. Afinal, a hipótese de incidência das normas jurídicas é 

 
vários interessados, o agente confere autorização apenas àquele a quem pretende beneficiar. Aqui há a violação 

também do princípio da impessoalidade. O vício de forma provém do ato que inobserva ou omite o meio de 

exteriorização exigido para o ato, ou que não atende ao procedimento previsto em lei como necessário à decisão 

que a Administração deseja tomar. Para exemplificar, veja-se a hipótese em que a lei exija a justificação do ato 

e o agente a omite quando de sua prática. Da mesma forma, configura-se como vício no referido elemento a 

punição sumária de servidor público, sem que se tenha instaurado o necessário processo disciplinar com a 

garantia da ampla defesa e do contraditório. No que toca ao elemento motivo, o vício pode ocorrer de três 

modos, muito embora a Lei nº 4.717/1965 só se refira à inexistência dos motivos (art. 2º, parágrafo único, “d”): 

(1º) inexistência de fundamento para o ato; (2º) fundamento falso, vale dizer, incompatível com a verdade real; 

(3º) fundamento desconexo com o objetivo pretendido pela Administração. Se o agente pratica o ato sem 

qualquer razão, há vício no elemento “motivo”. O mesmo sucede se baseia sua manifestação de vontade em 

fato que não existiu, como, v. g., se o ato de cassação de uma licença é produzido com base em determinado 

evento que não ocorreu. Exemplo da terceira modalidade desse vício é aquele em que o agente apresenta 

justificativa que não se coaduna com o objetivo colimado pelo ato. Por fim, o vício no objeto consiste, 

basicamente, na prática de ato dotado de conteúdo diverso do que a lei autoriza ou determina. Há vício se o 

objeto é ilícito, impossível ou indeterminável. Como exemplo, cite-se a hipótese em que o ato permite que o 

indivíduo exerça atividade proibida, como a autorização para menores em local vedado à sua presença. Em 

sede punitiva, há vício no objeto quando o agente, diante do fato previsto na lei, aplica ao indivíduo sanção 

mais grave que a adequada para o fato. Outro exemplo: um decreto expropriatório sem a indicação do bem a 

ser desapropriado.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: 

Atlas, 2020. p. 164-165). 
370  REALE, Miguel. Revogação e anulamento do ato administrativo: contribuição ao estudo das figuras que 

integram o instituto da revisão dos atos administrativos pela própria administração. Rio de Janeiro: Forense, 

1980. p. 32. 
371  Afinal, no Direito Tributário são constantes os conceitos indeterminados. E “o controle dos motivos também 

se relaciona com a teoria dos conceitos jurídicos indeterminados. Também denominados de conceitos vagos, 

imprecisos, fluídos, os conceitos indeterminados são aqueles que têm conteúdo e extensão incertos. Enquanto 

a lei não fixar algum parâmetro numérico para estes conceitos, eles exigem valoração do intérprete em um 

maior grau de subjetivismo no preenchimento.” (NOHARA, Irene. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 

2020. p. 209).  
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pincelada dos acontecimentos do mundo real/fenomênico e, por isso, é necessário que haja um 

acontecimento fático para irradiar os efeitos jurídicos nela prescritos. 

Outrossim, segundo o citado dispositivo legal, a inexistência do motivo pode ocorrer 

não só relativamente à matéria fática, mas também no que tange ao motivo jurídico, nos casos 

de inexistência da matéria de direito indicada na motivação, como por exemplo a anterior 

revogação da lei elencada como embasamento do ato. 

O seu artigo 2º, parágrafo único, alínea “d”, ainda coloca que, além da inexistência, pode 

ser verificada a situação de falsidade/inadequação do motivo, hipótese na qual o fato é existente, 

mas não se enquadra na prescrição legal.372 

Disso conclui-se que são três as modalidades de vício relacionados ao motivo que 

podem acometer ato administrativo: i) a inexistência de norma jurídica que lastreie a sua prática; 

ii) a inexistência de fato que ensejaria a sua emanação; e iii) inadequação entre motivos de fato 

e de direito, “o que ocorre quando os fatos verificados não se subsomem na hipótese 

normativa.”373 

Dois pontos ainda devem ser sobressaltados a respeito dos vícios no motivo do ato 

administrativo.  

Em primeiro lugar, a constatação de que a teoria dos motivos determinantes – vide 

tópico acima – constitui um instrumento de reforço da verificação do vício do motivo, 

“associando a validade do ato aos motivos determinantes indicados pelo administrador 

público”.374 Isso porque a ideia da teoria é justamente avaliar a existência ou veracidade dos 

motivos de fato abarcados pelo ato administrativo, enquanto requisito de sua validade.375 

Em segundo lugar, percebe-se que o vício pela inexistência do fato indicado no motivo 

é averiguável também, com relação ao conteúdo/objeto do ato administrativo. Segundo a Lei n. 

4.717/1965, a verificação do motivo de fato deve ser feita considerando também o objeto do 

 
372  Isso leva a doutrina a trabalhar com a diferenciação entre “motivo inexistente” e “motivo ilegítimo ou 

inadequado” (COUTO, Reinaldo. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 

410). Maria Sylvia Di Pietro prefere tratar essa última situação como “falsidade do motivo. Por exemplo: se a 

Administração pune um funcionário, mas este não praticou qualquer infração, o motivo é inexistente: se ele 

praticou infração diversa, o motivo é falso.” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanela. Direito Administrativo. Rio 

de Janeiro: Forense, 2021. p. 272). 
373  CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Motivo e motivação do ato administrativo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1979. p. 150-151. 
374  RESENDE, Maria Letícia Rodrigues Guimarães Araújo. Limites à aplicação da teoria dos motivos 

determinantes do ato administrativo. 2016. 170 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Direito, Universidade 

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. p. 129. Disponível em: 

https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUBD-AYFMZ6/1/v.f._disserta__o_03.05_v._f._deposito.pdf. 

Acesso em: 13 jan. 2021.  
375  NOHARA, Irene. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2020. p. 209. 
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ato, descrito pela doutrina como o efeito jurídico ou resultado obtido pelo ato administrativo, o 

qual deve ser lícito, possível e determinável.376 

Assim, o vício de ilicitude do objeto – que na prática será o importante para as situações 

de cunho tributário para a aplicação da garantia aqui estudada – comunica-se tanto com o 

motivo quanto com a finalidade, pois “um objeto ilícito, impossível ou indeterminado estará 

em desacordo com as normas jurídicas pertinentes (pressupostos do motivo) e pode violar o 

interesse público que deve impulsionar a declaração de vontade do Estado.”377 

Tal avaliação que, parte da análise da causa (relação de causalidade), é “importante, 

sobretudo, no motivo de avaliação discricionária, em que pode haver número indeterminado de 

indiferentes jurídicos.” 378 

Efetivamente, como adverte Diogo Moreira Neto, também nos atos discricionários, “os 

motivos não poderão ser falsos, insuficientes ou inadequados, de modo que, uma vez 

comprovada a existência de qualquer desses vícios, o ato administrativo também deverá ser 

declarado nulo.”379 Sempre nesse ponto vale lembrar que, neste trabalho, adota-se o 

entendimento de que atos serão “preponderantemente” vinculados ou discricionários, conforme 

tópico 3.1.1 acima.  

Pois bem. Além do vício relativo ao motivo, pode também haver vício quanto à 

motivação do ato administrativo não só na ausência de motivação, mas também na sua 

insuficiência, ininteligibilidade ou incongruência, “quando tais defeitos venham a impedir que 

a motivação represente uma verdadeira e efetiva justificação do ato”.380 Em qualquer uma 

dessas situações de existirá vício substancial (ou material), a ensejar a nulidade do ato 

administrativo. 

Em outras palavras, a motivação restará viciada quando a exposição dos motivos e 

demais fundamentos do ato administrativo estiver comprometida, desembocando no 

 
376  NOHARA, Irene. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2020. p. 205.  
377  Idem, ibidem, p. 205.  
378  RESENDE, Maria Letícia Rodrigues Guimarães Araújo. Limites à aplicação da teoria dos motivos 

determinantes do ato administrativo. 2016. 170 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Direito, Universidade 

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. p. 129. Disponível em: 

https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUBD-AYFMZ6/1/v.f._disserta__o_03.05_v._f._deposito.pdf. 

Acesso em: 13 jan. 2021. 
379  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo: parte introdutória, parte geral e 

parte especial. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 225.  
380  CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Motivo e motivação do ato administrativo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1979. p. 150-151. 
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impedimento da concretização de sua finalidade, qual seja, garantir a transparência da 

justificativa para a prolação do ato administrativo.381  

Passando às consequências traçadas pelo direito para os vícios quanto ao motivo e a 

motivação do ato administrativo, novamente exsurge a problemática da transposição de 

institutos do direito privado para o direito público. Nesse contexto, reitera-se a concepção pela 

necessidade de observar este último ramo do direito de acordo com duas particularidades, 

totalmente diversas da necessidade de “restaurar o equilíbrio individual violado” que norteia o 

direito privado, conforme já ponderava Seabra Fagundes.382  

Resolvendo a controvérsia de maneira precisa, Sérgio Ferraz 383 afirma que “conquanto 

capitosa, a controvérsia foi entre nós decidida pela lei, no caso, a Lei n. 4.717/65 (que 

regulamenta a ação popular)” – como visto acima, tida como base legislativa da teoria dos vícios 

do ato administrativo no Brasil – quando distinguiu claramente os casos de anulabilidade (artigo 

3º) dos de nulidade (artigo 2º, com rol exemplificativo no artigo 4) do ato administrativo.  

São nulos os atos que apresentam um vício de legalidade, e anuláveis aqueles cujo vício 

diz respeito lesividade ao patrimônio público, porém sem que isso implique sua ilegalidade. 

Nesse último caso, os vícios serão de mérito (atinentes à conveniência e oportunidade).  

Assim, segundo a lei, no caso dos vícios de ilegalidade, eles afetarão a à 

(in)competência, a forma (vício), a (il)legalidade do objeto, a (in)existência de motivos (de fato, 

de direito ou da adequação entre uns e outros) e a finalidade (desvio de finalidade). Para todos 

esses, a respectiva sanção é a nulidade, com a sua supressão ou desconstituição imposta ao 

administrador.384 

Apesar de ser essa a nomenclatura utilizada pela lei e haver dissenso entre os 

administrativistas a respeito dos melhores termos a serem usados, tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência pátria utilizam preponderantemente a nomenclatura anulação385 e revogação 

 
381  RESENDE, Maria Letícia Rodrigues Guimarães Araújo. Limites à aplicação da teoria dos motivos 

determinantes do ato administrativo. 2016. 170 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Direito, Universidade 

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. p. 131. Disponível em: 

https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUBD-AYFMZ6/1/v.f._disserta__o_03.05_v._f._deposito.pdf. 

Acesso em: 13 jan. 2021. 
382  Apud MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2010. 

p. 466-468. 
383  FERRAZ, Sergio. Extinção dos atos administrativos. Revista de Direito Administrativo, [s.l.], v. 231, p. 61, 

12 fev. 2015. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45800/45098. 

Acesso em: 1º dez. 2020. 
384  CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Motivo e motivação do ato administrativo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1979. p. 114-147. 
385  Miguel Reale falava em “anulamento” no lugar de “anulação” (REALE, Miguel. Revogação e anulamento 

do ato administrativo: contribuição ao estudo das figuras que integram o instituto da revisão dos atos 

administrativos pela própria administração. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 57). 
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para conceituar os principais meios de desfazer um ato administrativo,386 para que deixe de 

produzir efeitos.387  

Porém, com inconteste razão, Celso Antonio Bandeira de Mello prefere usar o termo 

invalidação no lugar de anulação; a uma para evitar confusões com o conceito anulabilidade; 

e a duas porque “os atos administrativos praticados em desconformidade com as prescrições 

jurídicas são inválidos. A noção de invalidade é antitética à de conformidade com o Direito 

(validade).”388 É seguido por Lúcia Valle Figueiredo389 e José dos Santos Carvalho Filho ao 

afirmar que “a invalidação, podemos conceituá-la como sendo a forma de desfazimento do ato 

administrativo em virtude da existência de vício de legalidade.”390 

Odete Medauar sintetiza claramente os contornos dos institutos, traçados por três 

critérios. O primeiro deles é o critério objetivo ou de fundamento, segundo o qual a invalidação 

ocorre por razões de ilegalidade, enquanto a revogação se baseia em motivos de mérito, 

relativos à conveniência e oportunidade. Em segundo lugar aparece o critério do poder 

competente, ou critério subjetivo, em que a invalidação consiste na supressão do ato 

administrativo ou pela própria Administração ou determinada pelo Poder Judiciário; a 

revogação é o desfazimento do ato administrativo efetuado pela própria Administração. Como 

terceiro critério aparece o do momento dos efeitos, de acordo com o qual a invalidação elimina 

o ato administrativo com efeitos ex tunc, ou seja, com efeitos pretéritos, visando restaurar o 

status quo ante; enquanto a revogação produz efeitos ex nunc, vale dizer, possui efeitos 

futuros.391 

 
386  Nesse sentido, elege-se como exemplo a lição de Hely Lopes Meirelles: “anulação é a declaração de 

invalidação de um ato administrativo ilegítimo ou ilegal, feita pela própria Administração ou pelo Poder 

Judiciário. Baseia-se, portanto, em razões de legitimidade ou legalidade, diversamente da revogação, que se 

funda em motivos de conveniência ou de oportunidade e, por isso mesmo, é privativa da Administração. 

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 229) 
387  Necessário pontuar que a doutrina distingue desse quadro os atos administrativos inexistentes, pois nem 

chegaram a se aperfeiçoar e, portanto, não poderiam surtir efeitos; bem como os atos administrativos 

irregulares, porque o vício é irrelevante, não se enquadrando na violação à lei.  Contudo, a discussão acerca da 

retidão desses conceitos é desnecessária para os fins desse trabalho, bastando simplesmente constar a questão, 

conforme a lição de Edmir Netto de Araújo: “Ato inexistente é caracterizado pela ausência de elementos 

essenciais de existência, como no caso do usurpador de função pública (falta o agente público). A maioria dos 

administrativistas brasileiros prefere equiparar o ato inexistente ao absolutamente nulo, em vez de aventurar-

se por esta discutida noção negativa (“não ato”), ou melhor, de valores negativos, pela qual o ato, por falta de 

elemento essencial, não chega nem mesmo a formar-se Mas não se trata da mesma noção: o ato nulo, mesmo 

invalidado, com efeitos retroativos (“ex tunc”) pode produzir efeitos em relação a terceiros de boa-fé, e entra 

no mundo jurídico, sendo depois retirado em razão da verificação de defeitos que o tornam inválido; já o ato 

inexistente não deveria, em tese, produzir efeitos, pois do “nada” jurídico, “nada” derivaria. Reconhecemos, 

no entanto, que é no mínimo imprudência levar-se ao pé da letra tal afirmativa.” (ARAÚJO, Edmir Netto de. 

Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 542).  
388  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 461. 
389  FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 251. 
390  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2020. p. 164.  
391  MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 21. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 152.  
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Ratificando tal sistematização, foi emanada a Súmula n. 473 do STF, que distingue as 

duas figuras, nos seguintes termos:  

 

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 

tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em 

todos os casos, a apreciação judicial. 

 

Também a legislação federal a respeito do processo administrativo positivou a matéria 

nesses termos, conforme se depreende do artigo 53 da Lei n. 9.784/1999.392 

Importa ainda lembrar que existem graus diversos de repulsa do ordenamento jurídico 

às diferentes invalidades que podem acometer os atos administrativos.393 Assim, alguns vícios 

são entendidos como inconvalidáveis, outros como convalidáveis, sendo a convalidação é 

conceituada como a “prática de atos com efeitos retroativos, que absorve e prestigia os 

eventuais efeitos de provimento pretérito viciado”.394 A diferenciação entre vícios 

convalidáveis ou não395 leva a maior parte da doutrina à distinção entre casos de nulidade (como 

sinônimo de não convalidável) e anulabilidade (como sinônimo de convalidável),396 bem como 

à previsão expressa no artigo 55 da Lei n. 9.784/1999.397 

 
392  “Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode 

revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.” 
393  Sobre o tema, ver MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: 

Malheiros, 2010. p. 461-462. 
394  MOREIRA, Egon Bockmann. Processo administrativo – Princípios constitucionais e a Lei n. 9.784/99. 4. ed. 

São Paulo: Malheiros, 2010. p. 114. 
395  “Aqui, o que realmente tem relevo é o rigor da reação do ordenamento jurídico, à patologia cometida; isso é 

que deve ·orientar o estudioso. Por vezes, em vista dos valores da boa-fé, do respeito ao fato consumado. da 

salvaguarda da estabilidade e de segurança jurídica, da vedação ao enriquecimento sem causa, da igualdade no 

tratamento aos administrados, o sistema reage determinando a corrigenda, com a conseqüente manutenção, do 

ato administrativo viciado: aqui identificamos o ato administrativo anulável; em outras ocasiões, à vista da 

gravidade da mácula, o ordenamento reage com a exigência da supressão: aqui está o ato administrativo nulo. 

Dessa realidade concluímos que bem mais útil, para o Direito Administrativo. que a clássica dualidade é admitir 

a existência de atos viciados convalidáveis e inconvalidáveis. E tão-só. Pedimos vênia para proclamar nossa 

inaceitação, no plano da utilidade até, da sustentação de escaninhos conceituais para atos inexistentes e atos 

irregulares, inteiramente reconduzíveis à clássica dicotomia nulidade/anulabilidade, ou à mais adequada 

categorização inconvalidável/convalidável.” (FERRAZ, Sergio. Extinção dos atos administrativos. Revista de 

Direito Administrativo, [s.l.], v. 231, p. 61, 12 fev. 2015. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45800/45098. Acesso em: 1º dez. 2020). 
396  Weida Zancaner, que adota a teoria quaternária (atos absolutamente sanáveis, atos absolutamente insanáveis, 

atos relativamente sanáveis e atos relativamente insanáveis), conforme as consequências jurídicas que a ordem 

jurídica positiva imputa aos atos que estão em desconformidade com ordenamento jurídico. Isto porque “A 

doutrina, em sua maioria, tem se utilizado do critério da legalidade para classificar os atos inválidos em dois 

grandes grupos: os atos nulos e anuláveis. Os anuláveis seriam os atos convalidáveis e prescritíveis brevi 

temporis, enquanto os nulos, além de inconvalidáveis, seriam prescritíveis, apenas, longi temporis. Todavia, 

como o simples enfoque bipartite entre atos nulos e anuláveis não é suficiente para explicar a necessidade de 

estabilização de algumas relações jurídicas nascidas sob o signo da invalidade [...].” (ZANCANER, Weida. Da 

convalidação e da invalidação dos atos administrativos. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 108-110). 
397  “Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, 

os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.” 
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Serão convalidáveis os atos acometidos por vícios menores (aspectos sanáveis a respeito 

da competência, formalidade e procedimento) e inconvalidáveis aqueles maculados por defeitos 

no motivo, conteúdo e procedimento “quando a produção do ato faltante ou irregular desvirtuar 

a finalidade em razão da qual o procedimento instaurado), causa e finalidade.  398 

Dessarte, em regra, a invalidação do ato administrativo por vícios no motivo não é 

convalidável e provoca efeitos ex tunc, de maneira a retornar para a situação anterior à prática 

do ato (status quo ante).  

Entretanto, especificamente com relação ao vício de ilegalidade e consequente aplicação 

do regime da invalidação com efeitos retroativos, a doutrina tem trazidos elementos para 

ultrapassar esse posicionamento estanque,399 assumindo a possibilidade da modulação temporal 

dos efeitos da declaração de nulidade, os quais poderiam ser ex nunc, em atenção à boa-fé e ao 

princípio da confiança legítima.  

O contexto desse pensamento é a percepção que os paradigmas da Administração 

Pública mudaram. Isso aconteceu porque no contexto atual entende-se que o Direito 

Administrativo é dirigido para a conformação econômica e social, sendo na sua relação com os 

particulares cada vez menos unilateral e cada vez mais igualitária e plural, razão pela qual o 

clássico regime das invalidades parecem não bem solucionar as dificuldades atuais.400 Cada vez 

mais a atuação dos particulares depende de prévia manifestação da Administração Pública, 

sendo usual que estejam sujeitos ao intenso controle administrativo. Isso faz com que a 

Administração Pública fique impedida de rever “a qualquer tempo seus atos devidamente 

chancelados, sem que direitos legítimos dos particulares de boa-fé sejam lesados”.401  

A questão se pauta, portanto, sobre atos administrativos que conferem ou possibilitam 

o exercício de direitos a particulares (e.g. autorizações para o exercício de atividades que 

 
398  MOREIRA, Egon Bockmann. Processo administrativo – Princípios constitucionais e a Lei n. 9.784/99. 4. ed. 

São Paulo: Malheiros, 2010. p. 116. 
399  Nas obras mais antigas sobre o tema, “a doutrina brasileira tratou desse tema desde o Controle dos Atos 

Administrativos pelo Poder Judiciário, de Miguel Seabra Fagundes, cuja primeira edição é de 1941, mas 

geralmente na perspectiva do poder discricionário da Administração de decidir entre a permanência do ato 

administrativo inválido ou sua anulação, conforme o interesse público, devidamente sopesado, apontasse num 

ou noutro sentido, sem aludir à segurança jurídica como princípio constitucional que recomendasse a 

subsistência do ato administrativo viciado.” (COUTO E SILVA, Almiro do. O princípio da segurança jurídica 

(proteção à confiança) no direito público brasileiro e o direito da administração pública de anular seus próprios 

atos administrativos: o prazo decadencial do art. 54 da Lei do Processo Administrativo da União (Lei n. 

9.784/99). Revista da PGE, Porto Alegre, v. 27, n. 57 supl., p. 35-78, 2004. Disponível em: 

https://www.pge.rs.gov.br/upload/arquivos/201707/06143930-rpge57livrocadernosalmiro.pdf. Acesso em: 7 

jan. 2020).  
400  MONCADA, Luiz Cabral de. A nulidade do acto administrativo. Jurismat, Portimão, n. 2, p. 117-118, maio 

2013. 
401  SCHIRATO, Vitor Rhein. Limitações à possibilidade de anulação dos atos administrativos. Revista de Direito 

do Estado – RDE, ano 2, n. 8, p. 195-219, out./dez. 2007. 
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demandam grande investimentos iniciais, como em infraestrutura, instituições financeiras ou 

sociedades seguradoras; alvarás de construção; etc.). 

Desses exemplos, percebe-se que a discussão gira em torno dos efeitos da invalidação 

dos atos administrativos, cujo pressuposto é que o ato, enquanto permaneceu no sistema 

jurídico, produziu efeitos no mundo dos fatos, os quais agora já são constituídos e imutáveis, 

de modo que se torna “necessário impingir uma forma de compensação no plano jurídico para 

se contrapor à situação fática fundada em ato inválido.”402 

Luiz Cabral de Moncada sustenta, diante desse cenário, a necessidade de rever o regime 

tradicional da nulidade (cujos efeitos são equiparados à inexistência do ato), propondo uma 

dogmática própria em matéria de invalidades mais permeável/elástica, para que seja compatível 

“com a vastidão das questões suscitadas, sempre despertos para a complexidade dos problemas 

práticos a decidir e dos valores e interesses a levar em conta.” Com esse objetivo em mente, o 

jurista português sugere que o regime de invalidade nem sempre deverá ser aplicado de forma 

absoluta, em nome da prevalência de princípios gerais do Direito.403  

Com efeito, embora seja certa a regra geral de que a Administração tem o dever de 

anular os atos ilegais, sob pena de desconsideração do princípio da legalidade, em certas 

circunstâncias, nas quais o prejuízo resultante da invalidação do ato ilegal puder ser maior do 

que o decorrente da sua manutenção, exsurgirá a necessidade de observância dos princípios da 

segurança jurídica nos aspectos objetivo (estabilidade das relações jurídicas) e subjetivo 

(proteção à confiança) e da boa-fé.404 

 
402  CÂMARA, Jacintho Arruda. A preservação dos efeitos dos atos administrativos viciados. Revista Diálogo 

Jurídico, Salvador, n. 14, p. 5, jul./ago. 2002.  
403  MONCADA, Luiz Cabral de. A nulidade do acto administrativo. Jurismat, Portimão, n. 2, p. 119, maio 2013. 

No mesmo sentido: “[...] os efeitos fáticos encontrariam proteção em outras normas do ordenamento, e não 

mais nos efeitos jurídicos produzidos pelo ato invalidado.” (CÂMARA, op. cit., p. 6).  
404  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 267. Da mesma 

forma coloca Lucia Valle Figueiredo: “Nós mesmos já averbamos, em diversos trabalhos, e especialmente no 

Extinção dos Contratos Administrativos, que a Administração, em princípio, deve invalidar seus atos 

desconformes; todavia, deve se coarctar diante de situações que repilam a invalidação, como, por exemplo, a 

existência de novas situações geradas, de terceiros de boa-fé e de beneficiários desses atos que em anda 

contribuíram para induzir a Administração em erro. E, também, desde que não haja lesão a outros indivíduos. 

Entendemos que [...] devam ser preservadas situações constituídas, renunciando a Administração a invalidá-

las a lume de valores supremos do ordenamento jurídico: segurança jurídica e certeza do direto.” 

(FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2008. P. 260). Ver 

também: MARRARA, Thiago. A boa-fé do administrado e do administrador como fator limitador da 

discricionariedade administrativa. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 259, p. 236-237, 

maio 2012. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8648. Acesso em: 17 

out. 2020. Doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v259.2012.8648; e FRANÇA, Vladimir da Rocha. Invalidação 

administrativa da Lei Federal n. 9.784/99. Revista de Direito Administrativo, [s.l.], v. 225, p. 245, 16 mar. 

2015. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47575/44903. Acesso em: 9 

dez. 2020. 
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Revendo seu posicionamento anterior, Celso Antonio Bandeira de Mello405 adere a essa 

ideia, enfatizando ponto de fundamental importância: a diferenciação entre atos administrativos 

unilaterais restritivos e ampliativos de direito. Para os primeiros, se constatada sua invalidade, 

“todas as razões concorrem para que sua fulminação produza efeitos ex tunc, exonerando por 

inteiro quem fora indevidamente agravado pelo Poder Público das consequências onerosas.” 

De outro lado, nos atos unilaterais ampliativos de direitos do administrado, desde que este não 

tenha concorrido para o vício, sendo, portanto, certa a sua boa-fé, a fulminação do ato 

administrativo deverá ter efeitos unicamente ex nunc. Não poderia ser diferente, pois os atos 

administrativos são investidos dos atributos da presunção de veracidade e legitimidade, sendo 

assim absolutamente natural que o administrado de boa-fé tenha guiado sua conduta na 

conformidade desses atos, desfrutando do que resultava de tais atos. 

Em precioso texto a respeito do tema, Almiro Couto e Silva assume que só recentemente 

percebeu-se essa necessidade de repensar o princípio da legalidade da Administração Pública 

como algo absolutamente intocável. Pondera que, em certas situações, o interesse público que 

deverá prevalecer é justamente a confiança dos indivíduos406 nos atos do Poder Público, “que 

lhes dizem respeito e outorgam vantagens, são atos regulares, praticados com a observância das 

leis.”407 

Percebe-se que, ao adotar tal entendimento, muito se aproxima o regime da invalidade 

do ato administrativo (quando anulados gerando, via de regra, efeitos ex tunc) com o da 

revogação dos atos administrativos (efeitos ex nunc). Todavia, é imprescindível frisar que isso 

não significa que os vícios que originam as duas situações são equivalentes, como coloca Luiz 

Cabral de Moncada:408 

 

2. A “aproximação” entre os dois regimes não significa que os vícios do acto 

geradores da nulidade sejam, a final, menos graves ou menos evidentes do que se 

pensava e se assemelhem aos que geram apenas anulabilidade do acto. Não é isso que 

se verifica. Os vícios geradores da nulidade são obviamente mais graves do que os 

outros apenas sucedendo que os efeitos da nulidade do acto são branqueados em 

 
405  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2010. P. 479-

481.  
406  Há doutrinadores que acentuam essa relativização do regime das invalidades dos atos administrativo somente 

para os “terceiros”, e não para as partes relacionadas ao Poder Público pelo ato administrativo, como Hely 

Lopes Meirelles (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2016. 

p. 232) e José dos Santos Carvalho Filho (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito 

Administrativo. São Paulo: Atlas, 2020. p. 171). Isto porque doutrina tradicional não admite que o Direito 

Administrativo conviva com atos ilegais de forma algo, os quais então deveriam ser sempre anulados pela 

Administração com regulares efeitos ex tunc. 
407  COUTO E SILVA, Almiro do. Princípios da legalidade da administração pública e da segurança jurídica no 

Estado de Direito contemporâneo. Revista da Procuradoria-Geral do Estado, Porto Alegre, v. 27, n. 57, p. 

15, dez. 2003. 
408  MONCADA, Luiz Cabral de. A nulidade do acto administrativo. Jurismat, Portimão, n. 2, p. 137, maio 2013.  
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atenção a outros valores com protecção constitucional e legal, como se viu. Não é, em 

rigor, a nulidade que se aproxima da anulabilidade mas sim o relevo de determinados 

valores que exige uma ponderação do regime da nulidade do acto administrativo. A 

referida «aproximação» não é das figuras dogmáticas da nulidade e da anulabilidade 

mas apenas a dos respectivos regimes jurídicos. 

3. A atenuação do regime da nulidade que defendemos é a consequência, em síntese, 

de uma contenda não entre princípios gerais e normas mas sim apenas entre princípios 

gerais, devendo a norma legal deixar, como se viu, a ponderação final das soluções ao 

critério do juiz e da Administração. 

 

Portanto, é proeminente esse panorama doutrinário adotando a possibilidade de serem 

preservadas determinadas situações regidas por atos administrativos posteriormente declarados 

ilegais em nome do princípio da segurança jurídica e da boa-fé.409 

Poder-se-ia citar o artigo 2º, inciso XII da Lei n. 9.784/99 para corroborar essa 

tendência, uma vez que o dispositivo veda “aplicação retroativa de nova interpretação”. É 

evidente que a norma tem como pano de fundo a segurança jurídica, entretanto, não parece tão 

claro que seu conteúdo trata especificamente de exceção ao regime da invalidação de ato por 

ilegalidade, razão pela qual permanece fundamental a construção doutrinária descrita alhures. 

Corrobora esse entendimento o fato e que a própria Lei n. 9.784, em seu artigo 53 impõe o 

dever de invalidação dos atos quando eivados de ilegalidade, sendo essa positivação do 

entendimento há muito tempo esposada no direito pátrio.410 

Apesar de não se tratar de normas inovadoras,411 mas sim da positivação da evolução 

doutrinária a respeito da interpretação e aplicação do direito,412 no plano legislativo atualmente 

 
409  Também na jurisprudência é atualmente possível encontrar tal entendimento (FERRAZ, Sergio. Extinção dos 

atos administrativos. Revista de Direito Administrativo, [s.l.], v. 231, p. 60, 12 fev. 2015. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45800/45098. Acesso em: 1º dez. 2020).  
410  MOREIRA, Egon Bockmann. Processo administrativo – Princípios constitucionais e a Lei n. 9.784/99. 4. 

ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 114.  
411  Quanto aos efeitos da invalidação do ato administrativo, Ricardo Marcondes Martins explica que tais 

modificações não importaram em verdadeiras inovações. Na verdade, os avanços feitos pela doutrina 

administrativista nas últimas décadas não foram implementados na atuação da Administração Pública e por 

isso o esforço do legislador em normatizar tais avanços (MARTINS, Ricardo Marcondes. As alterações da 

LINDB e a ponderação dos atos administrativos. Revista de Direito Administrativo e Constitucional, Belo 

Horizonte, v. 20, n. 79, p. 260-261, jan./mar. 2020. Disponível em: 

https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/37660. Acesso em: 29 jun. 202). 
412  “A LINDB não é marcada por apresentar conteúdo revolucionário. Essa observação é cabível desde sua redação 

original. Não se trata de uma legislação de ruptura, por assim dizer. Ao contrário. O objetivo da LINDB é 

consolidar fórmulas já assentes de interpretação e aplicação do Direito. Noções como de ‘ato jurídico perfeito’, 

‘coisa julgada’, ‘irretroatividade de lei’, apenas para ficar em alguns exemplos, não surgiram no Direito 

brasileiro somente coro a publicação do Decreto-Lei n. 4.657, de 1942, ainda com a denominação de ‘Lei de 

Introdução ao Direito Civil’. Seus dispositivos representam a síntese de regras que já eram conhecidas e 

aplicadas no Direito brasileiro em matéria de interpretação e aplicação de leis no tempo e no espaço. A 

legislação teve o intento e o mérito de objetivá-las, definindo um padrão exigível de aplicação nas diversas 

esferas de atuação jurídica. Os dispositivos introduzidos na LINDB pela Lei nº 13.655, de 2018, mantiveram 

a.característica do diploma. Não se vislumbram maiores revoluções e sim a tentativa de consolidar e, com isso, 

estimular a uniformidade e abrangência do uso, de normas e preceitos que, de uma forma ou de outra, já 

estavam fazendo parte do Direito Público nacional” (CÂMARA, Jacintho Arruda. Art. 24 da LINDB – 

Irretroatividade de nova orientação geral para anular deliberações administrativas. Revista de Direito 
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também é importante destacar a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), 

com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.655/18. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro413 explica que algumas de suas disposições praticamente 

se “limitam a explicitar princípios informadores do Direito Administrativo, no que se refere às 

decisões tomadas pela Administração Pública e à atividade de controle que sobre ela exerce.”  

Isso se percebe especialmente quanto aos efeitos da invalidação dos atos 

administrativos.414  

Como visto acima, nesse tema o velho brocardo “ato nulo não produz efeito” não é mais 

uma verdade absoluta. Hoje admite-se que embora a ilegalidade não seja algo desejado pelo 

direito,415 a declaração de nulidade de ato administrativo, “dependendo do caso, se atingir 

situação concreta já constituída, para o bem da segurança jurídica e da proteção da confiança 

do administrado, invalide o ato, mas preserve os efeitos já produzidos”416 (artigo 21, caput, e 

parágrafo único).417 

De toda forma, as mudanças na LINDB reforçam a necessidade de observância de a 

princípios previstos na Constituição e na legislação nacional, que tanto interessam ao presente 

 
Administrativo, [s.l.], p. 122, 23 nov. 2018. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77652/74315. Acesso em: 7 jan. 2021).  
413  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanela. Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 105.  
414  “Por isso, insiste-se: as alterações da LINDB, no que se refere à teoria da invalidação dos atos administrativos, 

não foram, propriamente, ‘alterações’ da disciplina jurídica vigente, pois não criaram novas obrigações para o 

Poder Público. Tentou-se, sim, por meio da explicitação de deveres já existentes, alterar uma enraizada cultura 

de má compreensão do tema e, em decorrência dela, um generalizado equívoco na aplicação do direito. A 

ambição legislativa é bastante elevada; proporcional a ela, é alta a probabilidade de que não obtenha êxito.” 

Tema que, segundo Ricardo Marcondes Martins, “só a ponderação das circunstâncias fáticas e jurídicas permite 

uma resposta definitiva sobre como deve ser corrigido o vício do ato administrativo.” (MARTINS, Ricardo 

Marcondes. As alterações da LINDB e a ponderação dos atos administrativos. Revista de Direito 

Administrativo e Constitucional, Belo Horizonte, v. 20, n. 79, p. 275/278-279, jan./mar. 2020. Disponível 

em: https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/37660. Acesso em: 29 jun. 2020). 
415  Sobre o tema, ver ARAUJO, Valter Shuenquener de. Segurança jurídica diante de atos administrativos ilegais. 

Conjur, 2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-mar-22/valter-araujo-seguranca-juridica-

diante-atos-administrativos-

ilegais#:~:text=H%C3%A1%20casos%2C%20e%20n%C3%A3o%20s%C3%A3o,indesejada%2C%20por%

20ser%20excessivamente%20injusta.. Acesso em: 10 dez. 2020.  
416  CÂMARA, Jacintho Arruda. Art. 24 da LINDB – Irretroatividade de nova orientação geral para anular 

deliberações administrativas. Revista de Direito Administrativo, [s.l.], p. 115, 23 nov. 2018. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77652/74315. Acesso em: 7 jan. 2021.  
417  “O parágrafo único do art. 20 determina que a técnica da proporcionalidade se aplica inclusive à invalidade de 

atos administrativos. [...] É indispensável avaliar os efeitos concretamente produzidas pelo ato defeituoso, 

tomando em vista os aspectos da adequação e (especialmente) da necessidade. Se o desfazimento do ato viciado 

for apto a comprometer os fins buscados pela Administração ou se existir uma solução menos nociva para os 

interesses envolvidos, será obrigatória a preservação do ato ou a adoção de providências destinadas a promover 

o seu saneamento.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Art. 20 da LINDB – Dever de transparência, concretude e 

proporcionalidade nas decisões públicas. Revista de Direito Administrativo, [s.l.], p. 34, 23 nov. 2018. 

Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77648/74311. Acesso em: 12 dez. 

2020). 
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estudo, sendo que é o princípio da segurança jurídica o de maior relevo, podendo ser 

classificado como grande objetivo da lei, conforme consta de seu preâmbulo.  

Ademais, o novo texto da LINDB traduz uma profunda restrição da discricionariedade 

administrativa, “estendendo vastamente os deveres administrativos de motivação e de 

planejamento das atividades públicas.”418  

Para finalizar este tópico a respeito dos vícios do motivo e da motivação do ato 

administrativo, é preciso, ainda que brevemente, tratar do meio pelo qual tal vício será 

formalizado juridicamente.  

Cumpre nesse ponto lembrar a lição de Antonio Carlos Cintra do Amaral, no sentido de 

que o “ato administrativo válido” é um pleonasmo. Ao existir, ele vale, seguindo a doutrina 

kelseniana. Assim, na realidade o ato administrativo só será desconstituído por quem tenha 

competência para tanto, vale dizer, decisão judicial ou outro ato administrativo.419 

Aí exsurge o tema do controle da Administração Pública, ou seja, o conjunto de 

mecanismos “por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e de revisão da atividade 

administrativa em qualquer das esferas de Poder.”420 O ponto é, portanto, a correção dos seus 

eventuais desvios da atividade administrativa.421 

Esses controles podem ser classificados em interno (administrativo, ou autocontrole)422 

e externos (Judiciário e Parlamentar). 423  Além desses controles dos poderes uns sobre os outros, 

 
418  VITORELLI, Edilson. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e a ampliação dos parâmetros de 

controle dos atos administrativos: um novo paradigma. A&C – Revista de Direito Administrativo & 

Constitucional, [s.l.], v. 19, n. 78, p. 197, 30 dez. 2019. Disponível em: 

http://www.revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/1150/834. Acesso em: 18 dez. 2020, 
419  AMARAL, Antonio Carlos Cintra do. Validade e invalidade do ato administrativo. Revista Eletrônica de 

Direito do Estado, Salvador, n. 9, p. 11, jan.-mar. 2007.  
420  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2020. p. 1013. 
421  PONDÉ, Lafayette. Controle dos atos da Administração Pública. Revista de Direito Administrativo, [s.l.], v. 

212, p. 41, 1º abr. 1998. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47164/45633. Acesso em: 10 dez. 2020. 
422  Deve-se evitar o termo “tutela” e “autotutela”, emprestados do direito civil, como assevera Lafayette Pondé: 

“controle tem sido denominado ‘tutela’, expressão esta buscada de empréstimo no direito civil sob uma suposta 

analogia entre a incapacidade jurídica das pessoas a que ela no direito privado protege e a condição das 

entidades autárquicas, descentralizadas em relação ao Estado, providas de um menor poder e menos extensa 

capacidade de ação do que ele. Uma total analogia foi levada ao extremo de aplicar a essas entidades ‘toutes 

les regles sur l'incapacité des mineurs’ e a ponto de concluir que, tocadas de incapacidade puramente relativa, 

somente elas poderiam argüir, em seu proveito, nos termos do artigo 1.125 do Code Civil, o vício que as 

pudesse prejudicar (R. Maspetiol P. Laroque “La Tutelle Administrative”, 1930, 12 ss.). Ainda hoje esse 

artifício subsiste, por mais que tenha sido refutado: ‘enquanto a tutela civil é estabelecida a favor do incapaz, 

a tutela administrativa é instituída no interesse público’ e ‘enquanto o tutor é um terceiro em relação ao menor, 

na descentralização administrativa a entidade descentralizada é um instrumento de ação e interesse do próprio 

Estado’ – ‘L'emploi en doctrine et en legislation, du terme de tutelle a souvent été critiqué ... Rien de plus banal 

d'autre part que deux notions distinctes soiente désignées par le même mot’ (R. CHAPUS "Df. Adm., 1992, I, 

p. 301-302.” (Idem, ibidem, p. 42).  
423  Como ensina Antonio Carlos Araújo Cintra, “o princípio da legalidade administrativa não se completa sem 

tornar-se expressão vã de um mero desejo, a menos que seja assegura por garantias efetivas.” E essas garantias 
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há também a atuação do Tribunal de Contas e do Ministério Público, sendo que é possível falar 

também em um controle pelo próprio cidadão (controle popular/controle participativo).424 Para 

os fins desse trabalho, importa unicamente a análise o controle administrativo. 

Floriano Marques aponta as funções do controle da Administração Pública. Ao lado da 

defesa do patrimônio público, da adequada aplicação dos recursos públicos e do cumprimento 

das finalidades da atuação administrativa, aparece a adstrição à legalidade.425  

Como já visto, o controle de legalidade diz respeito sobre os elementos constitutivos do 

ato administrativo – a competência, o motivo, a forma, o objeto e a finalidade; enquanto, a 

princípio, o controle de mérito (conveniência e oportunidade) somente ocorre em relação a atos 

preponderantemente discricionários. Por essa razão que classicamente a doutrina e a 

jurisprudência afirmam que “a discricionaridade é prerrogativa do poder administrativo: não 

está sujeita, pois, ao controle judiciário, a menos que seu exercício seja ilegal”. 426 Isso porque 

o ato discricionário da autoridade administrativa é uma escolha legalmente fundada, podendo 

o juiz controlar seu exercício. 

Em síntese, é entendimento arraigado na doutrina e na jurisprudência do Direito 

Administrativo que o “controle de mérito opõe-se ao controle de legalidade. O vício do mérito 

pode induzir a vício de legalidade. Este comporta controle judicial, aquele não.”427 

Porém atualmente já se sustenta que mesmo diante de uma escolha preponderantemente 

discricionária da Administração, será possível (e muitas vezes desejável) uma eventual correção 

pelos órgãos de controle. Cada vez mais tem-se evidenciado a necessidade de superação da 

teoria da imunidade do mérito do ato administrativo, diante do Estado democrático de Direito, 

 
são proporcionadas por meio dos controles interno e externos da atividade administrativa (CINTRA, Antonio 

Carlos de Araújo. Motivo e motivação do ato administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979. p. 56). 
424  Por todos, ver FERRAZ, Sérgio. O controle da Administração Pública na Constituição de 1988. Revista de 

Direito Administrativo, [s.l.], v. 188, p. 68-73, 1º abr. 1992. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45106/47878. Acesso em: 9 dez. 2020.  
425  “Nos últimos anos, o controle sobre a legalidade da atividade administrativa tem despertado muita atenção. 

Não apenas pela dificuldade em si de a conduta administrativa  concreta e para situações específicas  ser 

estritamente determinada pela lei  preceito geral e abstrato  mas também porque a lei já não consegue mais 

prever de maneira precisa e a priori os limites da atuação da Administração, o que faz com que cresça a margem 

de controle da atuação administrativa, inclusive da discricionariedade.19 Relacionado a esse processo, hoje 

chama a atenção o fato de que a adstrição do controle à mera verificação formal do cumprimento de prescrições 

legais pode gerar um déficit de responsividade, ou seja, um distanciamento em relação aos objetivos e efeitos 

alvitrados pela sociedade e perseguidos pela atuação administrativa.” (MARQUES NETO, Floriano de 

Azevedo. Os grandes desafios do controle da Administração Pública. Fórum de Contratação e Gestão 

Pública ‐ FCGP, Belo Horizonte, ano 9, n. 100, abr. 2010. Disponível em: 

https://www.editoraforum.com.br/wp-content/uploads/2016/10/desafios-controle.pdf. Acesso em: 13 dez. 

2020). 
426  PONDÉ, Lafayette. Controle dos atos da Administração Pública. Revista de Direito Administrativo, [s.l.], v. 

212, p. 46, 1º abr. 1998. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47164/45633. Acesso em: 10 dez. 2020. 
427  Idem, ibidem, p. 46. 
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com a busca de efetividade dos direitos fundamentais e da ampliação conceitual da 

legalidade.428  

Tudo isso tendo em vista que “o controle não é um fim em si mesmo. Ele é um 

instrumento para o aperfeiçoamento da Administração e para a busca de eficiência e 

efetividade.”429  

 

3.1.4 Teoria da autovinculação da Administração Pública ou proibição do comportamento 

contraditório  

 

Um princípio que visa a proibir comportamentos contraditórios faz todo sentido no 

contexto do dinamismo da sociedade atual,430 da falta de densidade da lei e do excesso de 

legislação, os quais podem dar ensejo a súbitas mudanças de opinião e conduta nas relações 

jurídicas. “Não por amor à coerência em si mesma [...], mas por necessidade de tutelar as 

legítimas expectativas e as fundadas esperanças daqueles sobre quem o comportamento 

repercute.”431 

Daí exsurge cada vez mais estudada teoria da autovinculação ou proibição do 

comportamento contraditório. 

Ainda que de tradição civilista, com origens que chegam ao direito romano, tal instituto 

é também aplicável às relações entre Poder Público e administrados.432 Como já realçado em 

 
428  PEREZ, Marcos Augusto. O controle jurisdicional da discricionariedade administrativa. 2020. 359 f. Tese 

(Livre Docência) – Curso de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. p. 320. Disponível em: 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/2/tde-22042019-144541/pt-br.php. Acesso em: 7 out. 

2020.  
429  MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Os grandes desafios do controle da Administração Pública. Fórum 

de Contratação e Gestão Pública ‐ FCGP, Belo Horizonte, ano 9, n. 100, abr. 2010. Disponível em: 

https://www.editoraforum.com.br/wp-content/uploads/2016/10/desafios. Acesso em: 28 nov. 2021. 
430  “No direito administrativo contemporâneo, a boa-fé do administrado-cidadão exerce papel central. A boa-fé 

que se mostra relevante nesse cenário é, porém, a boa-fé subjetiva, ou seja, a crença do indivíduo na atuação 

legal, legítima, isonômica e moral da administração pública. Com efeito, se o Estado democrático se sustenta 

logicamente como ferramenta imprescindível à proteção da paz, da ordem e dos direitos fundamentais, nenhum 

sentido faria que pudesse atuar de maneira surpreendente, ignorando as expectativas legitimamente detidas 

pela sociedade ante as entidades que exercem função pública.” (MARRARA, Thiago. A boa-fé do administrado 

e do administrador como fator limitador da discricionariedade administrativa. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 259, p. 231, maio 2012. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8648. Acesso em: 17 out. 2020.  
431  SCHREIBER, Anderson. A proibição de comportamento contraditório: tutela da confiança e venire contra 

factum proprium. São Paulo: Atlas, 2016. p. 4. 
432  “Em que pese sua crescente acolhida, a aplicação da teoria dos atos próprios ainda enfrenta certa resistência 

doutrinária e jurisprudencial no âmbito das relações com a Administração Pública. Argumenta-se que a teoria 

dos atos próprios seria incompatível com o poder-dever da Administração Pública de controlar a legalidade 

dos seus atos ou, ainda, de rever a qualquer tempo os atos administrativos discricionários. Conclui-se, neste 

sentido, que a Administração Pública teria sempre a possibilidade de “vir contra os seus próprios atos”, razão 

pela qual a proibição de comportamento contraditório não teria, neste campo, qualquer aplicação. Tal conclusão 

parece derivar, contudo, de uma inexata compreensão do papel desempenhado pela teoria dos atos próprios, 

que pode conviver, harmonicamente, com o poder-dever da Administração de anular ou rever seus atos 
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algumas passagens deste trabalho, é consabido que, sob os influxos dos princípios da 

solidariedade social, da boa-fé objetiva e da proteção à confiança legítima,433 o direito público 

está adotando novos moldes que buscam valorizar mais fortemente a lealdade, confiança e 

cooperação entre o Estado e os cidadãos. A princípio, a ideia de autovinculação encontra-se 

mais próxima à atuação discricionária da Administração Pública, no sentido de contê-la, 

afastando situações em que os agentes públicos atuam desmesuradamente quando exercem 

escolhas e valorações a partir da lei. Vale dizer: “a função principal da autovinculação é limitar 

a discricionariedade administrativa a partir dos princípios da igualdade, da boa-fé e da proteção 

da confiança legítima.”434 

Embora seja indubitável essa conexão inicial com a atuação discricionária da 

Administração Pública, parte da doutrina passou a entender que a aplicação da autovinculação 

deveria ser alargada, passando alcançar também a atuação administrativa vinculada.435 Afinal, 

a ideia de autovinculação não é o engessamento administrativo, mas sim a busca de uma solução 

concreta para o conflito entre a previsibilidade da ação administrativa, de um lado e a 

necessidade de inovação e flexibilidade diante das inovações do mundo e da sociedade, de 

outro.436 Tal tensão pode se dar tanto no âmbito do poder vinculado como do poder 

discricionário da Administração Pública.  

Assim, seja no âmbito dos atos vinculados ou dos discricionários, a teoria da 

autovinculação administrativa impõe que a autoridade pública pode alterar sua interpretação 

sobre determinada norma jurídica, porém tal mudança de orientação, em regra, somente 

 
anteriores. É o que se passa a demonstrar.” (SCHREIBER, Anderson. Aplicação da Teoria dos Atos Próprios 

aos Atos Administrativos. In: CONGRESSO NACIONAL DE PROCURADORES DO ESTADO, XXXV., 

Fortaleza, [s.d.]. Anais [...]. Fortaleza: [s.n, s.d.]. Disponível em: http://www.procuradoria.al.gov.br/centro-de-

estudos/teses/xxxv-congresso-nacional-de-procuradores-de-estado/direito-

civil/A%20TEORIA%20DOS%20ATOS%20PROPRIOS%20E%20A%20SEGURANCA%20JURIDICA%2

0-

%20APLICACaO%20DA%20TEORIA%20DOS%20ATOS%20PROPRIOS%20AOS%20ATOS%20ADMI

NISTRATIVOS.pdf/at_download/file. Acesso em: 10 jan. 2021). 
433  SCHREIBER, op. cit., p. 70. “Além dos referidos fundamentos constitucionais, a  proibição  do comportamento 

contraditório tem por fundamento a boa-fé objetiva, instrumento de tutela da confiança legítima, princípio 

previsto no vigorante Código Civil (CC/2002) em seus artigos 113 e 422.” (FACCI, Lucio Picanço. A proibição 

de comportamento contraditório no âmbito da Administração Pública: a tutela da confiança nas relações 

jurídico-administrativas. Revista da Emerj, [s.l.], v. 14, n. 53, p. 201, 2011).  
434  OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. O papel da advocacia pública no dever de coerência na Administração 

Pública. Rei - Revista Estudos Institucionais, [s.l.], v. 5, n. 2, p. 390, 6 out. 2019.  
435  Em sentido contrário: “A autovinculação somente é possível no campo da discricionariedade administrativa. 

Mas é a lei que programa a discricionariedade, permitindo que na aplicação administrativa mais de uma decisão 

seja possível e aceitável. É a lei que oferece ao administrador uma margem de avaliação e ponderação da 

conveniência das várias decisões abstratamente possíveis, impondo um dever de argumentação e justificação 

correspondente de sua decisão final.” (MODESTO, Paulo. Autovinculação da administração pública. Revista 

Eletrônica de Direito do Estado, Salvador, n. 24, p. 6, out. nov. dez. 2010. Disponível em: 

http://www.direitodoestado.com.br/codrevista.asp?cod=466. Acesso em: 10 dez. 2020). 
436  OLIVEIRA, op. cit., p. 390.  
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alcançará os casos futuros que se subsumirem a tal interpretação, de modo que reste resguardada 

a segurança jurídica e a boa-fé dos administrados. 

Em poucas palavras, a lógica da proibição ao comportamento contraditório não é limitar 

a liberdade de mudança de opinião e de conduta no âmbito jurídico, mas sim brecar os efeitos 

dessa liberdade quando dela derivar prejuízo àquele que legitimamente confiou na orientação 

originalmente oferecida. 437 

Seguindo essa ideia, constrói-se a teoria da autovinculação da Administração Pública. 

Mas antes de continuar, vale dar um passo atrás: quanto a sua origem, a vinculação 

administrativa é divisível em duas espécies: i) heterovinculação (ou vinculação externa), que 

corresponde à vinculação aos atos externos à Administração Pública (e.g. Constituição, leis e 

decisões judiciais); e ii) autovinculação (ou vinculação interna), relativa à vinculação no bojo 

dos próprios atos e condutas da Administração (e.g. atos administrativos individuais e concreto, 

atos normativos, praxe administrativa, contratos etc.).438 

No Brasil, enquanto a heterovinculação administrativa detém ampla aderência, 

especialmente em função dos princípios constitucionais da legalidade e da separação de 

poderes, “o estudo da autovinculação administrativa não recebeu no Brasil, com honrosas 

exceções, a necessária atenção da doutrina e da jurisprudência.” 439 

No espaço concedido ao tema nos estudos doutrinários, vê-se a sua apresentação sob 

diferentes nomenclaturas, mas todas fazendo remissão a conhecida expressão latina do nemo 

potest venire contra factum proprium.  

Neste trabalho será dado privilégio a ideia de “autovinculação”, por ser aquela que é 

mais abrangente e melhor faz referência aos efeitos da teoria. Afinal, são justamente esses 

efeitos o foco da presente pesquisa, à medida que compõem a garantia dos contribuintes contra 

mudanças de orientação pela Administração Fiscal.  

A aplicação da autovinculação administrativa poderá resultar de quaisquer atividades 

administrativas, vale dizer, em decorrência de confiança legítima do cidadão oriunda de atos 

administrativos normativos (gerais e abstratos), os atos administrativos individuais e concretos, 

as práticas administrativas continuadas, os atos individuais, as promessas administrativas etc. 

Mas para que seja possível a utilização da teoria da autovinculação para tutelar os 

interesses dos administrados, quatro requisitos devem estar presentes: i) a ação inicial (o factum 

 
437  SCHREIBER, Anderson. A proibição de comportamento contraditório: tutela da confiança e venire contra 

factum proprium. São Paulo: Atlas, 2016. p. 3. 
438  OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. O papel da advocacia pública no dever de coerência na Administração 

Pública. Rei – Revista Estudos Institucionais, [s.l.], v. 5, n. 2, p. 387, 6 out. 2019.  
439  Idem, ibidem, p. 388. 
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proprium); ii) a legítima confiança; iii) a ação posterior (contradição ao factum proprium); e iv) 

o dano ou potencial de dano.  

Com relação ao primeiro pressuposto (o factum proprium), refere-se ao comportamento 

humano inicial, oriundo da vontade humana, o qual inicialmente configuraria um evento 

desimportante para o direito, pois não elencado como hipótese de incidência de qualquer norma 

garantista. Dessa forma que o factum proprium é, por definição, uma conduta originariamente 

não vinculante, embora seja capaz de transcender a esfera do seu praticante, repercutindo fática 

e juridicamente sobre outrem. Torna-se vinculante apenas “porque e na medida em que, 

despertando a confiança de outrem, atrai a incidência do princípio de proibição do 

comportamento contraditório e impõe ao seu praticante a conservação do seu sentido 

objetivo.”440 

Daí vem a importantíssima aferição de que a autovinculação “surge justamente em 

decorrência da circunstância de que as fórmulas legais são insuficientes para resolver todos os 

conflitos surgidos na sociedade.”441 

Ou seja. A proibição de comportamento contraditório serve como instrumento da justiça 

material nos casos de violação à confiança legítima dos administrados não solucionados por 

qualquer regra do direito positivo.442 

Como exemplo de factum proprium aparecem as negociações preliminares a um 

contrato. De outro lado, a celebração do contrato em si não configura tecnicamente o factum 

proprium, haja vista que já é considerado vinculante pelo ordenamento jurídico.443 

Especialmente interessante para o tema ora em estudo também a citação de que uma 

“sustentação de um certo sentido na interpretação de uma norma qualquer” pode configurar o 

factum proprium.  

Com relação ao segundo requisito, foi muito bem sintetizado por Lucio Facci, nos 

seguintes dizeres: 

 

Diz-se que a confiança deve ser legítima, isto é, deve decorrer naturalmente, 

razoavelmente, da conduta inicial. Assim, nos casos em que, ao tempo da prática da 

conduta, o agente do comportamento enuncia ou objetivamente sugere que poderá 

modificá-la, ou quando, desde a sua realização, espera-se que a conduta inicial 

provavelmente não se confirmará, não haverá legítima confiança, podendo haver, isto 

 
440  SCHREIBER, Anderson. A proibição de comportamento contraditório: tutela da confiança e venire contra 

factum proprium. São Paulo: Atlas, 2016. p. 88. 
441  FACCI, Lucio Picanço. A proibição de comportamento contraditório no âmbito da Administração Pública: a 

tutela da confiança nas relações jurídico-administrativas. Revista da Emerj, [s.l.], v. 14, n. 53, p. 199, 2011. 
442  Idem, ibidem, p. 204.  
443  SCHREIBER, op. cit., p. 88. 



131 

 

sim, má-fé (ou mesmo ingenuidade excessiva) de quem alega haver criado fundada 

expectativa.444 

 

Já sobre o terceiro requisito (ação posterior – contradição ao factum proprium), é 

intuitiva a conclusão que se tratar do exercício de uma conduta lícita em contrariedade ao 

comportamento inicial, sendo que essa contradição independe de qualquer subjetividade do 

expedidor (intenção ou propósito íntimo de contrariar).445 Verifica-se, então, uma ruptura da 

confiança em razão do comportamento contraditório.  

A respeito de estar-se necessariamente no campo da licitude, preciosas as considerações 

de Anderson Schreiber446: 

 

Assim, da mesma forma – e, aliás, exatamente pela mesma razão – que um 

comportamento vinculante não configura factum proprium, um ato ilícito em sentido 

estrito não constitui, a rigor, venire contra factum proprium. Havendo ilicitude não se 

faz necessária a aplicação do princípio de proibição ao comportamento contraditório, 

por se tratar de ato combatido, com maior propriedade, pelas normas específicas que 

o sancionam. O venire contra factum proprium consiste em uma conduta 

aparentemente lícita, que se torna abusiva ou, na dicção do artigo 187 do Código Civil, 

ilícita, apenas no sentido em que viola, por força da própria contradição, a confiança 

legítima de outrem e a boa-fé objetiva. 

 

Como quarto e último pressuposto aparece o dano efetivo ou potencial. Sobre este, 

cumpre lembrar que a autovinculação administrativa visa a preservar as expectativas legítimas 

daqueles que confiaram numa conduta inicial do Poder Público, e, em seguida, foram 

surpreendidos com a mudança do sentido objetivo dessa situação, sofrendo, portanto, prejuízo 

por essa quebra de padrão. O dano é inerente à lógica do instituto, sendo que a simples ameaça 

de dano já poderia ensejar a sua aplicação. “Em outras palavras, que se pretende com o nemo 

potest venire contra factum proprium: prevenir ou reparar danos, protegendo aquele que 

legitimamente confiou na coerência alheia.”447 

Para os fins buscados nesse trabalho, qual seja, apresentar toda a extensão da garantia 

dos contribuintes contra a alteração de critério jurídico pela Administração Tributária, alguns 

pontos devem ser enfatizados sobre a teoria da autovinculação. 

É fundamental frisar que a teoria da autovinculação, cujo intuito é proteção à boa-fé 

objetiva, nunca poderá ser invocada objetivando preservar a má-fé do administrado, os atos 

 
444 FACCI, Lucio Picanço. A proibição de comportamento contraditório no âmbito da Administração Pública: a 

tutela da confiança nas relações jurídico-administrativas. Revista da Emerj, [s.l.], v. 14, n. 53, p. 204-205, 

2011.  
445  SCHREIBER, Anderson. A proibição de comportamento contraditório: tutela da confiança e venire contra 

factum proprium. São Paulo: Atlas, 2016. p. 95. 
446  Idem, ibidem, p. 96. 
447  Idem, ibidem, p. 100.  
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derivados de malícia ou, ainda, de uma reprovável conivência entre o particular e a 

Administração Pública.448  

Também é descabido pretender emplacar um estado de confiança legítima quando a lei 

expressamente autorize a contradição nos atos da Administração Pública.449 

Não se pode olvidar, ainda, que a teoria da autovinculação administrativa não é benéfica 

unicamente aos particulares, que terão sua justa expectativa preservada em situações que não 

foram comtempladas pelo ordenamento jurídico. A Administração Pública igualmente muito se 

favorece com seus efeitos, pois a sua atuação de maneira coerente implicará celeridade e 

integridade da resposta às demandas consultivas; na redução da litigiosidade no contencioso 

administrativo; na redução dos riscos e dos custos das relações jurídico-administrativas; “e a 

maior aceitação dos particulares às suas decisões e, por consequência, o reforço da legitimidade 

de sua atuação.”450 

Cumpre também destacar a autovinculação pode se dar com relação a atos emitidos pela 

Administração em direção ao próprio particular e com relação ao mesmo tema que demanda a 

preservação da sua confiança; ou com relação a atos direcionados a terceiros. A primeira é 

normalmente tradada como “teoria dos atos próprios” enquanto a segunda como “precedentes 

administrativos”.  

A teoria dos atos próprios envolve relações sucessivas com o mesmo particular, 

vedando-se a afronta à coisa julgada ou promessa administrativa em detrimento da segurança 

jurídica do cidadão. Soma-se à segurança jurídica o princípio da moralidade, demandando “uma 

conduta coerente, não contraditória ou maliciosa da administração pública, impedindo que 

altere decisões injustificadamente em prejuízo de um cenário jurídico já estabilizado.”451 

 
448  SCHREIBER, Anderson. Aplicação da Teoria dos Atos Próprios aos Atos Administrativos. In: CONGRESSO 

NACIONAL DE PROCURADORES DO ESTADO, XXXV., Fortaleza, [s.d.]. Anais [...]. Fortaleza: [s.n, s.d.]. 

p. 7-8. Disponível em: http://www.procuradoria.al.gov.br/centro-de-estudos/teses/xxxv-congresso-nacional-

de-procuradores-de-estado/direito-

civil/A%20TEORIA%20DOS%20ATOS%20PROPRIOS%20E%20A%20SEGURANCA%20JURIDICA%2

0-

%20APLICACaO%20DA%20TEORIA%20DOS%20ATOS%20PROPRIOS%20AOS%20ATOS%20ADMI

NISTRATIVOS.pdf/at_download/file. Acesso em: 10 jan. 2021. 
449  “Assim, em um exemplo pueril, quem faz um testamento, pode revogá-lo a qualquer tempo, e ninguém poderá 

sustentar, a partir da simples realização daquele ato unilateral, possuir a legítima confiança de que jamais seria 

revogado. Tal confiança, acaso existente, não se afigura legítima por ser diametralmente oposta a dispositivo 

legal expresso (art. 1.969).” (Idem, ibidem, p. 2). 
450  OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. O papel da advocacia pública no dever de coerência na Administração 

Pública. Rei – Revista Estudos Institucionais, [s.l.], v. 5, n. 2, p. 389, 6 out. 2019.  
451  MARRARA, Thiago. A boa-fé do administrado e do administrador como fator limitador da discricionariedade 

administrativa. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 259, p. 226, maio 2012. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8648. Acesso em: 17 out. 2020.  

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8648
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Enquanto isso, os precedentes administrativos (ou jurisprudência administrativa) 

pressupõem relações jurídicas semelhantes envolvendo particulares diferentes, que geraram 

decisões anteriores e esparsas. Aqui o administrado espera uma decisão da Administração 

Pública em consonância com a jurisprudência anterior por força do princípio da isonomia.452 

Trata-se de entendimento muito relevante para o desenvolvimento das atividades dos 

particulares, uma vez que a jurisprudência administrativa detém função sinalizadora dos 

comportamentos privados a serem seguidos. 

Apesar das diferentes, ambas podem ser inseridas na “teoria das autolimitações 

administrativas” e fundamentam-se nos princípios da igualdade, da boa-fé, da segurança 

jurídica e da proteção da confiança legítima.”453  

Sobre a falta de amparo da teoria aos casos em que o precedente é eivado de ilegalidade, 

bem pontua Thiago Marrara: 

 

Assim como ocorre na autovinculação à coisa julgada ou à promessa inequívoca, a 

autovinculação à jurisprudência administrativa estará necessariamente excluída caso 

se constate que as decisões anteriores tenham sido proferidas em desacordo com a lei 

e o direito. O princípio da legalidade/juridicidade administrativa se sobrepõe ao 

princípio da autovinculação, salvo raríssimas exceções previstas no ordenamento 

jurídico. Como frisa Ossenbühl, isso significa que o indivíduo não detém direito à 

manutenção ou à repetição de decisões incorretas. Dessa feita, o erro passado 

cometido pela administração pública não impede a correção desse erro para o futuro. 

Nesse caso, nem a isonomia, nem a segurança jurídica são capazes de reduzir a 

discricionariedade.454 

 

Todavia, conforme visto no item 3.1.3., especificamente com relação ao vício de 

ilegalidade e consequente aplicação do regime da invalidação com efeitos retroativos, a 

doutrina tem trazidos elementos para ultrapassar esse posicionamento estanque, assumindo a 

possibilidade da modulação temporal dos efeitos da declaração de nulidade, os quais poderiam 

ser ex nunc, em atenção à boa-fé e ao princípio da confiança legítima.  Dessarte, embora 

permaneça hígida como regra geral que a Administração não se autovincula ao precedente 

 
452  Idem, ibidem, p. 227-228.  
453 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Precedentes no Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 

2018. p. 120. No mesmo sentido: “Muito embora a divisão da teoria das autolimitações administrativas em 

outras duas nomenclaturas tenha alguma relevância para a ciência do Direito, o fato é que tanto a subteoria dos 

atos próprios quanto a dos precedentes administrativos visam a preservar a coerência por parte do Poder 

Público, consistente no dever de observar no futuro a conduta esperada a partir dos atos administrativos 

anteriores, realizando, assim, os fundamentos normativos do nemo potest venire contra factum proprium no 

âmbito da Administração Pública: solidariedade  social, boa-fé, segurança jurídica, igualdade e moralidade 

administrativa.” (FACCI, Lucio Picanço. A proibição de comportamento contraditório no âmbito da 

Administração Pública: a tutela da confiança nas relações jurídico-administrativas. Revista da Emerj, [s.l.], 

v. 14, n. 53, p. 229, 2011). 
454  MARRARA, op. cit., p. 227-228. 
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ilegal, com fundamento no princípio da legalidade, “em situações excepcionais, mesmo perante 

atuação ilegal pode exigir-se o desenvolvimento de relações jurídicas com fundamento no 

princípio da proteção da confiança [...].”455 

Nesse contexto, ao lado de outros dispositivos que já tratavam da impossibilidade de 

retroação de interpretações administrativas em detrimento dos atos já consolidados em favor 

dos particulares (e.g. artigo 2º, inviso XIII da Lei n. 9.784/1996) foi positivado o artigo 24 da 

LINDB.  

Este dispositivo “deixa claro que a irretroatividade, para assegurar a segurança jurídica, 

deve se estender à interpretação dos textos normativos, não se atendo apenas à lei em sentido 

formal.”456 Dessarte, seu comando impede que seja decretada a invalidade de deliberação 

administrativa que tenha sido tomada com base na interpretação geral vigente à época da 

produção do ato. 

Parece fundamental a observação de Jacintho Arruda Câmara,457 no sentido de que o 

artigo não pressupõe um processo de anulação do ato administrativo para que possa ser 

aplicado: 

 

Ao se referir a “revisão... quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma 

administrativa”, o art. 24 pretendeu abarcar qualquer análise quanto à validade de 

deliberações administrativas. Não importa, de um lado, se a análise tenha como 

produto final a anulação do ato em si. Existem análises meramente opinativas (como 

a realizada em pareceres de assessorias jurídicas), outras têm caráter decisório, mas 

não possuem efeito direto sobre a anulação dos atos (como as decisões dos órgãos de 

controle, que se pronunciam sobre a validade de atos e contratos administrativos, mas 

que não são aptas a anulá-los diretamente). Por isso, ao invés de se usar a fórmula 

direta, que seria “a anulação” de atos, preferiu-se expressão de sentido mais 

indefinido, que remete à “revisão” dos atos. 

 

Por fim, é preciso recordar que, evidentemente, a Administração não está impedida de 

modificar o seu comportamento ou o seu padrão decisório. De acordo com a teoria da 

autovinculação, entretanto, caso opte por assim fazer, deverá adequadamente motivar a 

mudança de orientação, e respeitar os direitos dos cidadãos que foram consolidados com base 

na anterior manifestação, conforme os critérios discutidos alhures. 

 

 
455  MODESTO, Paulo. Autovinculação da administração pública, p. 8-9.  Revista Eletrônica de Direito do 

Estado, Salvador, n. 24, p. 8-91-18, out. nov. -dez. 2010. Disponível em: 

http://www.direitodoestado.com.br/codrevista.asp?cod=466. Acesso em: 10 dez. 2020.  
456  CÂMARA, Jacintho Arruda. Art. 24 da LINDB – Irretroatividade de nova orientação geral para anular 

deliberações administrativas. Revista de Direito Administrativo, [s.l.], p. 116, 23 nov. 2018. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77652/74315. Acesso em: 7 jan. 2021.  
457  Idem, ibidem, p. 118. 
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3.2 Aplicação dos fundamentos de Direito Administrativo para a análise do Direito 

Tributário 

 

Dando continuidade aos objetivos traçados para o presente trabalho, cumpre agora 

apresentar o estágio em que se encontram, no âmbito do Direito Tributário, as discussões vistas 

nos tópicos antecedentes, bem como colocar luz sobre a sua importância para o tema 

apresentado nesta tese. 

 

3.2.1 Redefinição da fórmula retórica “ato administrativo plenamente vinculado” no Direito 

Tributário 

 

No intuito de entender o regime jurídico aplicável às mudanças de interpretação pela 

Administração Tributária capazes de atingir expectativas de direito dos contribuintes, propôs-

se o estudo sobre como alterações de entendimento são trabalhadas pela doutrina do Direito 

Administrativo. 

Assim, no item 3.1.1. supra, iniciou-se esse caminho pela avaliação da clássica 

dicotomia entre atos administrativos vinculados em oposição aos discricionários. 

Tal estudo é fundamental para a presente pesquisa, afinal, no Direito Tributário é 

bastante conhecida e adotada a teoria da legalidade absoluta e da tipicidade cerrada, a qual 

afasta de pronto qualquer possibilidade de se pensar numa atuação discricionária por parte da 

autoridade fiscal no momento de aplicação da lei tributária.   

O grande expoente dessa teoria na doutrina nacional foi Alberto Xavier, para quem cabe 

ao legislador trazer todos os delineamentos de incidência tributária em nível legal (tanto do 

ponto de vista formal como material), não havendo então qualquer abertura da linguagem para 

dar liberdade ao aplicador da lei. Nesse sentido, o Autor utiliza o conceito de “reserva absoluta”, 

a qual transformaria a lei tributária em lex stricta (princípio da estrita legalidade), fornecendo 

inclusive o conteúdo da decisão do caso concreto, “o qual se obtém por mera dedução da própria 

lei, limitando-se o órgão de aplicação a subsumir o fato na norma, independentemente de 

qualquer valoração pessoal”.458  

 
458  XAVIER, Alberto. Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São Paulo: Dialética, 2001. p. 

18.  
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Prega-se, dessarte, pela exigência de utilização de conceitos jurídicos determinados no 

âmbito tributário, para que reste incólume a segurança jurídica dos cidadãos.459 Nesse diapasão, 

decorreria da tipicidade da tributação a proibição da discricionariedade administrativa, como 

reflexo do princípio do exclusivismo,460 sempre tendo em vista a mencionada supremacia da 

segurança jurídica na figura de um escudo dos contribuintes contra abusos por parte do Estado.   

Isso porque, por esse ponto de vista, em matéria tributária, verifica-se a existência de 

uma intervenção do Estado na liberdade e propriedade dos cidadãos, e “tal intervenção somente 

se mostrará legítima quando atender à estrita legalidade e à tipicidade fechada, salvo nas 

hipóteses em que o próprio ordenamento permitir o contrário.”461 

Analisando a obra de Alberto Xavier, percebe-se que tal teoria tem íntima relação com 

uma preocupação de preservar a Separação de Poderes, à medida que a indeterminação de 

conceitos acabaria por criar uma delegação do legislativo aos juízes e à Administração Pública 

para ditar a substância da lei tributária no momento de sua aplicação.462   

Roque Antonio Carrazza463, Paulo Caliendo464, Luciano Amaro465 abraçaram esse 

entendimento, assim como Sacha Calmon Navarro Coêlho.466 

Este último bem delimita a teoria, ao enfatizar que: i) enquanto a legalidade formal diz 

respeito ao veículo (lei), a tipicidade relaciona-se com o conteúdo da lei (norma); ii) a tipicidade 

diz respeito tanto ao antecedente (critério material) como ao consequente (sujeito ativo, sujeito 

passivo, base de cálculo e alíquota) da norma jurídico tributária; iii) “a tipicidade tributária é 

 
459  Sobre esse ponto, adotando a teoria da Alberto Xavier, Roque Antonio Carrazza coloca que: “Notamos, 

portanto, que o princípio da estrita legalidade contribui, de modo decisivo, para a segurança jurídica do 

contribuinte. Segurança jurídica que se pulveriza quando a própria Fazenda Pública elege os critérios que reputa 

razoáveis para quantificar o tributo.” (CARRAZZA, Roque Antonio. O princípio da legalidade e a faculdade 

regulamentar no direito tributário. In: TÔRRES, Heleno Taveira (coord.). Tratado de Direito Constitucional 

Tributário: estudos em homenagem a Paulo de Barros Carvalho. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 520). 
460  Nesse sentido, ver MEYER-PFLUG, Samantha. Do princípio da legalidade e da tipicidade. In: MARTINS, 

Ives Gandra (coord.). Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 163-164.  
461  ASSONI FILHO, Sérgio. O princípio da legalidade tributária. Revista da Faculdade de Direito, [s.l.], v. 98, 

p. 194, 2003. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67585. Acesso em: 7 jan. 2021. 
462  “O princípio da tipicidade de tributação traduz-se, pois, na imposição de comandos ao legislador para que 

formule as leis tributárias: (i) de um modo casuístico ou seletivo, com a conseqüente proibição de cláusulas 

gerais (lex stricta); (ii) de modo completo e exclusivo, com a consequente proibição de normas de reenvio (lex 

completa); (iii) de modo claro e preciso, com a conseqüente proibição de conceitos indeterminados (lex certa); 

(iv) de modo expresso, com a consequente proibição da analogia (lex stricta).” (XAVIER, Alberto. Tipicidade 

da tributação, simulação e norma antielisiva. São Paulo: Dialética, 2001. p. 29). 
463  CARRAZZA, Roque Antonio. ISS – Pedágio – Alteração dos critérios de fixação da sua base de cálculo, pela 

Lei Complementar n. 116/2003 – Necessidade de edição de nova Lei Ordinária Municipal – Questões Conexas. 

In: SOUZA, Arivaldo de et alii. Direito Tributário: estudos avançados em homenagem a Edvaldo Brito. São 

Paulo: Atlas, 2014. p. 628-630. 
464  CALIENDO, Paulo. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 507.  
465  AMARO, Luciano. Direito Tributário brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2021. p. 55-56. 
466  COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2020. 

p. 125-126.  
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cerrada para evitar que o administrador ou o juiz, mais aquele do que este, interfiram na sua 

modelação, pela via interpretativa ou integrativa.” 467 

Aplicação direta do citado entendimento é percebida nas lições dessa vertente da 

doutrina a respeito do lançamento tributário: trata-se de ato administrativo que será emitido sem 

qualquer margem de discrição,468 sendo totalmente incompatível com qualquer juízo de 

conveniência e oportunidade, conforme a leitura do artigo 142 do CTN que fazem. 

Ainda na construção desse rigor especial que mereceria atenção no Direito Tributário, 

Misabel Machado Derzi, em louvável e  reconhecida obra em que trata das ideias de “tipo” e 

“conceito”,469 propõe uma aproximação do Direito Tributário com o Direito Penal, concluindo 

que apesar dos conceitos indeterminados existirem em qualquer área do direito, especificamente 

nesses “ramos (direito penal e tributário) não conhecem os tipos (a não ser resíduos), nem 

tampouco as cláusulas gerais que atuem em prejuízo do cidadão, exatamente em razão da 

segurança jurídica.”470 

Necessário sublinhar que, neste estudo, não são cabíveis maiores digressões a respeito 

da contraposição de tipos e conceitos no Direito Tributário. Tal  assunto é dos que mais dividem 

os tributarista nos dias atuais.471 Contudo, para alcançar as respostas buscadas nesta pesquisa, 

basta que sejam firmadas as premissas sobre a possibilidade de utilização de estruturas de 

linguagem abertas no Direito Tributário, as quais serão posteriormente concretizadas via o 

significado atribuído pelas autoridades administrativas ao emitirem normas complementares ou 

atos administrativos individuais (lançamento tributário, solução de consulta ou decisão 

administrativa). Assim, doravante utilizar-se-á o termo “conceito jurídico indeterminado” de 

forma geral, seguindo a linha adotada pela doutrina do Direito Administrativo vista alhures.  

 
467  COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2020. 

p. 126.  
468  BALEEIRO, Aliomar. Curso de Direito Tributário brasileiro. Atualizado por Misabel Abreu Machado 

Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1183. No mesmo sentido: ASSONI FILHO, Sérgio. O princípio da 

legalidade tributária. Revista da Faculdade de Direito, [s.l.], v. 98, p. 187, 2003. Disponível em: 

https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67585. Acesso em: 7 jan. 2021; LACOMBE, Américo Masset. 

Arts. 139 a 150. In: MARTINS, Ives Gandra da (coord.). Comentários ao Código Tributário Nacional, 

volume 2: (arts. 96 a 218). São Paulo: Saraiva, 2013. p. 326-328; AMARO, Luciano. Direito Tributário 

brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2021. p. 148; e DERZI, Misabel de Abreu Machado. Modificações da 

jurisprudência: proteção da confiança, boa-fé objetiva e irretroatividade como limitações constitucionais ao 

poder judicial de tributar. São Paulo: Noeses, 2009. p. 456.  
469  A respeito da evolução do pensamento da Autora em relação à obra de Alberto Xavier, ver: LAVEZ, Raphael 

Assef. Tipicidade fechada, determinação e cognoscibilidade: a legalidade entre conceitos “indeterminados” e 

cláusulas gerais. Revista Direito Tributário Atual, São Paulo, ano 37, n. 43, p. 356-385, 2º semestre 2019.  
470  DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito Tributário, Direito Penal e tipo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2009. p. 371. 
471  É o que denuncia Sérgio André Rocha em: ROCHA, Sergio André. A deslegalização no Direito Tributário 

brasileiro contemporâneo: segurança jurídica, conceitos indeterminados, tipicidade e liberdade de conformação 

da Administração Pública. In: RIBEIRO, Ricardo Lodi; ROCHA, Sergio André (coord.). Legalidade e 

tipicidade no Direito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 244. 
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Dito isso, já se deve externar que atualmente existe uma considerável parte da doutrina 

que supera a teoria da tipicidade da tributação.  

Este pensamento, bastante presente na obra de Sergio André Rocha, trata a teoria de 

Alberto Xavier como “formalista”. Explica que este modo de pensar tem como contexto 

histórico472 de surgimento a época da ditadura militar, em que não havia lugar para a discussão 

de outros pontos importantes para o Direito Tributário (como desigualdade social), o que 

explica o foco na lei como limitação ao poder de legislar, inclusive para permitir que o Direito 

Tributário conseguisse sua autonomia em relação ao Direito Financeiro. Apesar da inegável 

importância da teoria da tipicidade tributária na história do Direito Tributário brasileiro, no 

intuito de “libertar o contribuinte de uma relação fática de autoridade sem limites”,473 lembra-

se que este posicionamento “formalista” era marcado por uma “clara desconfiança em relação 

à autoridade administrativa [...] o que leva à deificação da atividade legislativa e à pretensão de 

esgotamento da criação da norma jurídica tributária na edição do texto legal.”474 

Essa nova linha de pensamento, destaca que a expressão “tipicidade tributária” não 

consta expressamente de textos legais no direito brasileiro. Afinal o artigo 150, I da 

Constituição e o artigo 97 do CTN colocam tão somente que os principais elementos da 

obrigação tributária devem ser definidos pela própria lei, sem a qual não poderão ser exigidos 

ou aumentados,475 não abarcando o aspecto de precisão e fechamento material do conteúdo 

conforme preconizado pela teoria formalista.  

Nesse sentido, reconhecesse a indeterminação e a abertura da linguagem, as quais 

sempre e inevitavelmente comportarão um processo hermenêutico pelo intérprete e, por isso, 

novos contornos são apresentados na discussão sobre a legalidade tributária. Inclusive, Sergio 

André Rocha justifica esse entendimento com a superação do dogma da supremacia do 

Legislativo sobre o Executivo, que trouxe como consequência a deslegalização.476 

 
472  Sobre todo o contexto histórico e os doutrinadores importantes para o debate, ver: WERNECK, Leandro 

Aragão. Tipicidade tributária: desafios do fechamento normativo no direito contemporâneo. In: MURTA, 

Antônio Carlos Diniz; RIBEIRO, Maria de Fátima; FEITOSA, Raymundo Juliano (coord.). Direito tributário 

e financeiro I. Florianópolis: Conpedi, 2017. p. 190-195. 
473  GRECO, Marco Aurélio. Três papéis da legalidade tributária. In: RIBEIRO, Ricardo Lodi; ROCHA, Sergio 

André (coord.). Legalidade e tipicidade no Direito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 104. 
474  ROCHA, Sergio André. Da lei à decisão: a segurança jurídica tributária possível na pós-modernidade. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 9/18.  
475  GODOI, Marciano Seabra de. O que é e o porquê da tipicidade tributária. In: RIBEIRO, Ricardo Lodi; 

ROCHA, Sergio André (coord.). Legalidade e tipicidade no Direito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 

2008. p. 72-73). 
476  ROCHA, Sergio André. A deslegalização no Direito Tributário brasileiro contemporâneo: segurança jurídica, 

conceitos indeterminados, tipicidade e liberdade de conformação da Administração Pública. In: RIBEIRO, 

Ricardo Lodi; ROCHA, Sergio André (coord.). Legalidade e tipicidade no Direito Tributário. São Paulo: 

Quartier Latin, 2008. p. 226-232. 
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Fica afastada, desse modo, a ideia de “aplicação mediante simples subsunção lógico-

dedutiva do fato na lei, e da vedação de qualquer valoração que escape daquela completamente 

exaurida pelo legislador”,477 inclusive porque tal pensamento é simplesmente cego à realidade 

quotidiana vivida pelo Direito Tributário, cheio de conceitos vagos, interpretações variadas, 

decorrentes da equivocidade dos signos linguísticos, que culminam no enorme contencioso 

tanto administrativo quanto judicial.  

São inúmeros os exemplos. Na legislação do Imposto de Renda, tem-se o conceito de 

“despesas razoáveis ou incompatíveis” ou “lucro arbitrado”. Na legislação do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI), tem-se a menção de “preço corrente do produto ou seu similar, 

no mercado atacadista da praça do remetente” para fins de aplicação do valor tributável mínimo 

ou de “produto intermediário” para fins de tomada de crédito básico. Na legislação da 

Contribuição ao PIS e da Cofins, o conceito de “insumo” para fins de crédito no sistema não 

cumulativo. E assim por diante.  

Dessa forma, os doutrinadores têm aceitado a indeterminação da linguagem478 (cf. item 

3.1.1 acima) e, por conta disso, abraçam a existência dos conceitos indeterminados no Direito 

Tributário (fluidos e ambivalentes que quase sempre são, tanto nas normas constitucionais de 

competência tributária quanto na legislação que estabelece a sua incidência), inclusive 

realçando a importância dessa previsão de padrões abertos nos textos legais, de modo a permitir 

uma abertura suficiente para a adequação do direito à evolução dos fatos econômicos e 

sociais.479  

Ocorre que essa mesma linha doutrinária, apesar de bem assimilar a inevitável verdade 

da existência de conceitos jurídicos indeterminados no Direito Tributário, assim como a 

 
477  GODOI, op. cit., p. 84. Ver também: JATAHY, Aline Reis de Souza. A norma regulatória e a legalidade 

tributária: uma convivência possível? Revista de Direito da Procuradoria Geral, Rio de Janeiro, n. 57, p. 

54-57, 2003. Disponível em: https://pge.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=ODc3Ng%2C%2C. 

Acesso em: 7 jan. 2020. 
478  Um dos defensores dessa premissa é Paulo de Barros Carvalho, como se compreende da seguinte passagem: 

“Parto de outras premissas, que não concedem garantias de unissignificação, a não ser para os termos das 

linguagens formalizadas (Lógica, Matemática etc.), entendendo que todos os vocábulos das linguagens de 

objetos não ideais são vagos e, ao menos potencialmente, ambíguos. Para mais, não creio possa existir 

comportamento da Administração destituído de apreciação subjetiva. Tomo a liberdade, por conseguinte, de 

relaxar um pouco os termos dessa construção doutrinária, para poder mobilizá-la, adequadamente, no terreno 

dos tributos.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva Educação, 

2019. p. 398). 
479  “Deste modo, não é possível, nem desejável alcançar o ideal da univocidade da linguagem legal, que deve ser 

bidimensional, manifestando-se pela sua imanente historicidade e pela dialética entre o seu caráter metafórico 

e a conceitualização da linguagem. No entanto, quando houver um grau especialmente relevante de segurança 

jurídica, o legislador deve, se isso for possível, substituir o tipo aberto pelo conceito determinado. Porém, é 

forçoso reconhecer que, mesmo nesses casos, remanesce uma certa indeterminação em virtude do caráter 

impreciso da linguagem e da natureza abstrata o texto da norma.” (RIBEIRO, Ricardo Lodi. A tipicidade 

tributária. In: RIBEIRO, Ricardo Lodi; ROCHA, Sergio André (coord.). Legalidade e tipicidade no Direito 

Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 192-193).  
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inescapável necessidade de sua concretização por meio de interpretação – seja da autoridade 

administrativa ou judicial -, em grande medida ainda permanece preso nas amarradas da teoria 

monista. Afirmam, assim, que, no processo interpretativo para alcançar o significado das leis 

fiscais, seria impossível falar em discricionariedade, adotando, assim, a teoria da única 

interpretação correta480 (vide item 3.1.1. supra).  

Luis Eduardo Schoueri,481 por exemplo, nega a possibilidade de admissão de atos 

administrativos discricionários no Direito Tributário em razão da existência de conceitos 

jurídicos indeterminados. Afirma que a legalidade impõe todos os parâmetros para a tributação, 

citando Eros Roberto Grau e doutrina estrangeira, em especial alemã, para validar sua posição. 

Os trabalhos de Ricardo Lodi Ribeiro482 também vão nessa vertente, apresentando as 

seguintes conclusões, alcançadas a partir do reconhecimento da utilização de conceitos 

indeterminados no âmbito tributário: 

 

Isso não significa que essa definição legal não deixe margem para uma valoração por 

ocasião da concreção da norma, mas que esta se dará a partir de uma decisão 

suficientemente clara do legislador, capaz de dar uma única opção ao aplicador, que, 

por meio de um juízo objetivo irá identificar a solução preconizada pela lei para aquele 

caso concreto. Deste modo, não cabe ao Fisco decidir quem paga ou quem tem direito 

ao benefício fiscal; ou quanto cada um paga; ou se o pagamento é à vista ou parcelado; 

ou ainda se a dedução legal deve ou não ser aplicada. Pode quando muito chegar a 

essas conclusões a partir da interpretação dos conceitos indeterminados adotados 

pelas normas tributárias e dos dados empíricos oferecidos pela realidade fática. 

 

Percebe-se que em um dos pontos levantados para sustentar a teoria da única decisão 

correta é o controle da legalidade da atuação do Administrador pelo Poder Judiciário,483 o qual 

 
480  Veja-se, por exemplo, a proposta de Aurélio Pitanga Seixas Filho: “A utilização pelo legislador de conceitos 

indeterminados permite que o seu intérprete proclame a única verdade da lei, por força do princípio da 

proporcionalidade, acompanhando a dinâmica dos fatos econômicos, sem necessidade de alterações periódicas 

do fato gerador.” (SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. Legalidade e tipicidade tributária. In: RIBEIRO, Ricardo 

Lodi; ROCHA, Sergio André (coord.). Legalidade e tipicidade no Direito Tributário. São Paulo: Quartier 

Latin, 2008. p. 15-27).  
481  SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 322-323.  
482  RIBEIRO, Ricardo Lodi. Os conceitos indeterminados no Direito Tributário. Disponível em: 

https://www.academia.edu/19724527/Os_Conceitos_Indeterminados_no_Direito_Tribut%C3%A1rio. Acesso 

em: 4 set. 2021. 
483  “Por serem dotadas de grande abertura semântica, os conceitos indeterminados ou cláusulas gerais não 

conferem ao aplicador da norma uma direção imediata e exaustiva, mas lhe confere uma série de critérios 

determináveis para a sua plena utilização, conforme o sistema jurídico e os valores em jogo que são ponderados 

ao caso concreto. E desde logo, há que se afastar o apelo à discricionariedade, pois conforme Judith Martins-

Costa “as cláusulas gerais não contêm delegação de discricionariedade, pois remetem para valorações 

objetivamente válidas na ambiência social” (ABRAHAM, Marcus. A segurança jurídica e os princípios da 

legalidade e da tipicidade aberta. In: RIBEIRO, Ricardo Lodi; ROCHA, Sergio André (coord.). Legalidade e 

tipicidade no Direito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 129-130). Também nesse sentido: 

OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Legalidade tributária: o princípio da proporcionalidade e a tipicidade 

aberta. Revista de Direito da Procuradoria-Geral, Rio de Janeiro, n. 51, p. 110-115, 1998. Disponível em: 

https://pge.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MTkyMg%2C%2C. Acesso em: 7 jan. 2020. 
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ficaria logicamente afastado para os juízos de conveniência e oportunidade, típicos da atuação 

administrativa pelo poder discricionário.  

A lógica aí defendida é aquela mesma que fora discutida acima (item 3.1.1), sobre as 

diferenças entre discricionaridade de aplicação de conceitos jurídicos indeterminados: enquanto 

a discricionariedade pressupõe que a lei, apresentando uma liberdade de escolha, outorga 

algumas possibilidade de condutas a serem tomadas pelo administrador, sendo todas elas 

igualmente possíveis (indiferentes jurídicos); o conceito jurídico indeterminado não chegaria a 

tal ponto, porque por mais que seja necessária sua concreção pelo intérprete autêntico, a lei só 

vislumbrava uma norma jurídica a ser encontrada como resultado final, sendo essa norma a que 

corresponde à legalidade do enunciado textual.  

No Direito Tributário quem parece ir além dessa linha de raciocínio com coerência são 

Ricardo Lobo Torres e José Souto Maior Borges.   

Especificamente com relação ao lançamento tributário e à discricionariedade, Ricardo 

Lobo Torres, depois de lembrar que normalmente seu surgimento correrá por meio de simples 

subsunção do fato à norma, alerta que a subsunção não é meramente formal, uma vez que 

“envolve a qualificação do fato concreto e a interpretação de todos os aspectos do fato gerador 

abstrato”, razão pela qual “há casos em que o lançamento opera por aplicação discricionária ou 

por tipificação administrativa.”484  

Em monografia dedicada especificamente ao tema da legalidade e da tipicidade no 

Direito Tributário, o Autor485 afirma: 

 

É perceptível também a discricionariedade administrativa em alguns dos 

procedimentos necessários ao lançamento tributário. A possibilidade da escolha de 

métodos de investigação, a ponderação de interesses, a necessidade de coarctar os 

riscos ficais provocados pelo contribuinte através de planejamento abusivo, a 

autorização legal para a requalificação dos atos praticados pelo sujeito passivo (LC 

104/01), a permissão para o desvendamento do sigilo bancário dos devedores (LC 

105/01), tudo conduz à ampliação do papel do Administração no lançamento e no 

controle da ocorrência do fato gerador do tributo, simetricamente ao que vem 

ocorrendo no direito administrativo, tudo na busca da eqüidade na aplicação do direito 

tributário. 

Essas características se aguçam a partir do fenômeno da globalização. Na Itália o 

tributarista Augusto Fantozzi vem chamando a atenção para uma nova fase de 

liquidação e cobrança de tributos, no qual o lançamento é visto menos como 

procedimento para a recuperação de tributos do que como meio para o combate à 

evasão fiscal e para a garantia contra o comportamento ilegítimo do contribuinte; na 

mesma linha de argumentação Franco Gallo diz que há uma verdadeira 

discricionariedade adminsitrativa nos casos em que se imponha a ponderação entre o 

 
484  TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 276. 
485  TORRES, Ricardo Lobo. O princípio da tipicidade no Direito Tributário. In: RIBEIRO, Ricardo Lodi; 

ROCHA, Sergio André (coord.). Legalidade e tipicidade no Direito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 

2008. p. 167-168. 



142 

 

interesse público e o privado. Na Argentina, Alejandro Altamirano afirma: “En el 

procedimiento tributario pueden apreciarse márgenes de discrecionalidad em el 

processo de determinación de oficio, la producción de prueba y su ponderación, en 

el ejercicio de las facultades de verificación y fiscalización, em los sistemas 

preventivos”. 

 

Embora afaste qualquer ideia de discricionariedade quando leciona sobre o princípio da 

legalidade, Luis Eduardo Schoueri486 ao tratar do lançamento tributário assume que – segundo 

a doutrina do Direito Administrativo mais moderna no sentido da superação da dicotomia 

estanque entre atos vinculados e discricionários (vide item 3.1.1 supra) –, pode existir alguma 

margem de discricionaridade no lançamento tributário,487 a depender do caso concreto.  

A seu turno, José Souto Maior Borges é o autor que parece estar em grande sintonia com 

as novas vertentes de pensamento do Direito Administrativo, afirmando que “a distinção 

absoluta entre atos vinculados e discricionários corresponde a uma visão “maniqueísta” do 

ordenamento jurídico”, de modo que entre os dois polos inexiste uma “distinção de essência, 

mas de mera graduação”.488 

O autor lança mão de duas premissas importantes para sustentar a existência da 

discricionariedade no Direito Tributário, como em qualquer outra seara do direito. A primeira 

delas é que aplicação e interpretação do direito ocorrem simultaneamente. A segunda é de que 

no processo de positivação do direito, o ato posterior e mais concreto nunca é uma simples 

repetição do ato superior e mais geral que lhe deu origem, mas sim uma releitura trazendo uma 

interpretação dentre as possíveis (na ideia kelseniana de “moldura”), o que significa, na prática, 

a discricionariedade na aplicação da lei.  

“A discricionariedade manifestar-se-á sempre na opção pelas diversas alternativas de 

interpretação e aplicação contempladas dentro da moldura da norma a interpretar e aplicar”, 

coloca Souto Maior Borges. Ato contínuo, pondera que “a discrição e a vinculação são atributos 

apenas quantificáveis em função da legislação efetivamente editada.” Por isso é que, com 

relação ao lançamento tributário, disciplinado em nível da legislação complementar pelo artigo 

142 do CTN, o autor afirma tratar-se de atividade administrativa predominantemente vinculada 

quanto ao conteúdo e a sua prática.489 

 
486  SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 655.  
487  Maria Teresa Martínez López e Marcos Vinícius Neder não chegam a usar o termo “discricionariedade”, mas 

igualmente assumem que o ato de lançamento aplica a norma geral e abstrata aos fatos e, embora seja ato 

plenamente vinculado, admite certa margem de escolha quanto à adoção do critério jurídico na apuração do 

tributo.” (LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius; Processo Administrativo Fiscal 

Federal comentado. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010. p. 322.) 
488  BORGES, José Souto Maior. Lançamento tributário. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 175/177.  
489  “Se o ato normativo que fundamenta a validade de outro, numa relação de supra e infra-ordenação, pudesse 

determinar, no seu todo, o conteúdo do ato nele fundado, ter-se-ia – já se afirmou – que este seria uma 
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Finalmente, embora tratando do tema de forma muito breve, imprescindível apresar a 

posição de Aurélio Pitanga Seixas Filho quando afirmou que por mais que sejam estreitos os 

limites de atuação dos agentes fazendários na aplicação da lei, “sempre haverá espaço para que 

o aplicador da norma jurídica tributária, ao interpretá-la, subjetivamente encontre a forma que 

lhe pareça mais adequada e apropriada para conduzir o procedimento administrativo fiscal e 

emitir os atos administrativos necessários para o cumprimento de sua função legal.”490 

De tudo quanto exposto, percebe-se que, ao fim e ao cabo, ainda que parte da doutrina 

tributária admita a abertura dos conceitos linguísticos e a importância do papel do intérprete na 

criação do direito, chegando alguns a inclusive tratar da possibilidade de um agir discricionário 

inclusive no Direito Tributário, a vertente que ainda predomina nessa matéria é no sentido da 

aplicação do princípio da tipicidade e da completa vinculação do agente administrativo ao 

exarar seus atos. Permanece, então, sendo amplamente aplicada a fórmula retórica do “ato 

administrativo plenamente vinculado” 

Não é essa a opção adotada neste trabalho, como já adiantado alhures (item 3.1.1).  

Inicialmente porque, com a mudança do paradigma da filosofia do conhecimento, não 

mais se vê a interpretação como o trabalho de extração do sentido contido nos textos, 

encontrando o verdadeiro significado preexistente da expressão sob análise do exegeta.  

Segundo esta superada concepção, interpretar seria esclarecer, explicitar o vocábulo da 

norma jurídica, 491 de modo a traduzir o que vem ali exteriorizado, sacando e revelando o seu 

 
duplicação meramente supérflua do conteúdo dele. Por isso, a norma superior determina, em certa medida, o 

conteúdo da norma inferior. Ora, ao deixar-se margem para uma relativa indeterminação do conteúdo da norma 

inferior, introduz-se a possibilidade da discricionariedade administrativa, dado que a discrição responde 

precisamente ao conteúdo indeterminado do ato. [...] Com efeito, dado o pressuposto de fato da tributação 

(‘fato gerador’), deve ser (obrigatoriamente) praticado o ato de lançamento ou iniciado o procedimento 

administrativo antecedente à sua emanação; em matéria de lançamento, o dever-ser a que se vincula a norma 

do art. 142, parágrafo único, é redutível a uma proposição de ciência do Direito Tributário expressa mediante 

um específico modal deôntico: sua modalidade é o ser obrigatório, e não apenas facultado. Se de mera 

faculdade se tratasse, ficaria livre à Administração praticar o ato sem embargo da ocorrência do fato que 

constitui o pressuposto de fato da tributação, mas não o é, enquanto o Código Tributário Nacional vinculada a 

Administração duplamente: quanto ao procedimento e ao seu conteúdo, o lançamento é vinculado e obrigatório. 

Não corresponde, portanto, o lançamento a um ato efetivado sob reserva de revogação, ou, praticado em caráter 

precário, gracioso, a título de liberalidade. A obrigatoriedade é apenas uma forma qualificada de vinculação. 

Refere-se à vinculação do ato relativamente à sua prática. A realização do lançamento será obrigatória sempre 

que ocorridos os pressupostos fáticos legalmente previstos.” (BORGES, José Souto Maior. Lançamento 

tributário. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 180/182-183.) 
490  SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. Estudos de Procedimento Administrativo Fiscal. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 2000. p. 86.  
491  Como exemplo desse entendimento sobre a hermenêutica jurídica, destaca-se a doutrina de Carlos Maximiliano 

(MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do Direito. 19. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 

2008. p. 7-8).  
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verdadeiro sentido. Nesse sentido, o trabalho do intérprete não seria somente tornar clara a 

norma, e sim revelar seu sentido apropriado.492  

O ofício da interpretação amplamente aceito na atualidade é visto, isto sim, como ato de 

valoração do exegeta, que construirá o conteúdo do texto que analisa, pois a significação não 

está enlaçada ao suporte físico. De tal modo, o texto (ou “disposição”, na nomenclatura utilizada 

por Guastini)493 é apenas o ponto de partida para o processo de construção de sentido pelo 

intérprete, que tem função indispensável na interpretação, visto que é por meio de sua atuação 

de atribuição de sentido aos signos que será construído o conteúdo destes.  

Desse modo, não se entende a interpretação como identificação ou determinação do 

significado normativo. “A interpretação do direito é constitutiva, e não simplesmente 

declaratória”, como ensina Eros Roberto Grau.494 Assim, o que se interpreta são os textos 

normativos, dos quais resultam as normas, ou seja, de onde se constrói seu significado. 

Em suma, interpretar é o ato humano de atribuir significações (conteúdo) aos 

símbolos,495 dando com isso também referências a objetos. 

No mais, cumpre realçar que inexiste uma separação entre interpretação e aplicação da 

lei: “a presença humana é encontrada não só no plano da ciência, mas, também, na constituição 

do objeto.”496  

Não poderia ser diferente, afinal, o que se aplica são as normas jurídicas, significações 

construídas a partir dos textos jurídicos, o produto da interpretação. Essa intepretação é feita 

pelo ser humano, em seu intelecto. Consequentemente, o homem, sendo responsável pela 

interpretação para criação de normas jurídicas, é também o responsável pela sua concomitante 

aplicação, como ensina Paulo de Barros Carvalho.497  

 
492  Vale aqui a transcrição das palavras de Carlos Maximiliano nesse sentido: “Todo ato jurídico ou lei positiva 

consta de duas partes – o sentido íntimo e a expressão visível. Partir desta para atingir aquele, através dos 

vocábulos atingir a ideia, fazer passar pela própria consciência da norma concreta, compreender o texto em seu 

significado e alcance; em uma palavra, subjetivar a regra objetiva: eis a operação mental que o intérprete 

realiza.” (Idem, ibidem, p. 12). Foi também nesse sentido que se manifestou Alfredo Augusto Becker, ao 

afirmar que interpretar é “extrair a regra jurídica contida na lei” (BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral 

do Direito Tributário. 4. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2007. p. 122). 
493  GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 25-26. 
494  GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito. 3. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2005. p. 22. É necessário destacar que Eros Grau diverge em parte da posição aqui adotada, dizendo 

que a norma se encontra em estado de potência, no texto normativo, mas apenas parcialmente, pois os fatos 

também são determinantes para seu significado. Afirma que o intérprete produz a norma porque a faz brotar 

do texto, e não porque a cria literalmente. 
495  CARVALHO, Paulo de Barros. Fundamentos jurídicos da incidência. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 

108-122. 
496  IVO, Gabriel. A incidência da norma jurídica. O cerco da linguagem. Revista de Direito Tributário, n. 79. 

São Paulo: Malheiros, 2001. p. 188. 
497  É por essas razões que Paulo de Barros Carvalho afirma que “as normas jurídicas não incidem por força 

própria”, mas sim são incididas pelos homens ao subsumirem o fato à norma (CARVALHO, Paulo de Barros. 

Fundamentos jurídicos da incidência. 8. ed. São Paulo: Saraiva. 2010. p. 9).  
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A doutrina administrativa parece já ter bem assimilado as consequências desse ponto de 

visto teórico para o estudo dos atos administrativos.  

Sublinhe-se que mesmo Eduardo García Enterría e Tomás-Ramón de Fernández, os 

quais consideram que os conceitos indeterminados não dão margem à discricionariedade da 

administração, admitem que o que poderia ser chamado de “operação em automático” da 

administração (subsunção do fato à norma sem qualquer ponderação subjetiva), só ocorrerá 

raramente. Em passagem da sua obra que é tão usada como referência sobre o tema, os Autores 

espanhóis aceitam que na maior parte dos casos existirão “processos interpretativos que incluem 

obrigatoriamente avaliações, ainda que estas não sejam obviamente apreciações subjetivas”. 

Em seguida, é apresentado justamente o exemplo de normas fiscais, que serão objeto desse agir 

interpretativo, “não obstante ser a potestade do pagamento tipicamente vinculada.”498 

Indo além, Andreas J. Krell499 sugere que o enquadramento dos atos administrativos em 

plenamente vinculados ou plenamente discricionários parece remontar aos equívocos da Escola 

da Exegese. Em seus dizeres: 

 

Sem dúvida, existem medidas em que a atuação administrativa está plenamente 

predeterminada pelo texto legal, como ocorre na edição de atos que têm como objeto 

cálculos matemáticos (v.g.: direito tributário, de previdência, de remuneração) ou 

trabalham com conceitos plenamente objetivos (v.g.: idade de pessoas, distância entre 

prédios etc.). Estes “conceitos determinados”, no entanto, representam apenas uma 

ínfima parte dos casos que batem às portas do Judiciário. 

[...] 

A qualificação de um ato administrativo como “plenamente vinculado” ainda comum 

na doutrina e jurisprudência do Brasil – parece remontar aos equívocos da Escola da 

Exegese, que pregava que normas legais “serviriam de prontuários repletos e não 

lacunosos para dar solução aos casos concretos, cabendo ao aplicador um papel 

subalterno de automatamente (sic) aplicar os comandos prévios e exteriores de sua 

vontade”. Ao mesmo tempo, a idéia de “conceitos tecnicamente precisos” constitui 

um legado da Jurisprudência de Conceitos (Begriffsjurisprudenz), que acreditava na 

definição da “única solução correta do caso específico”. 

 

Pois bem. A demonstração da inviabilidade lógica e jurídica de se ater à ideia de “única 

solução correta” (ou univocidade) diante de conceitos jurídicos indeterminado já foi 

amplamente tratada alhures (item 3.1.1). Em síntese, aceita-se que a existência de um agir 

discricionário da administração quando, valorando os elementos de fato, opta por uma 

determinada interpretação espelhada na motivação do ato administrativo.  

 
498  ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Direito Administrativo. Trad. de 

José Alberto Froes Cal; revisão de Carlos Ari Sundfeld. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 

461-463. 
499  KRELL, Andreas J. Discricionaridade administrativa, conceitos jurídicos indeterminados e controle judicial. 

Revista Esmafe: Escola de Magistratura Federal da 5ª Região, Recife, n. 8, p. 184-185, dez. 2004. 

Disponível em: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/27203. Acesso em: 4 fev. 2021.  
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Tomada essa premissa, concorda-se na integralidade com a lição de Weida Zancaner: 

há discricionariedade nos casos em que a lei deixa que a Administração Pública complete o 

quadro regulativo mediante “uma estimação subjetiva quer quanto à escolha ou valorização do 

pressuposto de fato, quer quanto a determinação última do conteúdo concreto da decisão 

aplicável, dentro dos lindes legais, quer quanto a ambos os elementos.” 500 

Nessa linha, Marcos Augusto Perez501 desenha a ideia de graus de discricionariedade 

dentro do ato administrativo, usando como exemplo justamente o lançamento tributário: 

 

Por outro lado, se vinculação e discricionariedade são dois standards utilizados na 

construção de normas jurídicas, as estruturas normativas que resultam da produção 

legislativa muitas vezes relativizam essa distinção. Torna-se cada vez mais difícil 

encontrar na prática formas puras ou absolutas de vinculação e discricionariedade. 

Muitas vezes, a norma jurídica estabelece implícita ou explicitamente que o seu 

cumprimento depende de uma sequência de atos em que as noções de vinculação e 

discricionariedade se misturam, gerando a impressão de que, na verdade, há graus 

proporcionais de vinculação e discricionariedade; [...]. 

Um exemplo aclara essa reflexão: imagine o lançamento de um tributo. Nesse caso, 

aparentemente a vinculação é total, pois o administrador tributário não tem margem 

de liberdade para decidir se, uma vez ocorrido o fato gerador, o tributo deve ou não 

ser lançado. Mas é possível que a lei não determine exatamente o momento em que o 

administrador deva lançar o tributo, fixando um prazo máximo para tanto, no 

intermédio do qual o administrador disporá de liberdade para efetuar o lançamento. 

Observa-se, portanto, que em um mesmo ato hipoteticamente previsto pela lei tem-se 

vinculação quanto dever de produção do ato em si e discricionariedade quanto ao 

momento de sua edição. Já simultaneamente, vinculação quanto a determinados 

aspectos e discricionariedade quanto a outros aspectos relacionados à edição de um 

mesmo ato.  

 

O exemplo é importante para a demonstração do que aqui se defende: não se contesta 

que no Direito Tributário a vinculação da Administração à lei é querida pelo ordenamento 

jurídico, em especial no que diz respeito ao lançamento tributário (artigo 142 do CTN); 

tampouco prega-se pela mitigação do princípio da legalidade, enquanto esculpido no artigo 150, 

inciso I da Constituição e no artigo 97 do CTN; mas percebe-se que em termos de teoria 

hermenêutica, teoria dos atos administrativos e de simples pragmática dos problemas 

observados no dia a dia do Direito Tributário, a existência de uma margem de liberdade 

interpretativa pela autoridade fiscal, que implica em um agir discricionário, é inarredável. E 

assim sendo, parece importante aceitar genuinamente essa realidade, de modo a avaliar qual é 

o regime jurídico de controle dessa discrição pela Administração Tributária.  

 
500  ZANCANER, Weida. Da convalidação e da invalidação dos atos administrativos. São Paulo: Malheiros, 

2008. p. 57. 
501  PEREZ, Marcos Augusto. O controle jurisdicional da discricionariedade administrativa. 2020. 359 f. Tese 

(Livre Docência) – Curso de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. p. 34-35. Disponível em: 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/2/tde-22042019-144541/pt-br.php. Acesso em: 7 out. 

2020. 
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Para firmar tal mudança de paradigma, sustenta-se, com base nos ensinamentos da 

doutrina administrativista (item 3.1.1), que não se deve olhar para o ato administrativo como 

um todo para aferir a existência de discricionariedade, como normalmente fazem os tributaristas 

ao afirmar que “o lançamento tributário é ato administrativo plenamente vinculado”, por 

exemplo. A predominância do poder discricionário pode se dar em apenas um dos elementos 

do ato administrativo (competência, finalidade, forma, motivo e objeto). No que concerne às 

preocupações desse trabalho, sublinha-se a possibilidade de atuação discricionária da 

autoridade fiscal ao tratar dos motivos que ensejaram a emissão do ato. 

Valiosa, nesse ponto, a contribuição de Paulo de Barros Carvalho, quando situa que o 

artigo 142, parágrafo único do CTN, ao estatuir que a atividade administrativa de lançamento é 

vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, adota a opção pelo sentido 

procedimental do termo “lançamento”. Por conseguinte, para o autor, vinculado é o processo 

de lançamento tributário, não o produto (ato administrativo de lançamento, corporificado 

habitualmente em auto de infração).502 

Quer dizer, uma vez verificada a ocorrência do fato gerador, é claro que o agente público 

estará obrigado ao efetuar o lançamento e, ao fazê-lo, respeitar o procedimento legal previsto 

para tanto. Ele está vinculado à lei, nesse sentido. Sustentar qualquer coisa diferente disso seria 

sustentar o arbítrio da atividade administrativa em matéria fiscal, que poderia trabalhar de 

acordo com escusas preferências pessoais, algo absolutamente incompatível com o interesse 

público que guia toda a matéria. Mas não é isso que aqui se coloca. O que se coloca 

simplesmente é: ao proceder o seu dever funcional, como determina o Direito, o agente público 

inexoravelmente estará obrigado a interpretar as leis tributárias e, ao fazê-lo, apresentará norma 

individual e concreta explicitando um conteúdo que, de forma geral, não poderá ser tido como 

o “único e correto”. Ou seja, ao emitir atos administrativos, ditando o motivo (elementos de 

fato e de direito) para tanto, a autoridade fiscal estará discricionariamente escolhendo uma das 

interpretações possíveis de serem alçadas dentro da moldura normativa trazida pelo direito, 

sempre guiado pela finalidade do ato administrativo: o interesse público.503 

 
502  CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 398-

401. No mesmo sentido, ver: SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento tributário. São Paulo: Saraiva, 

2010. p. 125-126.  
503  Exemplos sobre tal atuação discricionária foram condensados no item 4.3.1.1. 
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Interessante, ademais, notar que alguns estudiosos do Direito Tributário,504 ao se 

dedicarem ao estudo da “alteração de critério jurídico”,505 já haviam percebido a existência de 

alterações de entendimento, porém sem que se pudesse falar em ilegalidade, sendo que a 

verificação pela ocorrência de uma ou outra situação só poderá se dar na análise do caso 

concreto pelo intérprete autêntico.506  

O que parece não ter sido ainda efetivamente assumido na seara tributária é que, uma 

vez que se concorda ser possível verificar mudanças de orientação por parte da Administração 

Fiscal sem resvalar em ilegalidades, está se admitindo que não há “uma única solução correta” 

na interpretação de conceitos para fins de incidência tributária. E, de acordo com as premissas 

firmadas alhures, está se admitindo, portanto, que existe uma atuação discricionária no âmbito 

do Direito Tributário. Está se admitindo que, assim, é preciso repensar o mantra da “atuação 

administrativa plenamente vinculada” que reverbera na matéria.  

Indiscutível a preponderância do caráter vinculado507 em diversos elementos dos atos 

exarados pela Administração Fiscal, especialmente quanto ao exercício de sua competência e 

aos requisitos procedimentais para agir. Contudo, em relação ao conteúdo do ato, quando existir 

 
504  Vide COSTA, Ana Cecília Battesini Pereira; GODOI, Marciano Seabra de. Alteração de critério jurídico do 

lançamento – artigos 146 e 149 do Código Tributário Nacional. In: CARDOSO, Alessandro Mendes et ali 

(org.). Processo Administrativo Tributário. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2018. p. 78; TROIANELLI, 

Gabriel Lacerda. Interpretação da lei tributária: lei interpretativa, observância de normas complementares e 

mudança de critério jurídico. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 176, p. 82, maio 2010; 

SOUSA, Rubens Gomes de. Trabalhos da Comissão Especial do Código Tributário Nacional. Rio de 

Janeiro: Ministério da Fazenda, 1954. p. 209-210. 
505  Em sua obra completa sobre segurança jurídica no direito tributário, na qual está abarcada a problemática sobre 

a alteração de entendimentos pelas autoridades administrativas, Humberto Ávila também coloca que 

“alterações de compreensão valorativa não comprometem a licitude do ato praticado sob outra orientação.” 

(ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 459). 
506  Conforme estatuído acima – item 3.1.1 – e pormenorizadamente será exposto no item 4.3 infra. 
507  Isto porque, lembre-se, atos discricionário e vinculado como sendo um binômio imiscível. Celso Antonio 

Bandeira de Mello fundamenta tal pensamento argumentando que a discricionariedade não é atributo do ato 

administrativo. Trata-se, isto sim, de uma  possibilidade, outorgada pela lei, de que o agente administrativo 

detenha uma “certa (ou relativa) margem de liberdade” para: i) analisar se ocorreram os pressupostos (isto é, 

motivos de fato) que a lei elencou como ensejadores da edição do ato; ii) produzir ou não o ato administrativo; 

iii) eleger seu conteúdo (como conceder ou negar determinado direito, por exemplo); iv) selecionar o momento 

adequado para a expedição do ato; v) decidir sobre a sua forma. “E tudo isto na medida, extensão e modalidades 

que resultem da norma jurídica habilitante e, ademais, apenas quando comportado pela situação concreta que 

lhe esteja anteposta.” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. “Relatividade” da competência discricionária. 

Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 212, p. 50, abr. 1998. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47165. Acesso em: 28 out. 2020. 

doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v212.1998.47165). 
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alguma margem de liberdade508 para o administrador ou a necessidade de interpretação de um 

conceito indeterminado, verificada estará a proeminência da discricionariedade. 509 

Tal destaque do agir discricionário não fez parte das regras assumidas pelo Código 

Tributário Nacional510 aqui discutidas, em especial do artigo 100. Daí a relevância de 

compreender a existência desse tipo de situação, diferenciando-a das hipóteses de ilegalidade, 

para que seja possível interpretar o Codex respeitando essa diferenciação. É o que será proposto 

na Seção 4.  

 

3.2.2 Definição de “critério jurídico” adotado pela Administração Tributária  

 

De acordo com o que fora amplamente tratado no tópico 3.1.2, no atual Estado 

Democrático de Direito impera, tanto em nível constitucional como infraconstitucional, a 

necessidade de motivação dos atos administrativo, ou seja, que sejam explicitados mediante 

linguagem clara e congruente os elementos de fato e de direito (motivo) que ensejam a atuação 

administrativa.511  

 
508 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. “Relatividade” da competência discricionária. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 212, p. 50, abr. 1998. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47165. Acesso em: 28 out. 2020. 

doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v212.1998.47165. 
509  Odete Medauar, levando em consideração a mescla dos conceitos, acentua o conceito de “aspecto 

predominante”: “A doutrina contemporânea vem afirmando que, no geral, no cotidiano das atividades 

administrativas, são poucas as situações de vinculação pura e de discricionariedade pura, daí ser insustentável 

a oposição rígida entre poder vinculado e poder discricionário. Melhor parece levar em conta o aspecto 

predominante no exercício do poder, mencionando-se decisão ou medida em que predomina o poder vinculado 

ou o poder discricionário.” (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 21. ed. Belo Horizonte: 

Fórum, 2018. p. 103-104). Seguindo esse posicionamento, tem-se também Hely Lopes Meirelles: “Dificilmente 

encontraremos um ato administrativo inteiramente vinculado, porque haverá sempre aspectos sobre os quais a 

Administração terá opções na sua realização. Mas o que caracteriza o ato vinculado é a predominância de 

especificações da lei sobre os elementos deixados livres para a Administração.” (MEIRELLES, Hely Lopes. 

Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 139). 
510  O Código Tributário Nacional, em especial o artigo 142, foi escrito com base na diferenciação clássica e 

estanque entre atos administrativos vinculados e discricionários (BECHO, Renato Lopes. A cobrança do tributo 

como atividade administrativa plenamente vinculada. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 

219, p. 89, dez. 1993).  
511  “De certo modo, o rol de situações descritas no art. 50 da Lei Federal 9.784/1999 acaba por refletir a 

esmagadora maioria de hipóteses nas quais há o dever de fundamentação do ato administrativo por injunção 

constitucional. Ainda que, ressalte-se, seja um diploma legal voltado expressamente para a Administração 

Pública Federal.  Todo o ato administrativo que produza efeitos jurídicos desfavoráveis a direitos ou interesses 

individuais de seu destinatário deve ser obrigatoriamente fundamentado. Trata-se de desdobramento natural do 

devido processo legal e da garantia fundamental da ampla defesa. Logo, os atos administrativos que 

estabelecem deveres jurídicos ou aplicam sanções – os atos administrativos restritivos – devem ser 

fundamentados” (FRANÇA, Vladimir da Rocha. Princípio da motivação no Direito Administrativo. In: 

NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano et alii (coord.). Enciclopédia Jurídica da PUCSP. Tomo II: Direito 

Administrativo e Constitucional. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. p. 9-15. 

Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/pdfs/principio-da-motivacao-no-direito-

administrativo_58faacd35498a.pdf. Acesso em: 9 dez. 2020). 
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Por óbvio, tal imperiosidade se aplica aos atos administrativos emanados no tratamento 

de questões fiscais. 

Inclusive, nesta seara existem dispositivos específicos determinando a obrigatoriedade 

de a autoridade pública devidamente motivar seus atos, como o artigo 142 do CTN e o artigo 

10 do Decreto n. 70.235/1972, no caso do lançamento tributário. Tais normas levaram Paulo de 

Barros Carvalho a afirmar que é fundamental que a autoridade lançadora faça referência 

objetiva ao fato jurídico tributário, descrevendo as coordenadas de tempo e espaço do evento 

do mundo social a que diz respeito.512  

Vê-se que a importância do estudo dos elementos do ato administrativo e, em especial, 

do motivo e da motivação para fins de controle do mesmo (item 3.1.2 supra), já fora percebido 

pelos tributaristas, em especial nos textos dirigidos ao estudo do lançamento tributário.513 

De acordo com as posições adotadas nesse estudo (tópicos 3.1.1 e 3.2.1 supra), no 

sentido de que eventualmente poderá ser preponderante o caráter discricionário do ato 

administrativo em relação ao seu conteúdo, é válido pontuar a evolução da doutrina 

administrativa no sentido de que tanto os atos vinculados como os discricionários devem ser 

adequadamente motivados.  

Desse modo, independentemente de estar-se diante de lançamento tributário, solução de 

consulta, decisão administrativa ou ato normativo complementar cujo conteúdo possa 

caracterizar uma opção interpretativa discricionária pela Autoridade Fiscal, sempre será 

necessária a adequada motivação, para fins de controle do ato.  

Por isso, insista-se, a motivação não é meramente um requisito formal, mas sim de 

fundo, referindo-se à perfeição do ato. Por isso é que Eduardo García Enterría e Tomás-Ramón 

Fernández acentuam que “a motivação não é atendida com qualquer fórmula convencional; ao 

contrário, a motivação deve ser suficiente, isto é, deve fundamentar plenamente o processo 

lógico e jurídico que determinou a decisão.”514  

 
512  CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 471.  
513  “Daí, como ressaltamos (Capítulo V, item 9), a plena aplicabilidade nesta matéria daquilo que denominamos 

‘Teoria da motivação determinante’ e a superna utilidade desta abordagem metodológica que permite sondar 

o ato-norma em sua estrutura, de maneira a possibilitar a objetiva verificação deste elemento essencial no 

arcabouço do ato-norma administrativo.” (SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento tributário. São 

Paulo: Saraiva, 2010. p. 125-126). 
514  “Não cabe substituir um conceito jurídico indeterminado que esteja na base da Lei que está sendo aplicada, por 

outro igualmente indeterminado; será preciso justificar a aplicação desse conceito às circunstâncias de fato 

excepcionais em questão; outra coisa não é expressar um motivo, é, na verdade, formular uma conclusão. É o 

que no Direito Francês costuma se chamar a proibição de fórmulas passe-partout ou coringas, válidas em 

qualquer hipótese, menos naquela específica que está sendo decidida.” (ENTERRÍA, Eduardo García de; 

FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Direito Administrativo. Trad. de José Alberto Froes Cal; revisão 

de Carlos Ari Sundfeld. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 566-568). 
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Finalmente, também é imprescindível lembrar que não se deve pensar que porque se 

está em face de uma escolha preponderantemente discricionária da Administração quando se 

depara com um conceito indeterminado, não será possível uma eventual correção pelo Poder 

Judiciário. Cada vez mais tem-se evidenciado a necessidade de superação da teoria da 

imunidade do mérito do ato administrativo.515 

Feitas tais considerações, pode-se firmar o entendimento de que, quando se fala em 

critério jurídico no Direito Tributário, no contexto das hipóteses de alteração de entendimento 

por parte da autoridade fiscal (artigos 100, 145, 146 e 149 do Código Tributário Nacional), está-

se referindo ao motivo e à motivação do ato administrativo, sendo que os seus contornos 

precisos serão vistos adiante (item 4.1.1). 

 

3.2.3 Redefinição da dicotomia entre “erro de fato” e “erro de direito” para fins de controle 

do critério jurídico adotado pela Administração Tributária 

 

Rubens Gomes de Sousa em suas obras doutrinárias516 e propostas legislativas sempre 

deixou muito claro seu pensamento: além dos casos em que haja fraude ou ocultação de 

informações pelo sujeito passivo da obrigação tributária, somente pode haver revisão do 

lançamento tributário na hipótese de erro de fato, nunca de erro de direito ou alteração dos 

critérios jurídicos utilizados no lançamento.  

Sobre o primeiro, afirma que “o direito se presume conhecido, o que significa que 

ninguém pode alegar que o desconhecia ou que errou a seu respeito”. Gilberto Ulhôa Canto 

igualmente defendida que o erro de direito não permite a revisão do lançamento.517   

Foi essa linha de pensamento dos responsáveis pelo texto do Código Tributário Nacional 

que rendeu ensejo à evolução da matéria.518 Explica-se. 

 
515  PEREZ, Marcos Augusto. O controle jurisdicional da discricionariedade administrativa. 2020. 359 f. Tese 

(Livre Docência) – Curso de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. p. 320. Disponível em: 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/2/tde-22042019-144541/pt-br.php. Acesso em: 7 out. 

2020.  
516  SOUSA, Rubens Gomes de. Limites dos poderes do Fisco quanto à revisão do lançamento. Revista de Direito 

Administrativo, v. 14, p. 31, 1948.  
517  CANTO, Gilberto Ulhôa. Temas de Direito Tributário. Rio de Janeiro: Alba, 1964. 
518  Tal evolução legislativa foi bem exposta no seguinte estudo sobre o tema: COSTA, Ana Cecília Battesini 

Pereira; GODOI, Marciano Seabra de. Alteração de critério jurídico do lançamento – artigos 146 e 149 do 

Código Tributário Nacional. In: CARDOSO, Alessandro Mendes et alii (org.). Processo Administrativo 

Tributário. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2018. p. 70-72. 



152 

 

No Anteprojeto do CTN, o artigo 171, inciso I519 expressamente vedava a revisão do 

lançamento por erro de fato, enquanto o artigo 172 tratava separadamente da impossibilidade 

de alteração de critério jurídico adotado no bojo do lançamento tributário:  

 

Art. 172. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão 

administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade 

administrativa no exercício do lançamento somente poderá ser efetivada, em relação 

a um mesmo contribuinte, por ocasião do lançamento imediatamente seguinte à data 

em que se tenha verificado a modificação. 

 

Já no Projeto do CTN de 1954, a visão de Rubens Gomes de Sousa não prevaleceu no 

texto proposto, em que a Comissão decidiu autorizar a revisão do lançamento tanto por erro de 

fato (artigo 111, VII, do Projeto) quanto por “erro na aplicação da lei” (artigo 111, IX, do 

Projeto). Paralelamente, a questão da alteração de critério jurídico continuou sendo tratada em 

separado, nos mesmos termos do Anteprojeto. 520  

Finalmente, no texto final do Código Tributário Nacional de 1966 foi retirado o 

dispositivo que permitia a revisão do lançamento ou lançamento complementar por “erro na 

apreciação do fato ou aplicação da lei” (artigo 111, IX, do Projeto). Contudo, no inciso VIII do 

artigo 149 constou que o lançamento poderá ser revisado de ofício “quando deva ser apreciado 

fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior.” Já no que tange à 

impossibilidade de alteração de critério jurídico, conforme tratado acima (item 2.1.1.2), 

conservou-se a Regra do Projeto, agora posta no artigo 146 do CTN.  

Pois bem. Diante desse quadro, embora haja vozes em sentido contrário,521 de forma 

geral a doutrina e a jurisprudência522 pátria entendem que o CTN permite a revisão do 

 
519  “O lançamento tributário regularmente notificado ao contribuinte [...] é definitivo e inalterável depois de 

decorrido o prazo ficado em lei para a apresentação de reclamação, salvo quando viciado, em prejuízo da 

Fazenda Pública ou do contribuinte, por: 1. êrro de fato na verificação da ocorrência ou das circunstâncias 

materias do fato gerador.” 
520  COSTA, Ana Cecília Battesini Pereira; GODOI, Marciano Seabra de. Alteração de critério jurídico do 

lançamento – artigos 146 e 149 do Código Tributário Nacional. In: CARDOSO, Alessandro Mendes et ali 

(org.). Processo Administrativo Tributário. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2018. p. 71. 
521  Hugo de Brito Machado, por exemplo, sustenta ser admissível a revisão do lançamento seja por erro de fato ou 

erro de direito, tendo como fundamento primordial o princípio da legalidade (MACHADO, Hugo de Brito. 

Comentários ao Código Tributário Nacional. v. III. São Paulo: Atlas, 2005. p. 170). José Souto Maior 

Borges, a seu turno, nega a viabilidade de se distinguir o erro de fato do erro de direito (BORGES, José Souto 

Maior. Lançamento tributário – Tratado de Direito Tributário Brasileiro – v. IV. Rio de Janeiro: Forense, 

1981. p. 307-309). No mesmo sentido, ver: MIRANDA, Túlio Terceiro Neto Parente. Revisão do lançamento 

tributário: hipóteses e limites. 2021. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2021. p. 130-136. 
522  Além de remeter o leitor ao tópico 2.1.3., insta colocar que assim como declara o verbete sumular “a mudança 

de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento” (Súmula 227 do TFR), na 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (ou “STJ”) pode-se observar a adoção desse raciocínio, como 

se depreende do seguinte excerto do julgamento de relatoria do Ministro Luis Fux, sob o rito dos recursos 

repetitivos (artigo 543- C do CPC/73): “Destarte, a revisão do lançamento tributário, como consectário do 
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lançamento por erro de fato, mas não por erro de direito, exatamente como sustentava Rubens 

Gomes de Sousa. 

Embora haja enorme debate sobre tal distinção, sendo impossível falar em consenso 

doutrinário, a ideia central é que enquanto erro de fato cuida de problema intranormativo, ou 

seja, um desajuste interno da norma com o evento do mundo a que diz respeito; o erro de direito 

(valoração jurídica dos fatos) envolve problemática entre mais de uma norma, a geral e abstrata 

e a individual e concreta, constituindo, portanto, um descompasso internormativo.523 Em outras 

palavras, a questão é de fato quando se faz necessário confirmar uma situação, a investigação 

da veracidade da ocorrência de um fato (e.g. pagamento de tributo por meio de guia Documento 

de Arrecadação de Tributos Federais – Darf). De outro lado, a questão de direito envolve uma 

discussão/compreensão da norma jurídica em relação ao fato.524 

Denunciando os problemas inerentes a tal conceituação, José Souto Maior Borges525 - 

com base nas lições de Castanheira Neves -, coloca que questões de fato e de direito são 

indivisíveis, pois o evento do mundo fenomênico só é relevante para o Direito quando 

juridicamente considerado.526  

Assim, a dificuldade sobre tais conceitos aparece quando se constata que tanto nas 

hipóteses de erro de fato como as de erro de direito desdobram-se sobre a interpretação de um 

mesmo fato. Daí a verificação de Luis Eduardo Schoueri no sentido de que quando o aplicador 

do direito vê no mesmo fato características que antes não foram relevantes para a interpretação 

a seu respeito, levando a uma nova valoração jurídica desse mesmo fato, estar-se-á diante do 

erro de direito e, segundo seu entendimento, da limitação imposta pelo artigo 146 do CTN. 527 

De tudo quanto exposto, conclui-se que: i) inexiste previsão sobre o tratamento dos 

chamados “erros de direito” no texto final aprovado do Código Tributário Nacional; ii) existe 

uma dificuldade teórica e prática da distinção entre erro de fato e erro de direito é evidente. 

 
poder-dever de autotutela da Administração Tributária, somente pode ser exercido nas hipóteses do artigo 149, 

do CTN, observado o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário. 5. Assim é que a revisão do 

lançamento tributário por erro de fato (artigo 149, inciso VIII, do CTN) reclama o desconhecimento de sua 

existência ou a impossibilidade de sua comprovação à época da constituição do crédito tributário. Ao revés, 

nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos), o ato administrativo de lançamento 

tributário revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 

146 do CTN” (STJ, REsp 1.130.545/RJ Recurso especial 2009/0056806-7, Relator(a) Min. Luiz Fux, S1 – 

Primeira Seção, julgado em 09/08/2010, DJe 22/02/2011). 
523  Por todos, ver CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, linguagem e método. São Paulo: Noeses, 

2009. p. 445. 
524  COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2020. 

p. 510-511. 
525  BORGES, José Souto Maior. Lançamento tributário. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 274-275.  
526  Ou quando “vertido em linguagem competente”, segundo Paulo de Barros Carvalho.  
527  SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 534. 
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Dessarte – e no intuito de despir-se de trajes teóricos que parecem pouco solucionar as 

dificuldades concretas do Direito Tributário, passando a buscar no direito positivo o tratamento 

dos efeitos jurídicos atribuídos às ilicitudes em questão –,528 propõe-se a renúncia à utilização 

da dicotomia entre erro de fato e erro de direito para a aplicação da garantia em favor dos 

contribuintes contra mudanças de orientação por parte da autoridade fiscal, comumente 

utilizada para a interpretação do artigo 146 do CTN pela doutrina do Direito Tributário e pelo 

Tribunais. Isto porque, além das duas problemáticas conclusões traçadas acima, a ideia do 

“erro” está umbilicalmente ligada à ideia de vontade e aos vícios da vontade no negócio 

jurídico, que são provenientes do direito privado e não tem espaço claro no Direito Tributário 

e administrativo, enquanto ramos do direito público guiados impreterivelmente pelo interesse 

público a que está destinado pelo ordenamento jurídico,529 conforme exposto alhures (item 

3.1.2). 

Não por outra razão, não se vê o apelo às citadas figuras (erro de fato e erro de direito) 

nos estudos de Direito Administrativo.530  

E é justamente lá, nas leis que disciplinam o controle dos vícios relativos ao motivo e 

da motivação dos atos administrativos (critério jurídico, na linguagem do Direito Tributário), 

que se encontra o tratamento adequado para preencher os espaços e as inconsistências que a lei 

complementar tributária deixou sobre a matéria. No caso, os espaços e as inconsistências sobre 

a revisão (controle) de vícios relativos ao critério jurídico (motivo e motivação) do ato de 

lançamento tributário.  

Como visto no tópico 3.1.2, os defeitos/vícios podem atingir os cinco elementos do ato 

administrativo, dentre eles o motivo, sendo que o alicerce legislativo para a elaboração da teoria 

dos vícios do ato administrativo encontra-se nos artigos 2º, 3º e 4º da Lei n. 4.717/1965 (Lei da 

Ação Popular).  

 
528  Conforme orientação de BORGES, José Souto Maior. Lançamento tributário. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 

1999. p. 280. 
529  CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Motivo e motivação do ato administrativo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1979. p. 65-69. 
530  “Com efeito, não existe mais, atualmente, antítese entre questão de direito e questão de fato; o que não pode é 

o Judiciário substituir-se à Administração, tomando seu lugar na valoração interna do ato e na adoção das 

providências de sua competência para o objetivo colimado com o ato; mas é indubitável que a existência 

material do fato ou situação, e sua correlação com a lei (vale dizer, com o interesse público “in concreto”), é 

matéria extremamente importante na caracterização eventual dos vícios do ato relacionados com o motivo. 

Estas considerações vêm apenas ratificar a importância do motivo na formação do ato administrativo, e a 

imprescindibilidade de sua simetria com os demais componentes, em especial o objeto e a finalidade de 

interesse público, pois motivo e finalidade são condições intrínsecas da legalidade do ato.” (ARAÚJO, Edmir 

Netto de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 539). 
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Esses dispositivos estabelecem que são três as modalidades de vício relacionados ao 

motivo que podem acometer ato administrativo: i) a inexistência de norma jurídica que lastreie 

a sua prática; ii) a inexistência de fato que ensejaria a sua emanação; e iii) inadequação entre 

motivos de fato e de direito, “o que ocorre quando os fatos verificados não se subsomem na 

hipótese normativa.531 

A teoria dos motivos determinantes532 compõe um instrumento de reforço da verificação 

do vício do motivo, “associando a validade do ato aos motivos determinantes indicados pelo 

administrador público”.533 Isto porque a ideia da teoria é justamente avaliar a existência ou 

veracidade dos motivos de fato abarcados pelo ato administrativo, enquanto requisito de sua 

validade.534 

Em adição, pode ocorrer vício quanto à motivação do ato administrativo não só na 

ausência de motivação, mas também na sua insuficiência, ininteligibilidade ou incongruência, 

“quando tais defeitos venham a impedir que a motivação represente uma verdadeira e efetiva 

justificação do ato”.535 

Tal importância da motivação do ato administrativo já é levantada pela doutrina 

tributária, em especial ao analisar os dizeres o caput do artigo 142 do CTN, levando à afirmação 

que o auto de infração deve conter, de forma clara e precisa, a descrição do fato realizado pelo 

contribuinte, bem como as circunstâncias em que ocorreu, determinando a matéria tributável e 

o cálculo aplicável para alcança o crédito tributário, sempre fazendo menção aos dispositivos 

legais utilizados para capitular as infrações, penalidades e responsabilidade impostas aos 

sujeitos passivo.536  

 
531  CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Motivo e motivação do ato administrativo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1979. p. 150-151. 
532  Em razão da teoria dos motivos determinantes, o Poder Judiciário não pode dar o ato como válido por motivo 

ou fundamento diferente daquele nele lançado (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 

São Paulo: Malheiros, 2016. p. 225. 
533  RESENDE, Maria Letícia Rodrigues Guimarães Araújo. Limites à aplicação da teoria dos motivos 

determinantes do ato administrativo. 2016. 170 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Direito, Universidade 

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. p. 129. Disponível em: 

https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUBD-AYFMZ6/1/v.f._disserta__o_03.05_v._f._deposito.pdf. 

Acesso em: 13 jan. 2021.  
534  NOHARA, Irene. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2020. p. 209. 
535  CINTRA, op. cit., p. 150-151. 
536  FAUSTINO, Marília de Prince Rasi; MUNHOZ, Flávio de Sá. Nulidades (formais e materiais) no processo 

administrativo tributário. In: CARDOSO, Alessandro Mendes et alii (org.). Processo Administrativo 

Tributário. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2018. p. 363. Nesse sentido, foi proferido o Acórdão Carf n. 

9303-004.58324, com a seguinte ementa: “AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA OU ERRO NA 

MOTIVAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da 

autuação elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua determinação no 

decorrer da realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez 

que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento. Por isso, a falta 
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Pois bem. Em quaisquer dessas situações de problemas quanto ao motivo ou à 

motivação do ato administrativo existirá vício substancial, a ensejar a nulidade do ato 

administrativo, não sendo, portanto, cabível pensar em sua revisão. 

É certo que, a essa disciplina trazida pelo Direito Administrativo devem ser adicionadas 

as regras sobrepostas pelo regime tributário, sendo aqui o caso especialmente de lembrar do 

artigo 149 do CTN que impõe que em determinadas situações (relatadas em seus incisos) não 

se dará a nulidade do ato (muito embora haja um vício relacionado ao motivo, por inexistência 

dos fatos ou sua inadequação ao direito), mas sim sua retificação, porque os fatos descritos no 

lançamento não foram apropriados por alguma razão normalmente atribuída à má conduta do 

próprio contribuinte (falsidade em declarações, falta de apresentação de documentos, fraude 

etc). Nesses casos, porque a Fazenda Pública foi induzida a equívocos de interpretação, a lei 

complementar autoriza o procedimento revisório ex officio para saná-lo. Ou seja, a legislação 

tributária entendeu tais vícios como convalidáveis (vide item 3.1.3). 

Importante nesse ponto salientar que a competência que tem a autoridade administrativa 

não se limita a revisar o lançamento, podendo igualmente anulá-lo,537 mediante o devido 

processo legal estabelecido pela legislação do ente da federação responsável pela exação 

tributária (União, estados, Distrito Federal ou municípios). 

Neste momento exsurge a dúvida sobre como equalizar também o controle dos atos 

administrativos via invalidação ou revogação (cf. item 3.1.3), com as normas criadas pelo CTN 

para garantir direito ao contribuinte contra mudanças de postura por parte da Administração 

Tributária (artigos 100 e 146 do CTN), o que será feito na Seção subsequente (item 4.3.1).  

 

3.2.4 A utilização da teoria da autovinculação (proibição de comportamento contraditório) no 

Direito Tributário 

 

Nesse ponto não serão necessárias maiores explanações, sendo suficiente fazer constar 

que já há vozes no Direito Tributário atentas aos influxos da teria da autovinculação dos atos 

administrativos à matéria fiscal.  

Heleno Taveira Torres, por exemplo, em sua obra Direito Constitucional Tributário e 

segurança jurídica, menciona a vedação aos comportamentos contraditórios como princípio 

derivado da segurança jurídica. Também aponta os quatro requisitos para a aplicação da 

 
de motivação ou motivação errônea do lançamento alcança a própria substância do crédito tributário, de 

natureza material, não havendo de se cogitar em vício de ordem formal.” 
537  BORGES, José Souto Maior. Lançamento tributário. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 285.  
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proibição do comportamento contraditório (vide item 3.1.4), mas não trabalha expressamente a 

teoria como instrumento de aplicação subsidiária pela falta de regras postas no ordenamento 

jurídico. Pelo contrário, coloca que “em matéria tributária há diversas regras que se ocupam da 

preservação da confiança legítima, da boa-fé e da irrevisibilidade dos atos passados ou 

afastamento de atos contraditórios”, passando em seguida a tratar especificamente do artigo 146 

do CTN.538  

Também no contexto da proposta de aplicação do princípio da proteção da confiança no 

Direito Tributário, é possível encontrar trabalhos que mencionam a teoria da vedação ao 

comportamento contraditório no sentido de apresentar suas distinções em relação ao princípio 

da proteção da confiança,539 porém assumindo que, na prática, ambas as propostas muito se 

aproximam.540 

Dando especial atenção ao nemo potest venire contra factum proprium em si, Luis 

Flávio Neto541 traçou o histórico da teoria no Direito Civil e no Direito Administrativo, para 

então fundamentar sua aplicação ao Direito Tributário nos mesmos moldes propostos nesse 

trabalho: 

 

Quando o Fisco emite um ato administrativo, tornando transparente a sua 

interpretação quanto à mais correta aplicação do Direito a uma determinada situação, 

instala-se um farol em meio à tempestade de incertezas em que muitas vezes navegam 

os particulares: o contribuinte passa a ter a legítima expectativa quanto à forma como 

a outra parte da relação jurídico-tributária deverá atuar. Sob um ponto de vista 

pragmático, tais atos administrados, dotados de presunção de legitimidade, têm o 

potencial de induzir grande parte da coletividade a adotar igual interpretação sem 

maiores questionamentos. 

[...] 

Assim como ocorre em outras searas, não se poder dizer que a norma nemo potest 

venire contra factum proprium seja novidade na jurisprudência tributária. O STJ, por 

meio de recurso especial representativo de recursos repetitivos, determinou a 

 
538  TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica. São Paulo: RT, 2011. 

p. 227.  
539  Coloca-se que a vedação ao comportamento contraditório pode ser invocada tanto em favor do Estado como 

em favor do contribuinte, sendo importante na realidade verificar quem teve sua legítima expectativa violada. 

FONSECA, Tiago da Silva. A proibição do venire contra factum proprium no Direito Tributário. Revista da 

FESDT, Porto Alegre, n. 8, p. 281-288, jan./jun. 2012. 
540  “Quanto à vedação ao comportamento contraditório, sustenta-se que ela se volta à conduta contraditória, 

podendo ser arguida pelo Estado ou pelos indivíduos em face do cometimento de um abuso por um deles. A 

proteção da confiança, distintamente, se refere ao destinatário do comportamento contraditório, podendo ser 

arguida exclusivamente pelos indivíduos contra o Estado e independentemente de haver um comportamento 

abusivo dele. Reconheça-se, entretanto, a possibilidade de haver situações limites em que não resta clara a 

distinção material entre cada qual, a despeito de formalmente a proteção da confiança, de maneira diversa da 

vedação ao comportamento contraditório, exigir um exame estruturalmente rígido.” (MOREIRA, Clara Gomes. 

Proteção da confiança e Direito Tributário. Revista de Direito Tributário Atual, São Paulo, n. 40, p. 114-

115, 2018). 
541  FLÁVIO NETO, Luís. Segurança jurídica, proteção da confiança, boa-fé e proibição de comportamentos 

contraditórios no Direito Tributário: nemo potest venire contra factum proprium. Revista de Direito 

Tributário Atual, São Paulo, n. 36, p. 222-239, 2016. 
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aplicação da referida norma para a proteção da expectativa do contribuinte à adesão a 

parcelamentos tributários. Conforme a decisão da Corte, “o titular do direito subjetivo 

que se desvia do sentido teleológico (finalidade ou função social) da norma que lhe 

ampara (excedendo aos limites do razoável) e, após ter produzido em outrem uma 

determinada expectativa, contradiz seu próprio comportamento”, ofende “a máxima 

nemo potest venire contra factum proprium”. 

Note-se que, à semelhança das outras searas jurídicas analisadas, a norma geral de 

proibição de comportamentos contraditórios tem sido aplicada pelo Poder Judiciário 

como válida, vigente e eficaz no Direito tributário, independentemente de sua 

positivação. 

[...] 

Algumas observações são fundamentais quanto aos enunciados prescritivos do art.100 

do CTN. 

A norma em questão tem como escopo uma porção limitada de hipóteses, com caráter 

não exaustivo e com a possibilidade de uma situação subsumir-se a mais de um de 

seus incisos. Em comum, nos incisos do art. 100 do CTN, o legislador elegeu como 

critério de discrímen atos administrativos não direcionados especificamente ao 

contribuinte, mas com potencialidade de criar na coletividade a expectativa de 

cumprimento da norma tributária de determinada maneira, com a imposição de 

tributos e acessórios de forma contraditória com seu próprio entendimento. 

Importante gama de situações, portanto, está fora do escopo do art. 100 do CTN, o 

que é um dado muito relevante. Ocorre que, assim como se dá no âmbito do Direito 

privado, em que previsões específicas no Código Civil não impedem a fruição do 

princípio nemo potest venire contra factum proprium às situações não abrangidas por 

estas, uma série de hipóteses que não estejam sob o escopo do art. 100 do CTN podem 

gozar, por eficácia direta de princípios jurídicos, da proteção da norma geral de não 

autuação de condutas condizentes com interpretações oficiais do Fisco. 

 

Ou seja, a limitação da lei complementar tributária na tutela de determinadas situações 

(não tratadas pelo artigo 100 e pelo artigo 146) – as quais podem ensejar a emersão de 

expectativas legítimas derivadas de atos praticados pelo Poder Público (factum proprium), 

frustradas por uma ação posterior (contradição ao factum proprium) geradoras de dano ao 

contribuinte -, existe e pode dar espaço, para, se for o caso, à aplicação da autovinculação da 

Administração Pública, no sentido de afastar a retroação de mudanças de orientação pela 

Administração Fiscal prejudiciais aos contribuintes.  

 

3.3 Consolidação da garantia contra mudança de critério jurídico 

 

Por tudo quanto exposto até aqui, pode-se agora consolidar a garantia dos contribuintes 

contra mudança de critério jurídico pela Administração Tributária, que lhe prejudique, por 

trazer efeitos retrospectivos.  

Tal garantia, no Brasil, é formada por uma base jurídica oriunda do Direito 

Administrativo, ao qual se somam as normas trazidas especificamente pela legislação tributária, 



159 

 

o que em nível de lei complementar542 se vê basicamente nos artigos 100 e 146 do Código 

Tributário Nacional. 

Os fundamentos de Direito Administrativo que compõem a garantia são quatro. 

O primeiro fundamento é a superação da dicotomia estanque entre atos vinculados e 

discricionários. Tais atributos devem ser observados em relação a cada um dos elementos do 

ato administrativo (e não em relação ao ato como um todo), em uma medida de preponderância. 

Ademais, a discricionariedade administrativa, além dos casos de escolhas possíveis entre 

alternativas explicitadas pela lei, pode surgir também no momento da interpretação dos 

conceitos jurídicos indeterminados. Assim, no seio de atos exarados pela administração fiscal, 

seja de cunho individual (e.g. lançamento) ou geral (e.g. ato normativo complementar), é 

possível ser verificada uma simples mudança de orientação entre dois atos, a qual representa 

uma alteração discricionária de entendimento e, por conseguinte, deve dar ensejo ao regime de 

controle por revogação do primeiro ato, unicamente com efeito ex nunc. Isto porque, embora 

os demais elementos do ato administrativo continuem sendo vinculados (forma, agente 

competente, etc.), o seu conteúdo tem caráter predominantemente discricionário nesse caso. 

Essa situação não se confunde com a invalidação de um primeiro ato porque o ato subsequente 

desfaz uma ilegalidade que lhe era inerente. Nessa segunda hipótese não há que se falar em 

revogação, mas sim em invalidade do primeiro ato (por mais que fosse garantidor de mais 

direitos ao particular) com seus regulares efeitos ex tunc, restituindo a legalidade com o status 

quo ante, como regra geral. 

Veja-se que não se defende aqui que, aprioristicamente, poderia ser percebida uma 

atuação discricionária pela autoridade fiscal.  

Com efeito, quando expedido o primeiro ato administrativo, adotando uma das 

interpretações possíveis dentro do quadro traçado pela norma tributária, não é ainda o momento 

para se cogitar do exercício da discricionariedade, nos moldes aqui propostos de conformação 

da garantia dos contribuintes. Nesse primeiro momento o que existirá é simplesmente o 

processo de positivação do direito, em que, com base nos dizeres da lei, a autoridade 

administrativa agirá, emitindo um ato mais próximo à concretude da realidade que pretende 

alcançar, sempre com base no princípio da legalidade e na consecução do interesse público que 

regem a matéria. Somente no momento seguinte, em que um segundo ato é exarado, trazendo 

uma mudança de critério jurídico por parte do Poder Público em relação ao primeiro ato, é que 

 
542  Como já mencionado oportunamente, os dispositivos legais das leis tributárias que compõem esse quadro serão 

mencionados ao longo desta seção, à medida que sejam valiosos para cada uma das modalidades e efeitos da 

garantia que serão apresentados.  
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se poderá eventualmente verificar que inexiste uma correção de ilegalidade do primeiro 

entendimento, mas tão somente a mudança de orientação da Administração Fiscal dentro do 

quadro de possibilidades outorgadas pelo texto da lei. Aí sim é que se dará a vis attractiva do 

regime de revogação a ser aplicado diante da mudança de entendimento da Administração, de 

modo que os efeitos da nova orientação serão ex nunc.  

Fica clara a importância da adoção desse fundamento – dando um novo passo em relação 

ao tradicional pensamento sobre a existência unicamente do poder vinculado nas figuras 

inerentes ao Direito Tributário – para fins de garantia dos contribuintes contra mudanças de 

orientação da administração fiscal (especialmente em sua modalidade extraprocessual, como se 

verá no tópico 4.2.2). Afinal, entendendo-se agora que essa alteração de critério pode se dar por 

discricionariedade da fiscalização quanto à interpretação do conteúdo da lei, automaticamente 

estarão preservados os atos dos contribuintes efetuados com base no entendimento anterior, 

sendo que a nova orientação só valerá para o futuro.  

Em segundo lugar, como fundamento da garantia contra mudança de critério jurídico 

pela Administração Tributária, tem-se que o ato administrativo não só deve ser justiçável 

(motivo), como também justificado (motivação), no interesse da segurança dos administrados. 

Nesse contexto, a finalidade da motivação do ato administrativo é aboná-lo, uma vez que é ela 

quem permite o seu controle interno (agente hierárquico superior) e externo (demais órgãos 

competentes). Lembrando que o ato administrativo deve ser motivado, seja ele vinculado ou 

discricionário. Por fim, exige-se indiscriminadamente a motivação dos atos administrativos, 

seja das decisões de órgãos colegiados, das mudanças de precedentes administrativos, dos 

pareceres, etc. Disso já é possível perceber que a relevância do motivo e da motivação enquanto 

fundamento da garantia dos contribuintes se dá preponderantemente em sua modalidade 

intraprocessual (item 4.2.1 infra), à medida que será justamente a base sobre a qual emergirá o 

direito ao contraditório e a ampla defesa que orientam o processo administrativo fiscal.  

Como terceiro fundamento da garantia aparece a teoria dos vícios do ato administrativo 

com base nos artigos 2º, 3º e 4º da Lei n. 4.717/1965 (Lei da Ação Popular), corroborada pela 

teoria dos motivos determinantes. Especificamente com relação ao motivo, que é o ponto 

importante para o desenvolvimento da presente pesquisa, salienta-se que são três as 

modalidades de vício relacionados ao motivo que podem acometer ato administrativo: i) a 

inexistência de norma jurídica que lastreie a sua prática; ii) a inexistência de fato que ensejaria 

a sua emanação; e iii) inadequação entre motivos de fato e de direito, o que ocorre quando os 

fatos verificados não se subsomem na hipótese normativa. Paralelamente, pode haver vício 

quanto à motivação do ato administrativo, seja pela sua ausência, seja pela sua insuficiência, 
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ininteligibilidade ou incongruência. Em qualquer uma dessas situações existirá vício substancial 

(ou material), a ensejar a nulidade do ato administrativo.543 Tal fundamento é igualmente 

essencial para o aperfeiçoamento da garantia em sua modalidade intraprocessual (item 4.2.1), 

uma vez que determina o resultado do controle do ato administrativo em sua revisão no 

contencioso fiscal, sendo despiciendo o apelo às figuras do erro de fato e erro de direito sobre 

o tema, a qual além de sua fragilidade conceitual e prática, não encontra respaldo no Código 

Tributário Nacional.  

Finalmente, o quarto fundamento originalmente estudado sob a ótica do Direito 

Administrativo e que vem a compor a garantia contra alteração de critério jurídico pela 

Administração Tributária é a teoria da autovinculação da Administração Pública (também 

conhecida como proibição do comportamento contraditório). Segundo essa formulação teórica, 

pautada na solidariedade social, na boa-fé objetiva e na proteção da confiança legítima dos 

administrados, uma vez constatado que existe i) a ação inicial (o factum proprium) por parte da 

Administração Fiscal; ii) a legítima confiança praticada pelo contribuinte com base nesse ato; 

iii) a ação posterior (contradição ao factum proprium); e iv) o dano ou potencial de dano; pode 

ser invocada a formulação da proibição de comportamento contraditório, de modo que não fica 

impedida a autoridade pública de alterar sua interpretação sobre determinada norma jurídica, 

porém tal mudança de orientação, em regra, somente alcançará os casos futuros que se 

subsumirem a tal interpretação.  

É bastante importante a atenção à teoria da autovinculação administrativa pois, como 

exposto desde o início do presente trabalho, verifica-se no direito brasileiro – em comparação 

com o direito posto francês, por exemplo (vide item 2.2) – um lacunoso regramento para 

garantir os direitos dos administrados contra mudanças de orientação que lhe são prejudiciais. 

Como o pressuposto para a utilização da teoria da autovinculação administrativa é justamente 

a inexistência de disposição legal disciplinadora da relação jurídica em questão, ela serve para 

preencher esse vazio.  

Como já mencionado, soma-se a essa base de Direito Administrativo as regras fiscais 

que especificamente cuidam das situações de mudança de entendimento pela Administração 

Tributária, vale dizer, os artigos 100 e 146 do Código Tributário Nacional – além de outros 

dispositivos da legislação ordinária elencadas ao longo da tese. Enquanto o primeiro deles se 

dirige aos atos administrativos gerais, resguardando parcialmente a retroatividade de novo 

entendimento prejudicial ao contribuinte (uma vez que só exonera penalidades, juros e correção 

 
543  CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Motivo e motivação do ato administrativo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1979. p. 152. 
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monetária do contribuinte que se ateve ao primeiro entendimento); o segundo cuida de limitação 

ao poder de revisão do lançamento tributário – seja de ofício ou por decisão administrativa ou 

judicial –, impedindo que novo critério jurídico seja adotado para retificar retroativamente 

aqueloutro adotado quando da expedição do lançamento.  

 As sobreposições entre o regime tributário e o de Direito Administrativo na construção 

da garantia serão devidamente abordadas na próxima seção deste trabalho.   
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4 APLICAÇÃO DA GARANTIA CONTRA MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO 

PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

Consolidados os fundamentos da garantia contra a alteração de critério jurídico em 

prejuízo dos sujeitos passivos da obrigação tributária, é possível dar andamento ao escopo dessa 

pesquisa, no sentido de sistematizar a garantia, sempre na busca de dar instrumentos aos 

operadores do direito para a solução de casos concretos.  

Assim, nesta Seção, com foco na aplicação da garantia contra a mudança de critério 

jurídico pela Administração Tributária, é que serão efetivamente enfrentadas as questões 

práticas palpitantes sobre o tema.  

Começando pelos requisitos para a invocação da garantia: sempre o contribuinte poderá 

dela se valer? Se não, em que circunstâncias? Nesse momento serão analisados os requisitos 

para a cristalização do critério jurídico. Em seguida, será feita uma exposição sobre as situações 

em que se configura a mudança de critério jurídico. 

Ponto fulcral aparece então na distinção entre a garantia contra a mudança de 

interpretação por parte da autoridade tributária na modalidade intraprocessual da modalidade 

extraprocessual. A primeira relativa ao contencioso administrativo fiscal que pode ser 

instaurado contra um lançamento tributário, no qual a legislação se preocupa em estabelecer a 

garantia como efetivação do contraditório e da ampla defesa processual. E a segunda atinente à 

relação entre diferentes atos administrativos, proveniente ou não da mesma autoridade, 

direcionados ao sujeito passivo.  

Passo igualmente importante é sobre a averiguação de qual é a extensão da garantia.  

Dentro da proposta deste trabalho, apresenta-se então as espécies de mudança de 

interpretação e os respectivos regimes jurídicos a serem adotados: de um lado o juízo de 

discricionariedade e a revogação do ato administrativo (atribuição de efeitos prospectivos à 

mudança de orientação); e de outro lado o juízo de legalidade e a invalidação do ato 

administrativo (conferência de efeitos retroativos à mudança de orientação). 

Feito isso, as questões atinentes às espécies de atos administrativos veiculadores da 

mudança e o respectivo regime jurídico a ser adotado serão confrontadas. Ou seja, ter-se-á a 

oportunidade de avaliar a aplicabilidade das categorias anteriormente expostas pensando na 

mudança de interpretação entre atos exarados pela administração fiscal. Por fim, será abordada 

a problemática da mudança de orientação entre ato exarado pela Administração Tributária e ato 

oriundo de outro órgão público.  
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4.1 Requisitos para a invocação da garantia 

 

Nos dois tópicos a seguir avaliar-se-á a possibilidade de tirar conclusões sobre quando 

e como ocorre a cristalização e a alteração de critério jurídico adotado pela Administração 

(valoração dos fatos e enquadramento legal dos fatos), entendendo então se existem requisitos 

mínimos, materiais (e.g. qualidade da interpretação) e formais (e.g. exteriorização da 

interpretação) para tanto.  

 

4.1.1 A cristalização de critério jurídico 

 

O primeiro e mais fundamental requisito material para que seja possível a cristalização 

do critério jurídico apto a ensejar a aplicação da garantia é a existência de uma efetiva 

interpretação por parte da Administração Pública.  

A mera repetição da lei não é suficiente para que se solidifique o critério jurídico – 

protegido por todas as regras do ordenamento contra a mudança prejudicial de entendimento 

contra os contribuintes -, sendo necessária a concretização da interpretação, vale dizer, a 

valoração expressa dos fatos no contexto dos termos textuais constantes da lei pelo intérprete 

autêntico, construindo uma norma a partir de seus signos, vale dizer, adotando um juízo crítico 

objetivo a respeito do conteúdo legal.544  

Simplesmente apresentar conceitos abstratos, já constantes da lei, não basta para a 

cristalização do critério jurídico, à medida que não externaria a motivação de um determinado 

ato administrativo de relevância para o universo jurídico-tributário.  

Assim, a adoção de uma real interpretação resulta de uma ação por parte do exegeta que 

se encontra no seio da Administração, não de uma omissão dele.545 

O objeto da interpretação pode ser qualquer texto legal, não estando adstrito 

necessariamente só aos textos fiscais. Afinal, o Direito Tributário não está sozinho no mundo 

jurídico, mas sim ao lado de diversos outros ramos do direito que se influenciam mutuamente,546 

sendo que todos eles guiam a conduta do contribuinte e merecem ser considerados para fins de 

proteção de suas legítimas expectativas. Então não só os dizeres do texto fiscal propriamente 

dito é que podem ser objeto de interpretação para que se dê azo à garantia. O importante é que 

 
544  A ausência desse trabalho exegético pode trazer máculas a serem sanadas pelo direito, como uma nulidade por 

ausência de motivação do ato administrativo (cf. item 3.1.3).  
545  RICHER, Daniel. Les droits du contribuable dans le contextieux fiscal. Paris: Libraire Génerale de Droit e 

de Jurisprudence: EJA, 1997. p. 333. 
546  Nesse sentido, ver as considerações postas no item 3.1. 
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a interpretação do texto jurídico seja externada demonstrando sua relação com a obrigação 

tributária, de forma que a intelecção feita desse texto seja basilar para compor o raciocínio da 

autoridade administrativa na construção do critério jurídico adotado na prolação de seu ato 

dirigido ao contribuinte.   

Especificamente no campo das normas individuais e concretas expedidas pela 

administração fiscal (leia-se, aqui, lançamentos tributário, despachos decisórios e soluções de 

consulta), tem-se que o agente administrativo na sua atuação não simplesmente escolherá uma 

das interpretações possíveis da norma, mas também, fundamentadamente, argumentará em 

favor da sua escolha para que se vislumbre a cristalização do critério jurídico. Trata-se da 

motivação do ato administrativo, a qual tem como pressuposto tal argumentação547 em prol do 

entendimento ali adotado, da mesma forma que argumentam os advogados em suas petições e 

os juízes nas decisões.548  

Lembre-se que as condições necessárias da motivação são: i) suficiência, pela indicação 

das premissas de direito e de fato em que se apoia, trazendo os atos normativos convocados, 

sua interpretação, o fato ocorrido com a devida análise das provas feita pelo agente público, 

bastantes para justificar a edição do ato administrativo; 549 ii) clareza, de modo a permitir uma 

devida comunicação com o destinatário do ato administrativo; iii) e congruência entre as 

premissas e conclusões, trazendo uma decorrência lógica entre o motivo exposto e o conteúdo 

exato do ato administrativo.550 Tudo isso não se coloca unicamente como construção 

doutrinária, mas se encontra prescrito no artigo 50 da Lei n. 9.784/1999.  

Não necessariamente a motivação estará contida no mesmo instrumento que revela o 

ato.  

Como ensina Florivaldo Dutra de Araújo, “se a motivação se encontra no mesmo 

documento em que se registra o ato motivado, recebe o nome de contextual. Achando-se em 

escrito distinto, será aliunde ou per relationem”551, conforme permite no artigo 50, §1º da Lei 

n. 9.764/1999.552 Em se tratando de motivação aliunde, poderá se manifestar de duas formas: i) 

 
547  Argumentação essa, portanto, de caráter substancial, e não meramente retórica. 
548  AMARAL, Antonio Carlos Cintra do. Validade e invalidade do ato administrativo. Revista Eletrônica de 

Direito do Estado, Salvador, n. 9, p. 14, jan.-mar. 2007. 
549  SUNDFELD, Carlos Ari. Motivação do ato administrativo como garantia dos administrados. Revista de 

Direito Público, São Paulo, n. 75, p. 123, jul.-set. 1985. 
550  CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Motivo e motivação do ato administrativo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1979. P. 128-129. 
551  ARAÚJO, Florivaldo Dutra de. Motivação e controle do ato administrativo. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. 

p. 119-120.  
552  “A parte final desse parágrafo estabelece que, em havendo fundamentação per relationem, as razões às quais 

se faz remissão ‘neste caso, serão parte integrante do ato’. Contudo, não se pode entender este dispositivo de 

modo literal, como se estivesse aderindo à tese de que a motivação é, propriamente, parte do conteúdo do ato. 



166 

 

por ato acessório, como por exemplo um parecer prévio (comumente visto nos pareceres do 

Serviço de Orientação e Análise Tributária (Seort) que antecedem os despachos decisórios 

sobre homologação de Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de 

Compensação (PER/DCOMP) no âmbito federal); ou ii) por ato autônomo, sendo então 

necessário fazer constar expressamente a referência ao texto onde encontra-se a motivação553 

(e.g. em lançamento de ofício para a cobrança da Contribuição ao PIS e da Cofins reflexos do 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), em que se utiliza como motivação o relatório de ação 

fiscal do auto de infração lavrado para a cobrança do processo principal (IRPJ).  

Em síntese, a motivação pode não ser contextual, vale dizer, não estar contida no mesmo 

instrumento que revela o ato, sendo, então, uma motivação aliunde. O importante é que a 

motivação seja prévia ou contemporânea ao lançamento e lhe seja dada publicidade, para que 

o administrado tenha condições de eventualmente se insurgir contra a sua validade, sabendo 

com precisão qual o critério jurídico adotado pela administração.554 

Nesse sentido, o segundo requisito a ser verificado consiste na devida publicidade da 

interpretação adotada pela autoridade pública. Dessarte, uma simples comunicação verbal ou 

uma nota interna, que não são levadas ao conhecimento público,555 não poderiam ser 

consideradas como suficientes para configurar a adoção de critério jurídico por parte da 

administração.  

Como terceiro requisito indispensável para a configuração do critério jurídico, aparece 

a necessidade de a interpretação ser exarada por autoridade pública competente. Ou seja, atos 

praticados pelos particulares não serão suficientes, a menos que a ele for delegada a função 

pública. Tal assertiva é importante à medida que hoje predomina no Direito Tributário a figura 

do lançamento por homologação, em que o contribuinte possui grande participação na feitura 

do lançamento ao efetuar as declarações (obrigações acessórias) exigidas pela legislação 

tributária (inclusive eventualmente com status de confissão de dívida, como no caso da 

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF) e antecipar o pagamento do 

tributo, constituindo o crédito tributário. Essa proeminência do lançamento por homologação 

 
Quer-se apenas dizer que o valor da motivação aliunde é o mesmo da contextual. Doutra forma, a se entender 

de modo literal a expressão da lei, chegar-se-ia (em função da expressão “neste caso”) ao absurdo de se 

considerar que a motivação aliunde seria parte (do conteúdo) do ato, mas não aquela expressa no mesmo 

instrumento em que veiculado o ato fundamentado.” (ARAÚJO, Florivaldo Dutra de. Motivação e controle 

do ato administrativo. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 119-120). 
553  Idem, ibidem, p. 119-120.  
554  SUNDFELD, Carlos Ari. Motivação do ato administrativo como garantia dos administrados. Revista de 

Direito Público, São Paulo, n. 75, p. 123, jul.-set. 1985. 
555  RICHER, Daniel. Les droits du contribuable dans le contextieux fiscal. Paris: Libraire Génerale de Droit e 

de Jurisprudence: EJA, 1997. p. 337.  
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culmina na discussão sobre a (in)aplicabilidade do artigo 24 da LINDB ao processo 

administrativo fiscal, a qual será analisada mais adiante. 

Passando ao quarto requisito, aplicável em especial para a garantia em sua modalidade 

extraprocessual (item 4.2.2), é fundamental perceber que não pode haver uma divergência de 

entendimentos no seio da administração sobre o tema. 556  

Efetivamente, se for verificada a existência de entendimentos contraditórios 

concomitantes, não será possível se falar em cristalização do critério jurídico apto a atrair a 

garantia.  Tal situação decorre do fato de ser possível que exista vários núcleos expedidores de 

atos dentro da estrutura organizacional da Administração Pública, e, por isso, atos 

administrativos cujas inteligências se repelem sejam postos na ordem jurídica. Essa situação 

era vivenciada em âmbito federal relativamente às soluções de consulta, antes de a elas ter sido 

conferido o caráter vinculante no âmbito da Receita Federal pela Instrução Normativa n. 

1.396/2013.  

Como exemplo, tem-se o caso da classificação fiscal dos displays de cristal líquido 

tratado pelo Carf, dentre outros, no Acórdão n. 3301-006.934.  

Durante anos foi possível observar que a Administração Fiscal deu azo a soluções de 

consulta conflitantes sobre a correta classificação fiscal das mercadorias em questão, ora 

pendendo para a posição 9013, ora para a 8529.557 As Soluções de Consulta n. 31, de 3 de maio 

de 2007 e n. 56, de 13 de outubro de 2008 aplicaram a posição NCM 9013. Em paralelo, 

apresentando como correta a classificação fiscal na posição 8529, foram expedidas as Soluções 

de Consulta n. 43, de 27 de setembro de 2006, n. 50 e 51 de 27 de dezembro de 2007 e n. 10, 

de 15 de setembro de 2010. A pacificação do assunto no âmbito da Receita Federal só veio com 

a edição da Solução de Consulta Coana n. 4, de 24 de novembro de 2010, definindo como 

correta a utilização da NCM 8529.90.20. Ou seja, antes disso, não se pode falar que existia a 

cristalização do critério jurídico a respeito do tema pela Administração Tributária, apta a gerar 

efeitos para além daqueles contribuintes que ensejaram os pronunciamentos das soluções de 

consulta.  

Dessa forma, um contribuinte que em 2012, por exemplo, teve contra si lavrado auto de 

infração relativo a fatos geradores de importações de 2007 e 2008, cuja controvérsia central é a 

 
556   RICHER, Daniel. Les droits du contribuable dans le contextieux fiscal. Paris: Libraire Génerale de Droit e 

de Jurisprudence: EJA, 1997. p. 336. 
557  A controvérsia residia no seguinte: o tratamento tributário a ser aplicado na importação dessas mercadorias 

seria com a classificação fiscal de dispositivos de cristais líquidos que não constituem artigos compreendidos 

mais especificamente em outras posições (NCM 9013.80.10), ou tais importações teriam como correta a NCM 

8529.90.20, entendendo os produtos como destinados para os displays de monitores ou de televisores. 
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classificação fiscal dos displays de cristal líquido, não terá razão em dizer que para o período 

em questão havia um critério jurídico adotado pelo Poder Público via soluções de consulta 

(salvo se ele próprio tenha sido o consulente).  

Na leitura da doutrina,558 em especial estrangeira, pode-se verificar ainda a alusão à 

necessidade de que o critério jurídico adotado seja ampliativo de direitos (favoráveis),559 uma 

vez que atos restritivos de direitos nunca vão implicar a invocação da garantia contra mudanças 

de interpretação pelos administrados.  

Tal entendimento merece alguns temperamentos.  

Afinal, também uma simples interpretação proferida pela Administração Tributária em 

um ato administrativo, mesmo que não seja ampliativa de direitos, pode guiar as condutas dos 

contribuintes e, por isso, gerar o direito a invocação da garantia. Tome-se como exemplo uma 

sociedade que teve suas de atividade enquadradas pela Fiscalização tributária como próprias de 

uma instituição financeira, devendo ser assim tributada. Haja vista a prolação desse critério 

jurídico, mesmo que não seja essa necessariamente a hipótese menos onerosa de tributação para 

essa específica sociedade, o contribuinte passará a assim proceder o recolhimento dos tributos 

e eventual mudança dessa orientação poderá render ensejo à garantia contra mudanças de 

posicionamento pela administração fiscal.  

Ademais, especificamente no Direito Tributário brasileiro, há regras segundo as quais 

independe o caráter ampliativo ou restritivo de direito dos administrados (artigos 100 e 146 do 

CTN) para que seja o contribuinte protegido contra mudanças de orientação.  

Preenchidas as supramencionadas condições necessárias, materiais e formais, o critério 

jurídico estará claramente estabelecido, exteriorizando a racionalidade inequívoca do poder 

público sobre a forma como obrigações fiscais devem ser cumpridas e, com isso, configurando 

 
558  Como referência nacional, por todos ver: AURÉLIO, Bruno. Atos administrativos ampliativos de direitos: 

revogação e invalidação. São Paulo: Malheiros, 2011. 
559  Vale fazer constar a lição de Almiro Couto e Silva sobre o tema: “Entre as muitas classificações dos atos 

administrativos há a que os distingue pelo caráter positivo ou negativo dos efeitos que produzem para os seus 

destinatários. Quando o ato administrativo gera ou reconhece direitos, poderes, faculdades ou vantagem 

juridicamente relevante ou ainda elimina deveres, obrigações, encargos ou limitações a direitos dos 

destinatários, dilatando seu patrimônio ou sua esfera jurídica, é ele qualificado como ato administrativo 

favorável, benéfico ou ampliativo, em oposição aos atos administrativos desfavoráveis, onerosos ou restritivos, 

que criam deveres, obrigações, encargos, limitações ou restrições para as pessoas a que se endereçam. 44. Essa 

distinção, que é originária do direito alemão (Begünstigende und nicht begüstigende oder belastende 

Verwaltungsakte), nasceu e ganhou ·importância no Estado Social de Direito ou no Estado Providência, em 

razão do imenso desenvolvimento que nele teve a assim chamada ‘Administração Prestacional’ 

(Leistungsverwaltung) – que é aquela que concede benefícios e vantagens aos indivíduos – a ponto de deixar 

em segundo plano a Administração Pública tradicional, a ‘Administração Coercitiva’ (Eingriffsverwaltung), 

incumbida de impor deveres e obrigações, mediante formas unilaterais e imperativas de atuação.” (COUTO E 

SILVA, Almiro do. O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no direito público brasileiro. 

Revista de Direito Administrativo, [s.l.], v. 237, p. 302-304, 29 jan. 2015. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/44376/44830. Acesso em: 18 dez. 2020).  
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o primeiro passo para a aplicação da garantia contra mudanças de interpretação pela 

administração fiscal.  

É verdade que todo o plexo normativo acima citado diz respeito tão somente aos 

processos administrativos iniciados por meio de auto de infração para lançamento de tributos. 

Ocorre que, por expressa determinação legal, o processo administrativo fiscal rege também 

causas de origens diversas, dentre as quais destacam-se aquelas oriundas de pedido de 

restituição/ressarcimento de tributos.560 Em sendo o Decreto n. 70.235/1972 fundado nas 

diretrizes constantes na Constituição Federal (quando estabelece o direito ao contraditório e 

ampla defesa aos litigantes no âmbitos administrativo), no Código Tributário Nacional quando 

tratou da matéria da revisibilidade dos atos administrativos exarados pela Autoridade Fiscal 

(artigos 145, 146 e 149), bem como nas diretrizes de Direito Administrativo vigentes, entende-

se que todas as conclusões aqui alcançadas sobre a cristalização e a alteração de critério jurídico 

(exposta no tópico abaixo) aplicam-se plenamente a esses processos de natureza diversa, 

regidos pelo processo administrativo fiscal. Inclusive porque o objetivo do controle 

administrativo é o mesmo: “o de confirmação, pelo qual atos e comportamentos administrativos 

são dados pela Administração como legítimos ou adequados.”561  

Especificamente para os casos de restituição (de indébitos) e ressarcimento (decorrente 

da não cumulatividades) de crédito tributário, a solidificação do critério jurídico ocorre no 

primeiro ato administrativo que analisa o pedido do contribuinte, qual seja, o despacho 

decisório exarado pela autoridade fiscal.562 Contudo, deve-se tomar cuidado para não confundir 

a impossibilidade de alteração de critério jurídico com base nos artigos 146 e 149 do CTN com 

uma eventual impossibilidade de revisão do ato administrativo com base no artigo 53 da Lei n. 

9.784/99, conforme será tratado no momento oportuno (item 4.3.2.1.1). 

 

  

 
560  Ver artigo 135 da IN 1.717/2017.  
561  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2020.  
562  Como exemplo, cite-se o Acórdão 3402-008.188, de 23/03/2021, no qual o Carf entendeu que não poderia a 

DRJ inovar no critério jurídico para negar o direito ao crédito pleiteado pelo contribuinte, decorrente de 

pagamentos indevidos compensados via DCTF. Veja-se o seguinte trecho da ementa: “[...] ASSUNTO: 

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. Período de apuração: 01/02/1998 a 31/12/2002. 

ACRÉSCIMO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ACÓRDÃO DA DRJ. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. O 

acréscimo de critério jurídico efetuado pelo acórdão recorrido na fundamentação de indeferimento de 

compensação não deve ensejar a nulidade do mesmo, mas apenas o seu afastamento, se existe outro fundamento 

principal utilizado pela Autoridade Fiscal, devidamente analisado no acórdão. [...].” 
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4.1.2 A alteração de critério jurídico  

 

O segundo passo a ser analisado consiste na posterior mudança de entendimento 

administrativo.  

Neste momento do trabalho é necessário deixar claro que a alteração de critério jurídico 

pode ocorrer tanto dentro da legalidade, como à sua margem. Com efeito, uma das conclusões 

parciais alcançadas na Seção 3 foi que o Direito Tributário convive com situações em que a 

Administração Fiscal altera o seu entendimento, sem que tal mudança configure qualquer 

ilegalidade, por se tratar de interpretação dentro do espectro hermenêutico possível com base 

no texto legal. 

Essas duas hipóteses nas quais pode exsurgir o fenômeno da alteração de entendimento 

pela Administração Fiscal (para corrigir uma ilegalidade que constara no primeiro ato 

administrativo; ou para expressar uma nova orientação que agora se entende mais apropriada 

ao interesse público563) possuem íntima relação com o alcance dos dispositivos que regem a 

matéria no CTN (artigo 100 e 146), além de outros esparsos na legislação ordinária, bem como 

com as construções jurídico/doutrinárias que compõem a garantia contra mudanças de 

intepretação prejudiciais aos contribuintes. Tais relações serão devidamente abordadas à 

medida que balizam a garantia contra mudanças de orientação pela Administração Fiscal nos 

tópicos a seguir (modalidades da garantia e extensão da garantia). 

O que importa, para este espaço de delimitação geral sobre a ideia de alteração de 

critério jurídico, é enfatizar seus aspectos basilares.  

Para tanto, cumpre incialmente pontuar as situações que não configurarão uma mudança 

de critério pela Administração Fiscal. 

Como visto acima, a cristalização do critério jurídico dar-se-á com uma efetiva 

interpretação, trazendo conteúdo concreto a um texto normativo, pelo agente público em sua 

ação, ao valorar os dizeres da lei exteriorizando os motivos do ato administrativo. Dessarte, a 

omissão da autoridade fiscal não renderá ensejo à cristalização do critério jurídico.564 Com isso 

quer-se dizer o seguinte: se inexiste uma primeira tomada de posicionamento em ato individual 

e concreto, não será possível falar em alteração de critério por outro que o sucede. O silêncio 

do agente público sobre determinado assunto, por mais que tangencie eventualmente outros 

 
563  Equivalente ao overruling, no âmbito judicial. 
564  Edmir Araújo bem como que a conduta omissão de um agente e seus efeitos jurídicos devem ser observados 

dentro do sistema em que se inserem, analisando as regras que atribuem ou não efeitos ao silêncio (ARAÚJO, 

Edmir Netto de. Atos administrativos e recomposição da legalidade. Revista de Direito Administrativo, Rio 

de Janeiro, n. 207, p. 7-18, jan.-mar. 1997).  
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pontos que foram importantes para o ato administrativo, não implica em uma tomada de 

posição. 

A percepção sobre a necessidade de uma manifestação específica da autoridade fiscal 

para que possa se falar em adoção de critério jurídico, no contexto de aplicação do artigo 146 

do CTN e da revisão do ato dentro do processo administrativo fiscal (garantia intraprocessual, 

cf. item 4.2.1 infra), consta da jurisprudência do Carf.  

Cite-se como exemplo o Acórdão n. 9303-008.195, no qual a 3ª Turma da Câmara 

Superior de Recursos Fiscais (CSRF) enfrentou a seguinte questão: em um primeiro lançamento 

lavrado contra contribuinte, a respeito do direito ao crédito de IPI decorrente de produtos 

oriundos da Zona Franca de Manaus, o motivo da glosa levantado pela Fiscalização fora o não 

emprego de matéria-prima extrativa regional apto gerar direito ao aproveitamento de créditos 

incentivados (com fulcro no artigo 82, inciso III, do RIPI/2002), sendo que não houve 

manifestação a respeito da classificação fiscal das mercadorias transacionadas. Enquanto isso, 

no segundo lançamento tributário contra o mesmo contribuinte a respeito de outros períodos de 

apuração, que se encontrava agora em discussão pelo Colegiado, aí sim foi levantada e 

desenvolvida a motivação a respeito da classificação fiscal do “concentrado” para refrigerantes 

classificado na posição 2106.90.10, Ex 01. Daí porque a Turma de Julgamento entendeu que 

inexistia uma alteração de critério jurídico no caso concreto, afinal, o silêncio a respeito da 

classificação fiscal da mercadoria no primeiro lançamento tributário não implicou a 

“homologação tácita” do assunto. Representa, simplesmente, que naquele momento inicial essa 

não foi uma razão determinante para ser exarado do ato administrativo e, por isso, não pode ser 

qualificada como critério alterado pelo segundo lançamento. 

Tampouco será possível falar em alteração de critério jurídico a ser evitada pelas normas 

garantistas se a primeira interpretação, embora existente, encontrava-se superada.565 Em outras 

palavras, se o primeiro entendimento tiver sido abandonado pela Administração, a garantia não 

surtirá efeitos. O que se verifica nessa situação é, na realidade, a existência de uma sequência 

de 3 atos ou mais. Veja-se o seguinte exemplo: embora pudesse existir um primeiro ato que 

consolidou uma interpretação x; este foi seguido por um segundo ato apresentando uma 

interpretação y ao mesmo conceito; razão pela qual um terceiro ato, abraçando a interpretação 

y, não caracterizará uma alteração de entendimento administrativo em relação ao ato inicial 

(interpretação x). É claro que entre o primeiro e o segundo ato tal mudança existe, sendo nesse 

ínterim que se caberia pensar na aplicação da garantia dos contribuintes.  

 
565  RICHER, Daniel. Les droits du contribuable dans le contextieux fiscal. Paris: Libraire Génerale de Droit e 

de Jurisprudence: EJA, 1997. p. 335. 
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Igualmente inexistirá a alteração de critério jurídico se, para a configuração da mudança 

de entendimento, for necessário o recurso à analogia.566 Assim, se o entendimento inicial 

(critério jurídico cristalizado, cf. item 4.1.1) foi proferido relativamente a um tributo, e o 

segundo pronunciamento da Administração seja relativo a outro tributo,567 ainda que as razões 

lógicas aplicadas para o primeiro caso sejam passíveis de transposição, ao que tudo indica, para 

o segundo, não se estará diante de mudança de critério jurídico ensejadora das restrições da 

garantia aqui tratada.568  

Afinal, a garantia contra mudanças de orientação por parte da Administração Tributária 

é um instrumento que afiança dos direitos dos contribuintes, mas não um mecanismo de 

diminuição dos poderes e deveres da Fazenda Pública. Perquirir o crédito tributário é 

fundamental para a manutenção do estado fiscal e deve ocorrer de acordo com todos as garantias 

regras previstas para tanto. Dessarte, somente aquilo que expressamente foi objeto de orientação 

por parte da Administração Fiscal é que a vinculará. Somente nesses casos, que não poderão 

ser estendidos por qualquer processo argumentativo, é que a legítima confiança dos 

contribuintes prevalecerá, de acordo com as regras propostas neste trabalho. 

Cumpre elucidar ainda a seguinte dúvida: razões adicionais trazidas pela Administração 

Fiscal – em cumprimento de diligências ou ainda por decisões proferidas pelos competentes 

órgãos de julgamento –, no sentido de desenvolver a argumentação do ato administrativo de 

lançamento, mantendo a descrição do fato e a infração imputada mediante argumentos 

adicionais ou aprofundamento das razões da Administração, configuram alteração de critério 

jurídico? 

A dúvida é se tal situação, ocorrida no bojo do processo administrativo fiscal, poderia 

render ensejo aos limites que resguardam os contribuintes pela garantia contra mudança de 

critério pela Administração Tributária na sua modalidade intraprocessual, como se verá mais 

abaixo (item 4.2.1).  

A resposta deve ser negativa. Na realidade, tal situação é natural no decorrer do 

contencioso administrativo, uma vez que é ínsita à dialeticidade entre as partes que participam 

do contencioso e ao efeito devolutivo, em sua dimensão vertical (profundidade), dos 

 
566   RICHER, Daniel. Les droits du contribuable dans le contextieux fiscal. Paris: Libraire Génerale de Droit e 

de Jurisprudence: EJA, 1997. p. 348.  
567  Como única exceção a essa regra pode-se pensar na Contribuição ao PIS e da Cofins. Ambas, por terem 

legislação consabidamente gemelar, poderiam ultrapassar essa barreira, não cabendo se falar de necessidade 

de recurso à analogia para a utilização dos motivos de uma para a outra.  
568 Não se desconhece as discussões em nível processual a respeito da aplicação da ratio decidendi de decisões 

(vinculação argumentativa). Contudo, no nível administrativo aqui discutido, tão próximo à concretude dos 

fatos mais do que a teses a serem replicadas por razões de direito, não parece ser o caso de trazer à tona tal 

doutrina.  
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recursos.569 O desenvolvimento dos argumentos jurídicos, seja para manter ou para cancelar a 

autuação fiscal, é justamente o que se quer do processo administrativo. O que está vedado pela 

garantia contra alteração de critério jurídico em sua modalidade intraprocessual (item 4.2.1) é 

que, uma vez entendido como improcedente a fundamentação do lançamento tributário, uma 

nova fundamentação seja sobreposta a primeira, excluindo-a, no intuito de manter o ato 

administrativo hígido.570  

Por fim, vale destacar que os requisitos formais do segundo entendimento, inovador 

quanto ao critério jurídico, deverão estar presentes, vale dizer: tratar-se de ato emanado por 

autoridade pública competente e ao qual tenha sido dado a devida publicidade.  

Com relação ao momento em que a alteração de critério jurídico pode ocorrer, bem 

como a fonte de sua emanação, são questões que serão tratadas no item 4.3.2, destinado 

justamente a avaliar as espécies de atos administrativos que podem veicular mudanças de 

entendimento pela autoridade fiscal.   

Vistos, então, os requisitos positivos e/ou negativos para que seja possível a invocação 

da garantia, passa-se, agora, a tratar das suas modalidades, o que em grande medida organiza 

os elementos até aqui já trabalhados.  

 

4.2 Modalidades da garantia 

 

Buscando sistematizar o ordenamento jurídico brasileiro – com base tanto na legislação 

específica para a matéria tributária quanto nos comandos de direito público destinados ao 

âmbito administrativo -, é possível perceber que a mudança de critério jurídico pode ocorrer de 

duas formas.  

 
569  Segundo a lição de Araken de Assis: “Definida a extensão da matéria devolvida em determinado processo, por 

sua vez resultante da soma de dois elementos – a impugnação do apelante e o estágio alcançado pela cognição 

do órgão a quo, no concernente às três classes de questões (pressupostos processuais, condições da ação e 

mérito) – dentro da respectiva classe, o apelo remeterá ao tribunal o conhecimento de todas e quaisquer 

questões. O efeito devolutivo compreende, igualmente, as questões que poderiam ter sido solucionadas na 

sentença, a despeito de o juiz não as ter resolvido, e as questões que, resolvidas, não se mostravam agraváveis 

(art. 1.009, §1º). Nesse sentido, correto se afigura o diagnóstico de que, no plano vertical, é ‘amplíssima’ a 

devolução.” (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 541).  
570  Como exemplo, tome-se a decisão do Carf no Acórdão 9101-003.075, da qual se destaca a seguinte passagem: 

“Assim, vislumbra-se que tal como a DRJ, a Turma Ordinária confirmou a indedutibilidade do ágio diante da 

falta de partes independentes. Em que pese mencionem-se outros aspectos, os julgadores em ambas instâncias 

administrativas não deixaram de avaliar o cerne do auto de infração, consistente na artificialidade de geração 

do ágio entre empresas do mesmo grupo, por meio de reavaliação. Caso houvesse abandono das razões do auto 

de infração, adotando-se novos critérios para manter o lançamento tributário, em tese, poderia ser reconhecida 

a nulidade do lançamento. Não obstante, não é o caso destes autos.” 
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A primeira delas é num processo de revisão do ato administrativo de lançamento 

tributário, vale dizer, no ínterim de processo administrativo fiscal de impugnação pelo 

contribuinte do ato administrativo de lançamento (cf. artigo 145, inciso I, do CTN), ou de 

manifestação e inconformidade contra a negativa via despacho decisório de um crédito 

pleiteado. Nessa situação, exsurge a garantia contra mudança de critério jurídico pela 

Administração Tributária em sua modalidade intraprocessual, limitando os efeitos retroativos 

prejudiciais aos contribuintes.  

Já a segunda forma de mudança de critério jurídico é verificada entre atos 

administrativos que não se comunicam/conectam em sentido processual. É o caso, por exemplo, 

de um ato normativo complementar que sucede o outro, trazendo uma nova e diferente 

abordagem sobre um determinado tema. Ou ainda de um lançamento tributário a respeito da 

mesma matéria que já houvera sido abordada em auto de infração anterior, de período de 

apuração diverso. Situações como essas darão ensejo à incidência da garantia contra alteração 

de critério jurídico pela Administração Tributária em sua modalidade extraprocessual. 

Tal segregação é fundamental, pois os pressupostos de uma modalidade da garantia são 

diversos (e.g. o direito à ampla defesa e ao contraditório regem unicamente a garantia na 

modalidade intraprocessual); bem como as regras positivadas na ordem jurídica também são 

díspares, tudo conforme se verá a seguir.  

 

4.2.1 Modalidade intraprocessual da garantia contra mudança de critério jurídico pela 

Administração Tributária 

 

O processo administrativo é um instrumento de concretização do princípio da 

legalidade, servindo para o controle dos atos praticados pela Administração Fiscal.571 

Contempla, assim, o conjunto de normas que disciplina o regime jurídico processual 

administrativo aplicável às lides tributárias deduzidas perante a Administração Pública 

(pretensões tributárias e punitivas do Estado impugnadas administrativamente pelo 

contribuinte).572 Tudo na “concretização do princípio da legitimidade do poder, na medida em 

que se esclarecem e se afirmam os motivos das decisões administrativas.”573 

 
571  MURICI, Gustavo Lanna et alii. Lançamento tributário: caracterização dos vícios formais e materiais para fins 

de aplicação do prazo decadencial do artigo 173, II do CTN – análise da jurisprudência da CSRF. In: MURICI, 

Gustavo Lanna (ed.). Análise crítica da jurisprudência do Carf. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2019. 

p. 264.  
572  MARINS, James. O Direito Processual Tributário. 5. ed. São Paulo: Dialética, 2010. p. 237-239. 
573  ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais do Processo Administrativo no Direito brasileiro. 

Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 136, p. 7, out.-dez. 1997. 
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No processo administrativo fiscal vê-se o poder administrativo exercendo atividade 

jurisdicional de maneira atípica574 (já que tipicamente é ao Judiciário que é endereçada a tarefa), 

pois, como bem colocado por Paulo César Conrado, esta atividade é estatal e possui como 

escopo a composição de conflitos.575 Trata-se, assim, de um dos instrumentos de solução de 

conflitos em matéria tributária disponíveis no ordenamento jurídico brasileiro, facultado ao 

contribuinte.576 O conflito se instaura a partir do momento em que o contribuinte discorda da 

cobrança que lhe é endereçada via auto de infração ou da não homologação de pedido creditório. 

Daí a propriedade de ser lembrada a lição de Araújo Cintra, Cândido Rangel Dinamarco e Ada 

Pelellegrini Grinover: “caracterizada a insatisfação de alguma pessoa em razão de uma 

pretensão que não pôde ser, ou de qualquer modo não foi, satisfeita, o Estado poderá ser 

chamado a desempenhar a sua função jurisdicional”.577   

Disto já se percebe que a caracterização do processo administrativo fiscal unicamente 

como forma de autocontrole da Administração Pública, não parece apropriada.  

De fato. No âmbito federal, o Processo Administrativo Fiscal (PAF), destinado 

precipuamente a reger a determinação e exigência dos créditos tributários, é ricamente 

disciplinado pelo Decreto n. 70.235/1972, que mesmo sendo anterior à Constituição Federal de 

1988, é capaz de assegurar aos contribuintes o contraditório e a ampla defesa determinados pelo 

seu artigo 5º, LV. Embora tal diploma normativo seja passível de melhorias,578 supre a falta de 

um regramento sistematizado em nível de legislação complementar, uma vez que a proposta 

nesse sentido acabou não sendo trazida para o texto aprovado do Código Tributário Nacional 

(CTN). 

Mas não é só. O processo administrativo fiscal é regido pelo Decreto n. 70.235/1972 

e, no que lhe complementa, pela Lei n. 9.784/1999. Ambos os regimes, especial e geral, 

respectivamente, são complementares e merecem leitura e interpretação conjugada.579 

 
574  É o que leciona Tácio Lacerda Gama, mediante as seguintes palavras: “Há, pois, função jurisdicional voltada 

à solução de conflitos entre agentes públicos e contribuintes. Trata-se, porém, de função atípica da 

administração, pois não é exercida pelo Poder Judiciário.” (GAMA, Tácio Lacerda. Competência Tributária 

– fundamentos para uma teoria da nulidade. São Paulo: Noeses, 2009. p. 253). 
575  CONRADO, Paulo César. Processo Tributário. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 75. 
576  Com efeito, trata-se de uma faculdade, e não de uma instância obrigatória, como ocorre em alguns países 

(MICHELS, Gilson Wessler. PAF – Processo administrativo fiscal. Litigância tributário no contencioso 

administrativo. São Paulo: Cenofisco, 2018. p. 25). 
577  CINTRA, Antônio Carlos Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria 

Geral do Processo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 46.  
578  Vide os bens colocados esforços do projeto “Diagnóstico do Contencioso Tributário Nacional” promovido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela Receita Federal em parceria com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), disponível em: https://www.cnj.jus.br/acordo-com-receita-federal-permitira-

diagnostico-sobre-contencioso-tributario/. 
579  MARINS, James. O Direito Processual Tributário. 5. ed. São Paulo: Dialética, 2010. p. 233.  
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Desta leitura conjugada, à qual se soma ainda o regime do Código de Processo Civil 

de maneira supletiva e subsidiária (segundo seu artigo 15), conclui-se que o processo 

administrativo fiscal brasileiro possui, na realidade, natureza híbrida. Isso porque, ao mesmo 

tempo que se trata de uma sucessão de atos culminando em decisão final de órgão judicante, é 

processo que ocorre no seio da Administração Pública, tendo sempre como ponto fundamental 

de origem um ato administrativo (seja ele de lançamento tributário ou despacho decisório de 

pedido de restituição, ressarcimento ou compensação), cujo controle de legalidade é imposto 

pela própria lei (artigo 53 da Lei n. 9.784/1999).580  

Veja-se que no Brasil criou-se uma situação de remissão do regime especial de processo 

administrativo fiscal (Decreto-Lei n. 70.235/1972) ao regime jurídico de processo 

administrativo geral (Lei n. 9.784/1999) para fins de utilização dos institutos de invalidação e 

revogação dos seus atos. É diferente da experiência espanhola, onde a revocación581 de atos 

tributários582 está expressa na própria legislação fiscal, mais especificamente no artigo 219 da 

Ley General Tributaria583 (58/2003, de 17 de dezembro), dentro da Terceira Seção, Capítulo II 

 
580  Após apresentar as correntes doutrinárias acerca da natureza do PAF, Gilson Michels também adota corrente 

intermediária (MICHELS, Gilson Wessler. PAF – Processo administrativo fiscal. Litigância tributário no 

contencioso administrativo. São Paulo: Cenofisco, 2018. p. 31). 
581  Marcus Lívio Gomes explica que o instituto da revocación na Espanha abrange tanto a correção de ilegalidades 

como mudanças de orientação por conveniência e oportunidade, o que se verifica no seguinte trecho de sua 

obra: “La tesis compartida por el informe sobre el borrador del anteproyecto de la nueva Ley General 

Tributaria es en el sentido de que el límite a la revocación, en términos idénticos a los del artículo 105.1 de la 

LRJyPC, ‘parece excluir en la práctica la revocación por motivos de oportunidad, quedando reducida a la 

originada por motivos de legalidad’. En efecto, encontramos dos concepciones para el concepto de revocación. 

Un concepto restringido, tradicional o clásico, según el cual revocar un acto es eliminarlo por razones de 

oportunidad, que se contrapone al concepto de revisión, que significa la remoción del acto por motivos de 

legalidad. Para otro sector doctrinal, el concepto de revocación tiene un sentido más amplio, al significar, en 

general, la retirada de un acto administrativo por otro posterior, cualesquiera que sean los motivos , lo que 

comprende también la retirada por motivos de legalidad. Todo indica que fue esta la opción de la LGT.” 

(GOMES, Marcus Livio. Instrumentos para la unificación de criterios administrativos. Barcelona: Atelier 

Libros, 2011. p. 230).  
582  Define-se a revocation como “facultad de la Administración que le permite retirar del mundo jurídico los actos 

susceptibles de causar prejuicio a los obligados tributarios, es decir, tiene por objeto actos desfavorables o 

que causen gravamen a los obligados tributarios” (Idem, ibidem, p. 229).  
583  “Artículo 219. Revocación de los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones. 

1. La Administración tributaria podrá revocar sus actos en beneficio de los interesados cuando se estime que 

infringen manifiestamente la ley, cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica 

particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación del 

procedimiento se haya producido indefensión a los interesados. 

La revocación no podrá constituir, en ningún caso, dispensa o exención no permitida por las normas 

tributarias, ni ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 

2. La revocación sólo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. 

3. El procedimiento de revocación se iniciará siempre de oficio, y será competente para declararla el órgano 

que se determine reglamentariamente, que deberá ser distinto del órgano que dictó el acto. 

En el expediente se dará audiencia a los interesados y deberá incluirse un informe del órgano con funciones 

de asesoramiento jurídico sobre la procedencia de la revocación del acto. 

4. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses desde la notificación del acuerdo de 

iniciación del procedimiento. 



177 

 

(“Procedimientos especiales de revisión”) do Título V da citada Lei, relativa ao “Revisión en 

vía Administrativa”).  

Pois bem. Retomando o contexto legal brasileiro, numa síntese necessária sobre os 

principais atos que, sucessivamente, formam o processo administrativo fiscal: verificada a 

ocorrência do fato gerador descrito na hipótese e incidência tributária sem o respectivo 

recolhimento do tributo devido, a autoridade fiscal promoverá a sua cobrança (cf. artigo 142 do 

CTN; artigos 9º e 10 do Decreto n. 70.235/1972), acrescida de juros e multa, via o lançamento 

tributário que se materializa no auto de infração. Caso discorde da exigência, o contribuinte tem 

a faculdade de impugnar o lançamento tributário (artigos 14 a 16 do Decreto n. 70.235/1972), 

dando origem à decisão de primeira instância pela Delegacia Regional de Julgamento (DRJ) 

(artigo 25, inciso I, do Decreto n. 70.235/1972). Sendo negado provimento à sua impugnação, 

o contribuinte tem ainda a possibilidade de protestar ao Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (Carf) (artigo 25, inciso I do Decreto n. 70.235/1972), que atuando como segunda 

instância administrativa, proferirá nova decisão sobre o recurso voluntário que lhe foi 

apresentado. Já se for dado provimento à impugnação, subirá recurso de ofício584 ao Carf para 

que aprecie em reexame necessário os fundamentos da decisão que exonerou a cobrança 

tributária. Durante todo esse processo é possível que as autoridades judicantes demandem que 

sejam feitas diligências ou perícias para sanar dúvidas a respeito dos fatos discutidos no 

processo (artigos 18 e 20 do Decreto n. 70.235/1972).  

Tendo sido o critério jurídico adotado pela autoridade fiscal – com todos os requisitos 

para tanto, cf. item 4.1.1 – no lançamento tributário, em qualquer dos atos subsequentes do 

processo administrativo fiscal poderá ocorrer a alteração de critério jurídico. Vale dizer, seja (i) 

na decisão da DRJ; (ii) em relatórios proferidos pela autoridade fiscal de origem em respostas 

à diligências; (iii) ou na decisão proferida pelo Carf, caso a interpretação dada à legislação, com 

base nos fatos que foram objeto de verificação pela autoridade autuante, seja diferente, estar-

se-á diante de alteração de critério jurídico e, por conseguinte, na necessidade de observância 

da garantia do contribuinte contra mudanças de orientação que lhe sejam prejudiciais.585  

 
Transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior sin que se hubiera notificado resolución expresa, se 

producirá la caducidad del procedimiento. 

5. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento pondrán fin a la vía administrativa.” 
584  Existe um limite de alçada para que essa remessa do recurso de ofício seja feita ao Carf, atualmente no patamar 

de dois milhões e meio de reais.  
585  Para pesquisa empírica sobre em que momentos tem que verificado a mudança de critério jurídico no bojo do 

processo administrativo fiscal federal, ver: DELIGNE, Maysa de Sá Pittondo; LAURENTIIS, Thais de. 

Alteração de critério jurídico e jurisprudência do Carf. In: GODOI, Marciano Seabra et alii (org.). Análise 

crítica da jurisprudência do Carf. Belo Horizonte: D’Plácido Editora, 2019. p. 367-386. 
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De pronto vale ressaltar que o traço distintivo da garantia contra mudanças de critério 

jurídico na modalidade intraprocessual consiste na sua conformação com os princípios do 

contraditório e da ampla defesa. Esses princípios – enquanto manifestação do direito de ação e 

de defesa por meio da participação em todo o decorrer do processo –586 têm a função de fazer 

com que se estabeleça um diálogo entre as partes envolvidas no conflito em pé de igualdade. 

Assim, constituem o caminho pelo qual o processo, por meio das formalidades por ele 

estabelecidas, almeja alcançar a verdade material – no caso do âmbito administrativo, pois no 

judicial vige a verdade formal – solucionando o litígio ao promover a pacificação social. Essa 

característica do PAF, inclusive, reforça a conclusão sobre o seu caráter híbrido, já que o 

aproxima muito mais da tutela promovida pelo Poder Judiciário na composição de litígios por 

julgador equidistante das partes envolvidas, do que da administração exercendo seu poder de 

autotutela em nome do princípio da legalidade.  

Com efeito, é justamente pelo fato de estar-se aqui falando em uma relação processual 

que os direitos dos litigantes perante a autoridade julgadora, mesmo administrativa, ganham 

expressão. Trata-se de determinação do próprio texto constitucional (artigo 5º, inciso LV)587, 

abarcado pela legislação ordinária (artigo 2º da Lei n. 9.784/1999588 e artigo 59, inciso II do 

Decreto n. 70.235/1972), ao determinar que são nulos os atos proferidos com preterição ao 

direito de defesa.589  

Dito isso, fica clara a razão da regra geral da inalterabilidade do lançamento tributário 

que seja prejudicial ao contribuinte. Alterações positivas ao contribuinte, proferidas por 

decisões administrativas no sentido de reconhecer a improcedência das razões fiscais, consistem 

no objetivo próprio do PAF ao controlar a legalidade dos atos administrativos pela via de 

julgamentos de recursos. Eis aí a lógica do artigo 145 do CTN quando prevê a possibilidade de 

alteração do lançamento em razão de impugnação do sujeito passivo ou recurso de ofício.   

 
586  MASCITTO, Andréa. A importância da preservação da ampla defesa e do contraditório no processo 

administrativo fiscal: análise à luz de exemplos práticos. In: PISCITELLI, Tathiane (coord). Direito 

Processual Tributário: aspectos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 30.  
587  “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

[...].” 
588  “Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 

razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência.” 
589  “Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e decisões 

proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.” 
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Pela regra da inalterabilidade prejudicial (vedação à alteração em sede contenciosa, na 

linguagem de Gilson Michels)590 busca-se que o contribuinte, ciente das razões (motivo e 

motivação) que levaram à autoridade pública a praticar o ato administrativo de lançamento ou 

a negativa de direito creditório, delas possa se defender plenamente, sem ser surpreendido com 

inovações ao longo do processo, que prejudiquem seu direito à ampla defesa e ao contraditório, 

inclusive no que tange ao duplo grau de jurisdição do PAF. É de fato pertinente o paralelo com 

a petição inicial que, dando início ao processo civil, delimita os contornos da lide e o quanto 

poderá ser decidido pelo Poder Judiciário (cf. artigo 141 do CPC). Contudo, somente os motivos 

e a motivação do ato administrativo não serão suficientes para delimitar o litígio administrativo, 

o que ocorrerá com a sobreposição das razões de impugnação ou manifestação de 

inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.  

Daí a importância da adequada motivação do lançamento tributário, pois possibilita o 

controle do ato administrativo e a efetiva aplicação da garantia na modalidade intraprocessual. 

Nesse ponto cumpre trazer à baila as considerações de Ricardo Lodi Ribeiro, ao colocar 

que a garantia prevista no artigo 146 do CTN é contra mudança de orientação que prejudique o 

contribuinte, não que lhe beneficie. “Tratando-se de dispositivo que tutela a confiança do 

contribuinte, nenhum óbice existe quanto à retroatividade de interpretação mais benéfica, pois 

nesse caso, a restauração da legalidade não encontra oposição à segurança jurídica.”591  

Pois bem. Embora a inalterabilidade prejudicial ao contribuinte seja a regra, o sistema 

tributário prevê exceções específicas, as quais não encontram paralelo perfeito com a normativa 

geral a respeito da revisão de atos administrativos.  

Em primeiro lugar aparecem as hipóteses de revisão de ofício do lançamento, previstas 

no artigo 149 do CTN, incisos VIII e IX, as quais dizem respeito basicamente a correção de 

equívocos no lançamento causados por conduta dolosa do agente público ou 

incorreções/omissões incorridas pelo sujeito passivo.  

Dessa forma, caso o critério jurídico do lançamento seja inválido por quaisquer das 

razões elencadas nos incisos VIII e IX do artigo 149 do CTN, o sistema jurídico prevê a 

possibilidade de sua alteração justamente para salvaguardar o crédito tributário que não estava 

sendo devidamente perquirido em razão de atos errôneos/dolosos do contribuinte ou da 

autoridade fiscal lançadora. Desse modo é que, em quaisquer dessas hipóteses do artigo 149 do 

 
590  MICHELS, Gilson Wessler. PAF – Processo administrativo fiscal. Litigância tributária no contencioso 

administrativo. São Paulo: Cenofisco, 2018. p. 37.  
591  RIBEIRO, Ricardo Lodi. A segurança jurídica do contribuinte (legalidade, não-surpresa e proteção à 

confiança legítima). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 243. 
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CTN, não há de se falar em aplicação da garantia contra mudança de critério jurídico pela 

Autoridade Tributária.  

O sistema tributário permite também a alteração do lançamento tributário pela 

invalidação decorrente de vícios formais no ato administrativo de lançamento.  

Importante tecer algumas considerações mais sobre o tema, para que fique bem 

contextualizada a questão da alteração de critério jurídico. 

Conforme visto no tópico 3.1.2, a motivação não é meramente um requisito formal do 

ato administrativo, mas sim de fundo, referindo-se à perfeição do ato. Nesse sentido bem andou 

a doutrina do Direito Tributário ao desenvolver o tema da diferenciação entre vícios formais e 

vícios materiais, para fins principalmente de pacificação quanto à aplicação do artigo 173, 

inciso II do CTN. Este dispositivo determina a decadência do direito de o fisco promover o 

lançamento tributário em cinco anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão que 

houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Portanto, as correções 

de vícios formais gerarão a reabertura de prazo decadencial para novo lançamento tributário 

sobre os mesmos fatos, caso anulado o lançamento original, nos termos do artigo 173, inciso II 

do CTN. A contrario sensu, caso acometido por vício material, não há a possibilidade de ser 

suprido o problema por novo lançamento. Percebe-se, então, que aqui aparece a questão da 

(in)convalidação dos atos administrativos (item 3.1.3) disciplinada pelo Direito Tributário. 

Entende-se que o vício material no lançamento não é convalidável, enquanto o vício formal 

sim.  

Mas, o que distingue o vício formal do vício material? 

Embora use a expressão “vício formal” para a contagem do referido prazo, o CTN não 

trouxe consigo a delimitação desse conceito, razão pela qual ele passou a ser buscado pelos 

aplicadores do direito no artigo 2º, parágrafo único, inciso b da Lei n. 4.717/1965,592 tão citado 

linhas atrás.   

Entende-se então que enquanto o vício formal diz respeito aos requisitos procedimentais 

de exteriorização do ato administrativo, o vício material diz respeito ao seu conteúdo, tomando 

como base justamente o artigo 2º da Lei n. 4.717/1965.  

 
592  “Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de: a) 

incompetência; b) vício de forma; c) ilegalidade do objeto; d) inexistência dos motivos; e) desvio de finalidade. 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas: a) a 

incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou; 

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades 

indispensáveis à existência ou seriedade do ato; [...].” 
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Isto significa que se considera vício formal aquele que não macula o crédito tributário e 

não interfere na compreensão dos fatos que lastreiam a exigência”, 593 resumindo-se a questão 

procedimental extrínseca do lançamento tributário. Somente este vício, o formal, lembre-se, é 

que é entendido como convalidável pelo sistema tributário e, por isso, terá o condão de afastar 

a garantia contra mudanças de orientação por parte da Administração Fiscal.594 É nesse sentido 

que podem ser refeitos os atos expedidos com vício formal (e.g. falta de assinatura do autuante 

ou outro requisito do artigo 10 do Decreto n. 70.235/1972) sendo afastada sua nulidade (cf. 

artigo 60 do Decreto n. 70.235/1972). De outro lado, não podem ser reformulados os atos com 

vícios relativos ao objeto (e.g. objeto ilícito), à finalidade (e.g. desvio de poder), ao motivo (e.g. 

problemas no fundamento legal e fático)595 e à motivação (e.g. descrição imprecisa do fato), 

uma vez que todos se referem ao conteúdo do ato, configurando vícios materiais.596 

Disso já é possível concluir que o veto à convalidação de atos administrativos eivados 

de vícios materiais faz parte da garantia contra mudança de critério jurídico pela 

Administração Tributária na modalidade intraprocessual. Isso porque os problemas atinentes 

ao motivo e/ou à motivação implicam  desatino ao exercício do direito de defesa dos 

contribuintes, já que dizem respeito ao conteúdo da relação jurídica tributária espelhada no 

lançamento (e.g. indicação defeituosa ou insuficiente da infração; base imponível; documentos 

caracterizadores de infração; pessoalidade do responsável tributário), e não simplesmente ao 

instrumento veiculador da formalização do crédito tributário (cf. Acórdão 9101-002.146, sessão 

de 05/12/2015).597  

Mas isso não quer dizer que, uma vez cientificado o contribuinte acerca do lançamento 

tributário, a Fazenda Pública não pode alterá-lo, caso perceba a existência de vício material. O 

artigo 149 do CTN, como já mencionado, prevê situações em que isso poderá acontecer, desde 

 
593  MURICI, Gustavo Lanna et alii. Lançamento tributário: caracterização dos vícios formais e materiais para fins 

de aplicação do prazo decadencial do artigo 173, II do CTN – análise da jurisprudência da CSRF. In: MURICI, 

Gustavo Lanna (ed.). Análise crítica da jurisprudência do Carf. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2019. 

p. 266.  
594  Não parece coerente, assim, a proposta de aproximação de vício formais com erro de fato, em contraposição 

aos vícios materiais que se aproximariam ao erro de direito, vista pontualmente na doutrina (FAUSTINO, 

Marília de Prince Sari; MUNHOZ, Flávio de Sá. Nulidades (formais e materiais) no processo administrativo 

tributário. In: CARDOSO, Alessandro Mendes et alii (org.). Processo Administrativo Tributário. Belo 

Horizonte: Editora D’Plácido, 2018. p. 349-366).  
595  LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinicius. Processo Administrativo Fiscal Federal 

Comentado. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010. p. 321.  
596  Vide MENDONÇA, Mauritânia Elvira de Sousa. Lançamento tributário: vícios materiais e formais para fins 

do art. 173, II, do Código Tributário Nacional. 2013. 267 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. 
597  Mais exemplos interessantes da jurisprudência do Carf podem ser encontrados em FAUSTINO, Marília de 

Prince Sari; MUNHOZ, Flávio de Sá. Nulidades (formais e materiais) no processo administrativo tributário. 

In: CARDOSO, Alessandro Mendes et alii (org.). Processo Administrativo Tributário. Belo Horizonte: 

Editora D’Plácido, 2018. p. 349-366. 
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que dentro do prazo decadencial para tanto (artigo 149, parágrafo único) e desde que respeitado 

o conteúdo do artigo 146 do CTN. 

Ou seja, o procedimento revisional de apuração crédito tributário é perfeitamente 

possível e deve ser promovido sempre que se constate uma irregularidade no lançamento 

efetuado, por força princípio de autotutela da administração, segundo o qual o poder público 

deve rever seus próprios atos quando eivados de vícios. Todavia, protegendo a segurança 

jurídica do sujeito passivo da obrigação tributária, o legislador complementar trouxe regra que 

limita tal poder revisional, estampada no artigo 146 do CTN. Pelos seus dizeres a revisão do 

ato administrativo, quando feita com base em mudança dos critérios jurídicos adotados no 

exercício do lançamento, somente pode ser alcançar fatos geradores futuros. 

De fato. O 146 o CTN deu garantia ao contribuinte que teve contra si lavrado um auto 

de infração, com respaldo numa interpretação da lei pela Fiscalização: caso a Administração 

Tributária mude seu entendimento sobre essa interpretação normativa aplicável aos fatos 

geradores deste mesmo tributo, tal mudança não poderá prejudicar o contribuinte. Este, de seu 

lado, poderá se valer da interpretação que lhe foi anteriormente dada para se beneficiar, tendo 

em vista o simples “corolário do princípio da não retroatividade.”  598 Por isso que Heleno 

Taveira Torres diz que o dispositivo dá o status de “ato jurídico perfeito” aos fatos geradores 

passados.599 

Assim, a simples alteração da interpretação da autoridade fiscal a respeito da lei 

aplicável aos fatos fiscalizados não pode render ensejo à correção do lançamento tributário caso, 

em exames posteriores, seja verificada eventual incorreção, seja para aumentar ou diminuir a 

cobrança tributária.600 Há precedentes CARF enfatizando justamente esse ponto.601  

 
598  “O Artigo 146 nada mais é, pois, que simples corolário do princípio da não retroatividade, extensível às normas 

complementares, limitando-se a esclarecer que os lançamentos já praticados à sombra de ‘velha interpretação’ 

não podem ser revistos com fundamento em ‘nova interpretação’. Repare-se que o artigo 146 pressupõe que, 

antes da modificação operada nos critérios jurídicos, tenha sido previamente praticado um ato individualizado 

de lançamento, caso contrário não se justificaria a referência a ‘um mesmo sujeito passivo’ . O que o artigo 

146 pretende é precisamente que os atos administrativos concretos já praticados em relação a um sujeito passivo 

não possam ser alterados em virtude de uma alteração dos critérios genéricos da interpretação da lei já aplicada. 

Assim, como corolário da garantia genérica – em favor de todos os sujeitos passivos – de não aplicação 

retroativa da lei e de interpretação superveniente, constante do artigo 144, o artigo 146 explicita a garantia 

subjetiva – em favor de cada sujeito passivo individualmente considerado – de que a interpretação 

superveniente não pode conduzir à modificação do lançamento que o tenha como destinatário. Esta é também 

a solução consagrada pela LPAF (Lei 9.784/98), que dispõe no seu art. 2º, inciso XIII, ser ‘vedada aplicação 

retroativa de nova interpretação’.” (XAVIER, Alberto. Do lançamento no Direito Tributário brasileiro. 3. 

ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2005. p. 277). 
599  TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e segurança jurídica. São Paulo: RT, 2011. 

p. 227.  
600  VELLOSO, Andrei Pitten. Modificação de critério jurídico nos lançamentos tributário. In: GOMES, Marcus 

Lívio; OLIVEIRA, Francisco Marconi de (coord.). Estudos tributários e aduaneiros do III Seminário Carf. 

Brasília: [s.n.], 2018. p. 33. 
601  Vide Acórdão 9303-01.501. 
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Cite-se como exemplo o Acórdão n. 9303-004.627,602 de 14/02/2017, no qual uma 

diligência ocorrida ao longo do processo rendeu ensejo à modificação no critério de apuração 

do valor tributável mínimo do (IPI): enquanto o lançamento original considerou a média 

ponderada dos preços da contribuinte e de sua interdependente comercial, nos próprios meses 

das saídas dos produtos, a retificação do lançamento considerou a média ponderada dos preços 

praticados por três contribuintes não identificados, localizados na praça da recorrente, mais os 

da interdependente comercial, nos meses anteriores aos da saída. Diante deste cenário, o voto 

condutor do acórdão colocou que “não se trata de mero erro de cálculo, mas de forma de 

apuração da base tributável do IPI a partir do conceito de valor tributável mínimo”, desta forma, 

ficou configurado o vício material e decretada a nulidade do acórdão da DRJ que promoveu tal 

alteração, a qual só poderia valer para fatos geradores futuros.  

Ainda como exemplo, vê-se a situação enfrentada no Acórdão Carf n. 1101000.906. 

Neste caso, o lançamento tributário foi lavrado aplicando o entendimento que o lucro deveria 

ter sido arbitrado, sendo que o coeficiente de arbitramento para determinação da base de cálculo 

do IRPJ seria 9,6%, apontando o enquadramento legal correspondente (artigo 15, caput, c/c 

artigo 16 da Lei n. 9.249/1995), e para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de 

12%, nos termos do artigo 20 da mesma Lei n. 9.249/1995. Uma vez impugnado tal lançamento, 

o Carf decidiu que a exigência de IRPJ e de CSLL não poderia ser mantida pelos órgãos 

julgadores apontando como fundamento o artigo 24 da Lei n. 9.249/1995, o qual estabelece 

que, verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e 

do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a 

pessoa jurídica no período base a que corresponder a omissão. Ou seja, o objeto da controvérsia 

foi justamente que a mudança de interpretação por parte da Administração Pública no processo 

de revisão dos atos administrativos não é ilimitada.  

Essas afirmações a respeito da aplicação do artigo 146 no curso do processo 

administrativo fiscal – enquanto mais uma das normas que compõem a garantia intraprocessual 

contra mudança de critério jurídico pela Administração Tributária – parece, à primeira vista, 

contradizer o quanto disposto no artigo 18, § 3º, do Decreto n. 70.235/1972, cujo fundamento 

 
602  “Ementa(s). Assunto: Normas de Administração Tributária. Período de apuração: 20/12/1997 a 31/03/1998. 

AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 

MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO DA 

CONFIANÇA. A modificação de critério jurídico adotado pela autoridade tributária no exercício do 

lançamento, pela autoridade julgadora de primeira instância não é possível, ainda que se resulte em valores 

inferiores àquele originalmente lançado. A utilização de outro critério, diferente daquele originalmente 

utilizado, para a apuração do valor tributável mínimo do IPI, efetuado após diligência solicitada pela autoridade 

julgadora, configura-se como mudança de critério jurídico, que somente produzirá efeitos para fatos futuros, 

conforme disposto no artigo 146 do CTN. Recurso Especial do Procurador Negado.” 
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é a combinação do artigo 145, III, com o artigo 149, I, do CTN, quando fala da possibilidade 

de agravamento do auto de infração, inclusive mediante a inovação ou alteração dos 

fundamentos legais da exigência. Veja-se o texto: 

 

Art. 18. [...] 

[...] 

§ 3º Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do 

processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem 

agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da 

exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento 

complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no 

concernente à matéria modificada. 

 

Sabendo da necessidade de observância da lei complementar, haja vista a competência 

que lhe foi outorgada pela Constituição Federal de estabelecer normas gerais de Direito 

Tributário, especialmente sobre o lançamento (artigo 146, III, b, da CF/88),603 Maria Teresa 

Martínez López e Marcos Vinicius Neder604 esclarecem que: 

 

Agravar significa tornar pior, mais grave, mais pesado, exacerbar. Luiz Henrique 

Barros de Arruda276 escreve, com muita propriedade, que “O termo agravar, na 

acepção do Decreto n° 70.235/72, não significa apenas tornar a exigência mais 

onerosa, mas compreende também modificar os argumentos que a suportam ou seus 

fundamentos, a exemplo do que requer a lavratura de auto de infração ou notificação 

de lançamento complementar, nos termos do artigo 18, parágrafo terceiro.” Só quem 

pode constituir o crédito tributário por meio do lançamento é quem possui a 

competência para, em exames posteriores, realizá-los no curso do processo, 

verificadas incorreções, omissões ou inexatidões, proceder ao agravamento da 

exigência fiscal. 

Esta autorização funda-se na regra geral de revisão de ofício do lançamento prevista 

pelo artigo 149 do CTN que adotou, no regime do Decreto n. 70.235/72, a 

denominação de agravamento. 

 

Citando Amílcar de Araújo Falcão, os autores admitem que no controle administrativo 

comporta-se a possibilidade de reformatio in pejus pela Administração e a deliberação sobre 

questões não suscitadas anteriormente.605 O artigo 64, parágrafo único, da Lei n. 9.784 também 

traz previsão desse gênero. Mas o importante é que o agravamento sempre vai se dar nas balizas 

traçadas pelo artigo 149 do CTN e, portanto, sem excluir os limites estabelecidos pela própria 

 
603  “Art. 146. Cabe à lei complementar: [...] III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 

especialmente sobre: [...] b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; [...].” 
604  LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo Administrativo Fiscal Federal 

comentado. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010. p. 319.  
605  Na prática, será lavrado auto de infração complementar para tanto o qual passará a ser parte integrante do 

lançamento original. Não será, necessariamente, um novo lançamento. Mas existe situação diversa, na qual o 

lançamento original é completamente anulado pelo auto complementar, substituindo-o em sua integralidade, 

haja vista que o artigo 149 do CTN “ao conceder a autorização para que a administração rever seus atos, 

outorgou, implicitamente, por consequência lógica, a competência para também anulá-los.” (Idem, ibidem, p. 

321).  
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lei complementar. Ou seja, nas palavras de Maria Teresa López e Marcos Neder, tanto o limite 

temporal (não decorrido o prazo de decadência, conforme o artigo 149, parágrafo único) quanto 

à “substância da alteração” (vedação a “variações opinativas dos órgãos fazendários”),606 

devem ser respeitados. E mais importante: sempre deverá ser devolvido o direito ao 

contraditório ao contribuinte em caso de agravamento. Eis aí o ponto que torna o artigo 18, §3º 

– muito bem regulado pelo artigo 41 do Decreto n. 7.574/2011 –607 compatível com a ordem 

constitucional e com a lei complementar, bem como o coloca claramente como mais um 

dispositivo que compõe a garantia contra mudança de critério jurídico na modalidade 

intraprocessual, a qual, como dito no início deste tópico, tem como espinha dorsal o direito ao 

contraditório e à ampla defesa.  

Numa síntese: mesmo nas hipóteses em que é possível a alteração do lançamento, 

algumas condições devem ser observadas. A primeira de caráter temporal: a decadência. Em 

segundo lugar aparecem a condições de caráter processual, a ampla defesa e o contraditório. 

Finalmente, como terceira condição, tem-se a de caráter material, na qual encontra-se a lista 

taxativa de hipóteses em que pode ocorrer a revisão de ofício do lançamento (artigo 149, incisos 

 
606   LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo Administrativo Fiscal Federal 

comentado. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010. p. 322.  
607  “Art. 41. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias realizadas no curso do processo, forem 

verificadas incorreções, omissões ou inexatidões, de que resultem agravamento da exigência inicial, inovação 

ou alteração da fundamentação legal da exigência, será efetuado lançamento complementar por meio da 

lavratura de auto de infração complementar ou de emissão de notificação de lançamento complementar, 

específicos em relação à matéria modificada. § 1º O lançamento complementar será formalizado nos casos: I - 

em que seja aferível, a partir da descrição dos fatos e dos demais documentos produzidos na ação fiscal, que o 

autuante, no momento da formalização da exigência: a) apurou incorretamente a base de cálculo do crédito 

tributário; ou b) não incluiu na determinação do crédito tributário matéria devidamente identificada; ou II - em 

que forem constatados fatos novos, subtraídos ao conhecimento da autoridade lançadora quando da ação fiscal 

e relacionados aos fatos geradores objeto da autuação, que impliquem agravamento da exigência inicial. § 2º 

O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput terá o objetivo de: I - complementar o 

lançamento original; ou II - substituir, total ou parcialmente, o lançamento original nos casos em que a apuração 

do quantum devido, em face da legislação tributária aplicável, não puder ser efetuada sem a inclusão da matéria 

anteriormente lançada. § 3º Será concedido prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da 

exigência complementar, para a apresentação de impugnação apenas no concernente à matéria modificada. § 

4º O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput devem ser objeto do mesmo processo 

em que for tratado o auto de infração ou a notificação de lançamento complementados. § 5º O julgamento dos 

litígios instaurados no âmbito do processo referido no § 4º será objeto de um único acórdão.” 
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VIII e IX do CTN),608 bem como a vedação de alteração retroativa de critério jurídico (artigo 

146 do CTN).609  

Todas essas limitações compõem a garantia contra mudança de critério jurídico pela 

Autoridade Tributária em sua modalidade intraprocessual.  

 

4.2.2 Modalidade extraprocessual da garantia contra mudança de critério jurídico pela 

Administração Tributária 

 

Em contraposição à garantia intraprocessual tratada acima, a garantia extraprocessual 

contra mudança de critério jurídico pela Autoridade Fiscal não diz respeito à revisão de um ato 

administrativo mediante o processo administrativo fiscal, mas sim ao relacionamento entre 

diferentes atos exarados pela Administração Pública sobre determinado assunto, adotando 

interpretações sucessivas e contraditórias, de forma prejudicial à segurança jurídica do 

contribuinte. Esses sucessivos e contraditórios atos emitidos pela administração podem ser 

individuais e concretos, bem como gerais e abstratos. 

Alguns exemplos podem ser esclarecedores para entender os casos em que a garantia 

extraprocessual contra mudança de critério jurídico pela autoridade tributária deverá ser 

observada. 

Primeiramente, pense-se em um contribuinte que em 2010 é notificado de auto de 

infração adotando a interpretação de que está sujeito à não cumulatividade da Contribuição ao 

PIS e da Cofins, mas não possui direito a determinados créditos de insumo que vem tomando; 

e em 2017 tem contra si lavrado novo lançamento tributário que, analisando questões de fato 

idênticas (haja vista que a operação mercantil e a legislação não mudaram), adota a 

interpretação de que o contribuinte está sujeito à incidência monofásica da Contribuição ao PIS 

e da Cofins, inexistindo direito a qualquer crédito. Tem-se, nesse exemplo, dois atos 

administrativos individuais e concreto sucessivos, representando uma mudança de orientação 

da administração pública, o que leva a pergunta se o segundo entendimento poderia retroagir, 

 
608  Alberto Xavier bem observa que dos incisos do artigo 149 do CTN, apenas os VIII e IX se referem a um 

lançamento anterior, veiculando verdadeiras hipóteses de revisão de lançamento (XAVIER, Alberto. Do 

lançamento tributário: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário. Rio de Janeiro: Forense, 

1998. p. 241). No mesmo sentido: DIAS, Karem Jureidini. Fato tributário: revisão e seus efeitos jurídicos. 2. 

ed. São Paulo: Noeses, 2019. p. 57, e MIRANDA, Túlio Terceiro Neto Parente. Revisão do lançamento 

tributário: hipóteses e limites. 2021. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2021. p. 132. 
609  VELLOSO, Andrei Pitten. Modificação de critério jurídico nos lançamentos tributário. In: GOMES, Marcus 

Lívio; OLIVEIRA, Francisco Marconi de (coord.). Estudos tributários e aduaneiros do III Seminário Carf. 

Brasília: [s.n.], 2018. p. 17-18.  
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frustrando a expectativa do sujeito passivo que seguira a orientação do primeiro lançamento 

tributário.  

Um segundo exemplo: a instrução normativa n. 1 adota determinada interpretação 

jurídica sobre o cálculo de preços de transferência, sendo seguida pela instrução normativa n. 2 

com interpretação diversa sobre o mesmo tema, sendo essa última menos favorável ao sujeito 

passivo da obrigação tributária. Nesse caso igualmente há uma sucessão de atos administrativos 

gerais e abstratos, a qual acaba por ir na contramão das expectativas do contribuinte, com base 

no que dissera anteriormente a própria Administração Pública. Aparece então a mesma 

pergunta: poderiam os efeitos desse segundo entendimento retroagirem para a cobrança dos 

tributos e consectários legais? 

A garantia extraprocessual aparecerá, nesse último caso, no contexto do controle 

administrativo com o objetivo de correção. Tal objetivo leva a Administração Pública a 

providenciar a retirada de determinado ato do mundo jurídico por meio de nova conduta, por 

entender ser, esta última, aquela compatível com a legalidade; ou por razões de conveniência e 

oportunidade.610 

Tanto em uma situação como em outra não existe um contencioso administrativo que 

dá origem à revisão do primeiro ato pelo segundo. Este último ato administrativo não é uma 

decisão a respeito do primeiro. Como anteriormente posto, são atos, a princípios, desvinculados, 

apesar de tratarem a respeito da mesma temática, trazendo uma mudança de orientação da 

administração fiscal.  

Por isso é que as regras que regem a coordenação entre esses atos não é a mesma. Por 

isso é que a garantia contra mudança de critério jurídico pela Administração Tributária não é 

a mesma.  

A regra de ouro que rege a garantia na modalidade extraprocessual no âmbito tributário, 

para garantir os direitos dos contribuintes contra a retroação de entendimentos desfavoráveis 

exarados de atos normativos, encontra-se no artigo 100, parágrafo único do CTN.611  

 
610  “São três os objetivos do controle administrativo. O primeiro deles é o de confirmação, pelo qual atos e 

comportamentos administrativos são dados pela Administração como legítimos ou adequados. Exemplo: o ato 

de confirmação de autuação fiscal, quando o autuado alega ilegalidade do ato. O segundo é o de correção, em 

que a Administração, considerando ilegal ou inconveniente a conduta ou o ato, providencia a sua retirada do 

mundo jurídico e procede à nova conduta, agora compatível com a legalidade ou com a conveniência 

administrativas. Se o Poder Público, para exemplificar, revoga autorização de estacionamento, está corrigindo 

o ato anterior quanto às novas condições de conveniência para a Administração. Finalmente o de alteração, 

através do qual a Administração ratifica uma parte e substitui outra em relação ao que foi produzido por órgãos 

e agentes administrativos. Exemplo: portaria que altera local de atendimento de serviço público, mas mantém 

o mesmo horário anterior.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São 

Paulo: Atlas, 2020. p. 1020).  
611  Pormenorizadamente tratado no item 2.1.1 supra. 
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De acordo com esse dispositivo, tendo o contribuinte pautado sua conduta em orientação 

dada por norma complementar da legislação tributária,612 caso esta seja revogada613 (como no 

exemplo de preço de transferência dado acima), prejudicando o sujeito passivo da obrigação 

tributária, o efeito da nova orientação só abrange a possibilidade de cobrança de tributos para o 

passado, mas não de penalidades. Isso porque a conduta do contribuinte, de acordo com o 

princípio do tempus regit actum, quando ocorreu, estava conforme o direito, não havendo que 

se falar em infração à lei a ser sancionada por multa.  

Assim, diferentemente do ordenamento jurídico francês (vide tópico 2.2), a legislação 

tributária não traz especificamente a hipótese de afastamento do tributo. Na leitura do artigo 

100, parágrafo único do CTN, deu-se prevalência ao princípio da legalidade, em detrimento da 

proteção da confiança dos contribuintes.  

Ocorre que o CTN, datado dos anos 1960, não levou em consideração as diferentes 

formas de atuação da Administração Pública, partindo do pressuposto da existência tão somente 

de uma atividade vinculada em todos os seus critérios, meandros e vírgulas, a qual deveria levar 

sempre à regra geral de aplicação do princípio da legalidade restaurando o status quo ante em 

caso de mudança de normas complementares.  

A necessária adequação desse dispositivo será feita mais abaixo (itens 4.3.1 e 4.3.2.1.3), 

trazendo os demais limitadores da retroação de mudança de critério jurídico pela 

Administração, oriundos do regime de Direito Administrativo estudado na Seção 3, em especial 

a teoria da autovinculação da Administração Pública, a qual é plenamente aplicável afora do 

campo processual.614 

 
612  Quais sejam: os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; as decisões dos órgãos singulares 

ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa; as práticas reiteradamente 

observadas pelas autoridades administrativas; os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios. 
613  “Ou seja, a anulação e a revogação, editadas por autoridade pública, apresentam-se como atos administrativos 

que desfazem atos administrativos editados anteriormente.” (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo 

moderno. 21. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 152). 
614  “Há de se ter, porém, algum cuidado com o termo “pretensão”, empregado por diversos autores que definem o 

nemo potest venire contra factum proprium como a “inadmissibilidade de uma pretensão contraditória”. A 

expressão aparece, na maior parte dos casos, associada a uma pretensa restrição do nemo potest venire contra 

factum proprium ao âmbito processual, o que não pode ser aceito. Situado o seu fundamento na tutela da 

confiança e na concretização do valor constitucional de solidariedade social, não há como questionar o caráter 

substancial do princípio. A jurisprudência nacional e estrangeira revela, antes, uma série de casos em que a 

ruptura da confiança ocorre fora do campo processual. Mesmo quando admitem a formulação extrajudicial de 

uma pretensão, e alargam o conceito tradicional do termo, os referidos autores definem a pretensão como 

“aquele ato ou aquela conduta realizada com posterioridade a outro anterior que está dirigido a obter de outro 

sujeito um comportamento determinado”. Continua havendo, aqui, irrazoável redução do campo de incidência 

de proibição do comportamento contraditório. Se, por exemplo, alguém rompe subitamente negociações em 

que se havia intensamente engajado ou se omite na confirmação de um ato a que aderiu com seu 

comportamento, não estará exigindo de quem quer que seja um comportamento determinado; não estará, 

portanto, formulando uma pretensão. Ainda assim, estará, possivelmente, frustrando a confiança despertada 
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No que tange à aplicação da garantia contra mudança de critério jurídico pela 

Administração Tributária entre atos administrativos individuais e concretos (entre 

lançamentos, no exemplo dado inicialmente), não se aplica o artigo 100 do CTN, afinal ele se 

dirige unicamente às normas complementares. A aplicação do artigo 146 do mesmo Codex, por 

sua vez, é muitíssimo conturbada, gerando as correntes doutrinárias tratadas no item 2.1.2 deste 

trabalho, cada qual com sua dificuldade teórica ou prática (item 2.3 supra).  

Dessarte, é na garantia extraprocessual contra alteração de critério jurídico pela 

autoridade tributária que terá ainda mais espaço toda a construção teórica proposta na Seção 3, 

aproveitando os fundamentos de Direito Administrativo para a solução do vácuo legislativo que 

vivem os contribuintes. Tudo nos moldes expostos abaixo.  

 

4.3 Extensão da garantia 

 

4.3.1 Espécies de mudança de interpretação e respectivo regime jurídico a ser adotado 

 

A mudança de critério jurídico pode ocorrer tanto dentro da legalidade, como à sua 

margem.  

Como mencionado acima (item 3.2.1), parcela da doutrina do Direito Tributário já 

constatou e trabalhou com essa ideia.  

É o caso de Marciano Seabra Godoi, que, estudando as hipóteses de revisão do 

lançamento tributário, trata da questão da ilegalidade sob o conceito de “erro de direito”. 

Segundo o autor, no caso de simples substituição de entendimentos, “ambos os critérios 

encontram respaldo jurídico, ambos podem ser seriamente sustentados e defendidos como uma 

interpretação/aplicação adequada do ordenamento jurídico.” Diferentemente é o caso do “erro 

 
em outrem por seu comportamento inicial. Não há porque deixar de se vislumbrar em tais hipóteses um venire 

contra factum proprium. A referência a uma pretensão somente pode ser admitida em sentido atécnico, como 

uma alusão genérica ao caráter meramente pretendido do segundo comportamento. Vale dizer: justamente 

pela incidência do nemo potest venire contra factum proprium, o comportamento contraditório terá início, mas 

será obstado, jamais vindo a se completar. Terá sido, neste sentido, um comportamento não efetivo, mas 

meramente pretendido – pode-se, neste sentido, falar em pretensão. É certo, contudo, que tal consequência 

nem sempre se verifica: casos há em que, diante da dinâmica das relações sociais e das próprias dificuldades 

de acesso ao Poder Judiciário, o segundo comportamento se concretiza plenamente, também aí podendo se 

invocar o nemo potest venire contra factum proprium como meio não já de impedir o comportamento, mas de 

se desfazer o ato ou de se reparar os danos dele derivados. Em síntese, portanto, quando se fala em um 

comportamento contraditório ao factum proprium, o que se está a exigir é o exercício de uma conduta, 

aparentemente lícita, em contrariedade com uma conduta adotada anteriormente. Não é necessário que se trate 

tecnicamente de uma pretensão, nem que seja o comportamento contraditório deduzido em juízo ou praticado 

no âmbito processual. O que se exige, em síntese, são apenas dois comportamentos entre os quais se verifique 

contradição.” (SCHREIBER, Anderson. A proibição de comportamento contraditório: tutela da confiança 

e venire contra factum proprium. São Paulo: Atlas, 2016. p. 96). 
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de direito” (nessa tese tratada como questões de ilegalidade), no qual a norma jurídica 

individual ali produzida “mostra-se incontestavelmente dissociada do direito positivo, não 

havendo qualquer argumento ou justificativa plausível para sustentar sua adequação ao 

ordenamento jurídico.”615  

Também Gabriel Lacerda Troianelli sustentou a diferenciação entre “erro/ilegalidade” 

cometida pela Administração e “alteração de uma interpretação juridicamente possível” 

adotada anteriormente, por uma nova interpretação igualmente válida.616 

Humberto Ávila, nesta mesa toada, afirma que não “é qualquer mudança de orientação 

que qualifica o ato ilícito: alterações de compreensão valorativa não compromete a licitude do 

ato praticado sob outra orientação.”617  

Ainda, Marco Aurélio Grego coloca que CTN prestigia a estabilidade das relações 

jurídicas e a eficácia não retroativa do novo critério jurídico. Dessa forma, tratando do artigo 

146 do Código, entende que a incidência do dispositivo pressupõe que ambos os critérios 

jurídicos “(o antigo e o novo) sejam igualmente legais e admitidos pelo ordenamento. 

Exatamente porque o critério anterior era legal é que o novo só produz efeitos em relação aos 

fatos geradores futuros.”618 

O próprio Rubens Gomes de Souza já reconhecera essa distinção, quando afirmou que 

a “variação de critério jurídico na aplicação da lei pertinente ao caso não implica 

necessariamente em ‘êrro’ de direito, até mesmo porque a hipótese típica é a da variação 

opinativa entre dois critérios, por definição, igualmente exatos e, portanto, alternativos.” 619 

No âmbito internacional, é possível encontrar propostas modernas de sistematizações 

do processo administrativo que levam em conta justamente a diferenciação entre modificações 

dentro e fora do âmbito da legalidade para fins de aferição dos efeitos dessa alteração para os 

administrados. 

 
615  COSTA, Ana Cecília Battesini Pereira; GODOI, Marciano Seabra de. Alteração de critério jurídico do 

lançamento – artigos 146 e 149 do Código Tributário Nacional. In: CARDOSO, Alessandro Mendes et ali 

(org.). Processo Administrativo Tributário. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2018. p. 78.  
616  TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Interpretação da lei tributária: lei interpretativa, observância de normas 

complementares e mudança de critério jurídico. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 176, 

p. 82, maio 2010. 
617  ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 3. ed, São Paulo: Malheiros, 2014. p. 459. 
618  GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2011. p. 565. 
619  SOUSA, Rubens Gomes de. Trabalhos da Comissão Especial do Código Tributário Nacional. Rio de 

Janeiro: Ministério da Fazenda, 1954. p. 209-210.  



191 

 

Veja-se como exemplo a perspectiva da Europa, mais especificamente no Projeto de 

Código ReNEUAL de procedimento administrativo da União Europeia,620 o qual, é imperioso 

ressaltar, baseia-se na jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. 

Nas Considerações a respeito do Livro III, Capítulo VI, do Código ReNEUAL, 

dedicado à “modificação e revogação de decisões”, reconhece-se que “qualquer revogação de 

uma decisão pode ser contrária à proteção da confiança legítima e ao princípio da segurança 

jurídica. A proteção da confiança legítima é um princípio geral do direito comunitário aceito 

pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE).” Daí porque se conclui 

pela utilização do citado princípio como justificativa da normatização. 

Outrossim, o texto do Código ReNEUAL, utiliza-se de dois critérios complementares 

de classificação das decisões administrativas, quais sejam: i) o efeito da decisão na esfera de 

direitos do particular (sendo essa classificação nitidamente forma de observação do princípio 

da proteção da confiança); e ii) a legalidade da decisão.  Nesse sentido, a aplicação do primeiro 

critério de classificação implica a distinção entre (i.a) decisões favoráveis - que conferem 

direitos - e (i.b) decisões desfavoráveis aos administrados. Enquanto isso, a aplicação do 

segundo critério subdivide as decisões que são (ii.a) conformes à lei, (ii.b.) daquelas contrárias 

à legalidade.621  

 
620  MIR, Oriol et alli (dir.). Código ReNEUAL de procedimento administrativo de la Unión Europea. Madrid: 

Instituto Nacional de Administración Pública, 2015. Disponível em 

http://www.reneual.eu/images/Home/codigoreneualdeprocedimientoadministrativodelaue.pdf. Acesso em: 

18/08/2021. “ReNEUAL working groups have developed a set of model rules from 2009 until 2014. The 

ReNEUAL Model Rules 2014 are designed as a draft proposal for binding legislation identifying - on the basis 

of comparative research - best practices in different specific policies of the EU, in order to reinforce general 

principles of EU law.” (RENEUAL – Research Network on EU Administrative Law. ReNEUAL Model Rules 

on EU Administrative Procedure. Disponível em: http://reneual.eu/index.php/projects-and-

publications/reneual-1-0. Acesso em : 01/06/2018).  
621  Haja vista que os critérios são complementares, aplicando-se o primeiro e, em seguida, o segundo, o Código 

ReNEUAL cria quatro regimes jurídicos processuais distintos a serem utilizados na hipótese de alteração ou 

revogação de decisões administrativas. Em primeiro lugar (artigo III.35.1) aparece a modificação e revogação 

das decisões desfavoráveis e ilegais, que podem ocorrer com efeitos retroativos. Já no artigo III.35.2 determina 

que poderão igualmente ser revogadas as decisões desfavoráveis, apesar de legais, porém unicamente com 

efeitos para o futuro. Como terceira hipótese (artigo III.36.1), tem-se a possibilidade de modificação ou 

revogação de decisões favoráveis e ilegais. Aqui, como a decisão que será alterada influenciava positivamente 

a esfera de direitos do administrado, o Projeto de Código determina que a autoridade levará em conta em que 

medida a parte teve confiança legítima na legalidade da decisão anterior, para ponderar sobre o exercício ou 

não da faculdade de alterar tal decisão, bem como sobre a eficácia a ser atribuída à alteração, que poderá ser 

ex tunc ou ex nunc. Neste ponto é interessante observar a possibilidade de modulação de efeitos da alteração 

de entendimento administrativo, a critério da própria autoridade, a ser efetuado com base na proteção da 

confiança. Afinal, na experiência brasileira, o mecanismo da modulação de efeitos fica a cargo unicamente do 

Poder Judiciário, e não das autoridades administrativas. Finalmente, a quarta subclasse estabelecida pelo texto 

estudado é de modificação de decisões que, além de favoráveis ao administrado, foram emitidas em 

conformidade com o Direito, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade (artigo III.36.2). Aqui são ainda 

mais estritos os requisitos a serem observados pela Administração, que só poderá modificar ou revogar decisão 

anterior desde que o direito setorial da União Europeia permita, ou desde que o administrado não tenha 

cumprido condições da decisão anterior, ou em situações em que tenha que prevenir ou eliminar dano grave, 
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Voltando à realidade muito menos regulada que vige no Brasil sobre o tema, é imperioso 

sedimentar alguns pontos a respeito das regras do Código Tributário Nacional, sempre 

recordando que essas, conjuntamente com outros dispositivos constantes do ordenamento e com 

construções jurídico/doutrinárias, compõe a garantia contra mudanças de intepretação 

prejudiciais aos contribuintes.  

Como destacado na primeira parte dessa pesquisa, o artigo 146 do CTN tem papel 

central nas discussões sobre o tema, gerando divergentes interpretações sobre seu alcance (cf. 

item 2.1.2), sendo, de fato, necessário adotar uma posição sobre o seu conteúdo, dando ênfase 

aos pressupostos já definidos nessa pesquisa, vale dizer, (i) a existência de situações em que a 

Administração Fiscal altera o seu entendimento, sem que tal mudança configure qualquer 

ilegalidade, por se encontrar dentro do espectro de interpretação possível com base no conteúdo 

do texto legal (item 3.2.1); (ii) a renúncia à utilização dos conceitos de erro de fato e erro de 

direito para a leitura do dispositivo (item 3.2.3).  

Pois bem. O artigo 146 ao falar em “modificação de critério jurídico” adotado no 

lançamento, só a autoriza relativamente a fatos geradores posteriores à alteração do 

posicionamento. O texto não deixa claro que está se referindo só a mudanças de interpretação 

ou também a casos de ilegalidade. 

Para a grande parte dos tributaristas, inclusive baseados no entendimento exarado pelo 

STJ no REsp n. 1.130.545/RJ,622 o artigo 146 veda a revisão do ato administrativo em razão de 

erro de direito, sendo que este abarcaria indistintamente situações em que a primeira 

interpretação adotada pela Administração Pública padecesse de vício de legalidade ou não. De 

outro, lado há aqueles que, apegados ao princípio da legalidade, entendem ser admissível a 

revisão do lançamento seja por erro de fato ou erro de direito.623  

Contudo, da leitura a respeito da origem do citado dispositivo legal,624 e da diferença 

entre mudança de critério e ilegalidade,625 não parece ser esse o melhor caminho para 

compreender o teor do dispositivo. 

 
sob ainda condição de compensar a parte, na medida em que ela merece proteção, com base na confiança 

legítima durante a vigência da decisão favorável. 
622  STJ, REsp 1.130.545/RJ Recurso especial 2009/0056806-7, Relator(a) Min. Luiz Fux, S1 – Primeira Seção, 

julgado em 09/08/2010, DJe 22/02/2011. 
623  MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. v. III. São Paulo: Atlas, 2005. p. 

170.  
624  Tal evolução legislativa foi bem exposta no seguinte estudo sobre o tema: COSTA, Ana Cecília Battesini 

Pereira; GODOI, Marciano Seabra de. Alteração de critério jurídico do lançamento – artigos 146 e 149 do 

Código Tributário Nacional. In: CARDOSO, Alessandro Mendes et ali (org.). Processo Administrativo 

Tributário. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2018. p. 70-72. 
625  Idem, ibidem, p. 78.  
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Muito embora a diferenciação entre erro de fato e erro de direito constasse na doutrina 

produzida pelos autores do Código, bem como tenha sido proposta nos textos que lhe 

antecederam, naquele que foi votado e aprovado pelo Congresso Nacional (Lei n. 5.172/1966) 

não prevaleceu.  

E assim aconteceu por uma razão, que depois do percurso traçado na Seção 3, pode-se 

compreender bem: as questões que a doutrina do Direito Tributário normalmente trabalha sob 

a alcunha de erro de direito, no que concerne ao lançamento tributário, enquanto ato 

administrativo que é, resolvem-se pelo controle dos vícios do ato administrativo, 

especificamente quanto ao seu motivo e motivação, com base na Lei da Ação Popular (Lei n. 

4.717/1965).  

Com efeito, havendo qualquer descompasso entre o motivo (elementos de fato e de 

direito) ou a motivação (exteriorização dos motivos) e a lei, configurado está o vício material, 

punido pelo direito pela sua decretação nulidade (artigo 2º da Lei n. 4.717/1965). Não poderá 

uma instância do contencioso administrativo ou judicial suprir tal vício, por ser inconvalidável 

(vide item 3.1.3). Vale dizer, está vedada qualquer tentativa de alteração do ato administrativo 

de lançamento para suprir o vício material que lhe acomete em um processo de revisão, seja de 

ofício (por autotutela da administração), seja por decisão administrativa (por força do direito de 

defesa via processo administrativo garantido aos contribuintes), pois, constatado o vício, 

obrigatória a decretação de sua nulidade.  

Veja-se que toda essa lógica consta da teia jurídica de direito público que antecede à 

edição do CTN, reforçando a ideia de que o Codex Tributário pode ser lido sob essa premissa. 

Restou, assim, para o artigo 146 do Código Tributário Nacional resolver não os 

problemas de ilegalidades constantes critério jurídico adotado no ato administrativo de 

lançamento, mas sim a mais “singela” questão das mudanças de interpretação dentro do 

contexto da legalidade. Daí que, como exposto alhures (item 3.2.1), confirma-se a existência de 

opções discricionárias da Administração ao escolher a interpretação que entende mais 

apropriada para o interesse público no momento da lavratura de auto de infração. 

As mudanças de critério jurídico, por discricionariedade, no âmbito do lançamento 

tributário, portanto, em atenção à disciplina do artigo 146 do CTN, podem ser de duas espécies: 

i) mudança entre aqueles critérios estabelecidos pela lei (e.g. adoção de um critério para 

arbitramento do lucro para o IRPJ, com base no artigo 51 da Lei n. 8.981/1995);626 ii) mudança 

de intepretação de um conceito indeterminado. 

 
626  Nos casos em que o lucro real não pode ser determinado pela contabilidade do contribuinte, a lei autoriza o 

arbitramento do lucro tributável com base na receita bruta ou, sendo esta desconhecida, com base no valor do 
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Ambas as mudanças são vedadas, por força do artigo 146 do Código Tributário 

Nacional.  

Não é demais lembrar que se trata de dispositivo dirigido unicamente aos atos 

individuais e concretos de lançamento.  

Com relação aos atos gerais, o artigo 100, parágrafo único do CTN claramente fez sua 

opção: da legalidade em detrimento da proteção do contribuinte nos atos normativos 

complementares. Por isso tão somente a multa não poderá ser cobrada daqueles que agiram 

conforme o ato posteriormente alterado. Assim, o dispositivo não abarcou a mudança de 

interpretação no âmbito da discricionariedade, mas tão somente da legalidade.  

Apresentados tais pontos, passa-se, então, a cuidar de cada uma das formas de alteração 

de critério jurídico, à qual se atrela o respectivo regime jurídico de controle de atuação da 

Administração Pública (cf. item 3.2.3). 

 

4.3.1.1 Juízo de discricionariedade e a revogação do ato administrativo 

 

A aceitação da atuação discricionária da Administração Pública não é incompatível com 

a legalidade que reina no Direito Tributário.  

Deve-se perder o medo de falar em discricionariedade por pensar que se confunde com 

a arbitrariedade627 (antítese da legalidade) ou como uma liberdade ampla como existe no direito 

privado.628  

Como já foi possível discutir nesse trabalho (item 3.1.1), “no plano administrativo, o 

querer do Estado é o querer da lei: o que a Administração faz tem como pressuposto um fim 

consagrado em lei, e deve conformar-se aos requisitos legais de sua emanação.”629 Assim, é 

 
ativo, ou do capital social, ou do patrimônio líquido, ou da folha de pagamento de empregados, ou das compras, 

ou do aluguel das instalações (artigo 51 da Lei n. 8.981/1995). Tais critérios jurídicos estão contidos na lei e 

deixados à escolha discricionária da autoridade lançadora. 
627  Os atos discricionários não são totalmente livres, já que não consistem em um poder absoluto, consistem, na 

realidade, em alternativa concedida à Administração dentro dos parâmetros legais (CRETELLA JÚNIOR, José. 

Anulação do ato administrativo por “desvio de poder”. Revista de Direito Administrativo, [s.l.], v. 91, p. 44-

45, 1º ago. 1968. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/31121/29925. 

Acesso em: 9 dez. 2020).  
628  Fernando H. Mendes de Almeida, discorre sobre a diferenciação de entre liberdade no âmbito do direito privado 

e a liberdade no âmbito do direito administrativo (ALMEIDA, Fernando Henrique Mendes de. Vinculação e 

discrição na teoria dos atos administrativos. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 89, p. 464, 

jul. 1967. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/30219. Acesso em: 5 

out. 2020). Caio Tácito também aborda esse ponto em: TÁCITO, Caio. Vinculação e discricionariedade 

administrativa. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 242, p. 121, out. 2005. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/42972. Acesso em: 22 out. 2020.  
629  REALE, Miguel. Revogação e anulamento do ato administrativo: contribuição ao estudo das figuras que 

integram o instituto da revisão dos atos administrativos pela própria administração. Rio de Janeiro: Forense, 

1980. p. 29. 
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“certo que o princípio da legalidade norteia as atividades da Administração. Há, no entanto, 

modos diversos de incidência da legalidade”, de forma que o agir discricionário também 

pressupõe a ação dentro da legalidade, mesmo que com forma de incidência própria.630 

A passagem a seguir colacionada da obra de Odete Medauar é extremamente válida para 

sedimentar a questão: 

 

Hoje, no âmbito de um Estado de direito, é impossível cogitar-se de poder 

discricionário fora do direito, subtraído a toda disciplina legal. Na contraposição poder 

vinculado–poder discricionário, o primeiro corresponderia às matérias de reserva 

legal absoluta e o segundo, a matérias de reserva legal relativa. 

A discricionariedade significa uma condição de liberdade, mas não liberdade 

ilimitada: trata-se de liberdade onerosa, sujeita a vínculo de natureza peculiar. É uma 

liberdade-vínculo. Só vai exercer-se com base na atribuição legal, explícita ou 

implícita, desse poder específico a determinados órgãos ou autoridades. Por outro 

lado, o poder discricionário se sujeita não só às normas específicas para cada situação, 

mas a uma rede de princípios que asseguram a congruência da decisão ao fim de 

interesse geral e impedem seu uso abusivo. 

Permanece, no entanto, certa margem livre de apreciação da conveniência e 

oportunidade de soluções legalmente possíveis. Daí a atividade discricionária 

caracterizar-se, em essência, por um poder de escolha entre soluções diversas, todas 

igualmente válidas para o ordenamento. Com base em habilitação legal, explícita ou 

implícita, a autoridade administrativa tem livre escolha para adotar ou não 

determinados atos, para fixar o conteúdo de atos, para seguir este ou aquele modo 

de adotar o ato, na esfera da margem livre. Nessa margem, o ordenamento fica 

indiferente quanto à predeterminação legislativa do conteúdo da decisão.631 

 

Também é importante lembrar a atual tendência de superação da teoria da imunidade do 

mérito do ato administrativo, diante do Estado democrático de efetividade dos direitos 

fundamentais e da ampliação conceitual da legalidade.632 Desse modo, não só o controle de 

 
630  Veja-se a lição de Miguel Seabra Fagundes: “Tôdas as atividades da Administração Pública são limitadas pela 

subordinação à ordem jurídica, ou seja, à legalidade. O procedimento administrativo não tem existência jurídica 

se lhe falta, como fonte primária, um texto de lei. Mas não basta que tenha sempre por fonte a lei. É preciso, 

ainda, que se exerça segundo a orientação dela e dentro dos limites nela traçados. Só assim o procedimento da 

Administração é legítimo. Qualquer medida que tome o Poder Administrativo, em face de determinada situação 

individual, sem preceito de lei que a autorize, ou excedendo o âmbito de permissão da lei, será injurídica. Essa 

integral submissão da Administração Pública à lei constitui o denominado princípio de legalidade, aceito 

universalmente, e é uma consequência do sistema de legislação escrita e da própria natureza da função 

administrativa. O direito escrito, tendo a sua mais forte razão de ser na necessidade de excluir o arbítrio no 

desenvolvimento das relações sociais, pressupõe, necessariamente, limitação de atividades, segundo os seus 

textos. Onde há lei escrita, não pode haver arbítrio. Por outro lado, sendo a função administrativa, que constitui 

o objeto das atividades da Pública Administração, essencialmente realizadora do direito, não se pode 

compreender seja exercida sem que haja texto legal autorizando-a ou além dos limites dêste.” (FAGUNDES, 

Seabra Miguel. O contrôle dos atos administrativos pelo poder judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 1967. 

p. 100). 
631  MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 21. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 105-106. 
632  PEREZ, Marcos Augusto. O controle jurisdicional da discricionariedade administrativa. 2020. 359 f. Tese 

(Livre Docência) – Curso de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. p. 320. Disponível em: 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/2/tde-22042019-144541/pt-br.php. Acesso em: 7 out. 

2020. Segundo Thiago Marrara: “Em virtude dessa consequência, jamais se deverá esquecer que a limitação 

da discricionariedade, hoje, não resulta apenas da boa-fé (subjetiva) do cidadão em face da administração 

pública. A boa-fé (objetiva ou como standard de conduta) do administrador público constitui, inegavelmente, 
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legalidade, mas também o controle do mérito do ato administrativo estará sob apreciação do 

Poder Judiciário (vide item 3.1.3).  

Dito isso, cumpre lembrar que não se propõe aqui combater a preponderância do caráter 

vinculado em diversos elementos dos atos exarados pela Administração Fiscal, em especial 

quanto ao exercício de sua competência e aos requisitos procedimentais para agir.  633 Todavia, 

em relação ao conteúdo do ato administrativo, se a escolha da interpretação tomada pelo 

legislador basear-se em margem de liberdade dada pela lei ou na necessidade de interpretação 

de um conceito indeterminado, a proeminência da discricionariedade poderá existir.  

Em passagem bastante difundida sobre o tema, exatamente pela sua precisão e poder de 

síntese, Hugo de Brito Machado, explica as hipóteses de alteração de critério jurídico:  

 

Há mudança de critério jurídico quando a autoridade administrativa simplesmente 

muda de interpretação, substitui uma interpretação por outra, sem que se possa dizer 

que qualquer das duas seja incorreta. Também há mudança de critério jurídico quando 

a autoridade administrativa, tendo adotado uma entre várias alternativas 

expressamente admitidas em lei, na feitura do lançamento, depois pretende alterar esse 

lançamento, mediante a escolha de outra das alternativas admitidas e que enseja a 

determinação de um crédito tributário em valor diverso, geralmente mais elevado.634 

 

Um exemplo hialino de discricionariedade, já citado anteriormente, é encontrado no 

arbitramento do lucro das pessoas jurídicas, no contexto do imposto de renda. Nos casos em 

que o lucro real não pode ser determinado pela contabilidade do contribuinte, a lei autoriza o 

arbitramento do lucro tributável com base na receita bruta ou, sendo esta desconhecida, com 

base no valor do ativo, ou do capital social, ou do patrimônio líquido, ou da folha de pagamento 

de empregados, ou das compras, ou do aluguel das instalações (artigo 51 da Lei n. 8.981/1995). 

Tais critérios jurídicos estão contidos na lei e deixados à escolha discricionária da autoridade 

lançadora.  

 
uma força restritiva que se soma à boa-fé do cidadão como fatores de quase esmagamento das margens de 

escolhas públicas. E desrespeitar os padrões de boa-fé no exercício da função administrativa significará não 

apenas agir de modo imoral, mas também de modo claramente ilegal — dando-se margem para a anulação do 

ato jurídico praticado e outras implicações jurídicas graves. (MARRARA, Thiago. A boa-fé do administrado e 

do administrador como fator limitador da discricionariedade administrativa. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 259, p. 229-243, maio 2012. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8648. Acesso em: 17 out. 2020). 
633  Conforme amplamente tratado no tópico 3.2.1., inexiste um ato puramente vinculado ou discricionário, uma 

vez que tais qualidades afetam em diferentes níveis os seus elementos. Por todos, nesse sentido, ver: RODÓ, 

L. Lopes. O poder discricionário da administração - Evolução doutrinária e jurisprudencial. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 35, p. 45, jan. 1954. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/13487. Acesso em: 14 out. 2020. 

doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v35.1954.13487. 
634  MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2019. p. 123. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/13487
http://dx.doi.org/10.12660/rda.v35.1954.13487
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Para que não restem dúvidas, permite-se a utilização de mais um exemplo – agora 

tratando especificamente do núcleo da hipótese de incidência tributária contendo um conceito 

jurídico indeterminado – sobre a possibilidade de a Autoridade Fiscal apresentar soluções 

interpretativas diversas para o mesmo conceito, sem que se possa dizer que quaisquer delas 

incorria em vício de legalidade. 

No que tange à apuração da Contribuição ao PIS e da Cofins, de acordo com inciso XX 

do artigo 10 e do inciso V do artigo 15, ambos da Lei n. 10.833/2003, as receitas decorrentes 

da execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil 

permanecem sujeitas à sistemática cumulativa, não se lhes aplicando os comandos legais 

pertinentes à apuração não cumulativa dessas duas contribuições sociais. Ocorre que a exata 

delimitação do significado de “obra de construção civil” não é encontrada nas normas que 

regulam o exercício da profissão, tampouco na legislação tributária, o que gerou muita 

insegurança no meio jurídico, resultando em entendimentos divergentes a respeito da situação.  

Esse caso foi relatado no Acórdão n. 3402-004.984 do Carf, evidenciando que atos 

normativos antagônicos (Solução de Consulta SRRF 08 n. 248, de 2012, e Solução de Consulta 

SRRF07 n. 06, de 2011) resultaram em uma posição posterior por parte da Receita Federal na 

Solução de Divergência Cosit n. 11, de 2014, representativa da tendência da adoção de um 

“conceito ampliativo para a construção civil, muito provavelmente em razão da enorme 

diversidade de atividades e funcionalidades que se encontram atreladas às modernas 

construções humanas sobre o solo.”635 

Diante desse contexto, em que falta precisão jurídica nos termos sob análise, além da 

complexidade e variedade de atividades que envolvem o setor da construção civil, pergunta-se: 

é ilegal a interpretação de que a “montagem e desmontagem mecânica, de montagem elétrica e 

de montagem de instrumentação/automação, executados juntamente com os serviços de 

construção civil”, não se enquadram no conceito de atividades auxiliares e complementares da 

construção civil?636 Ou ainda, é legal tal intepretação?  

Não parece, de fato, haver lugar para se falar em (i)legalidade, nesse específico caso 

concreto.  

O que é possível responder é que há conceitos indeterminados (“construção civil” e 

“serviços auxiliares e complementares de construção civil”), que em um primeiro momento foi 

entendido de uma forma pela Autoridade Fiscal, a qual mudou sua interpretação em momento 

subsequente.  

 
635  Trecho do voto do Relator, Conselheiro Jorge Lock Freire. 
636  Nos termos delineados pelo Ato Declaratório Normativo Cosit n. 30, de 1999.  
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Há mudança de interpretação. Mas não há ilegalidade.  

Ilegalidade haveria se o ato administrativo externasse interpretação de que uma 

construtora que aufere receitas decorrente de empreendimento imobiliário de edificação de um 

prédio não constitui “construção civil” e, consequentemente, é tributada pela sistemática não 

cumulativa da Contribuição ao PIS e da Cofins. Estar-se-ia, nesta hipótese, fora do “núcleo de 

certeza positiva” do conceito (vide tópico 3.1.1).  

Importa lembrar que tais alterações de entendimento podem ocorrer em diferentes atos 

administrativos em matéria tributária (lançamentos, atos normativos complementares, soluções 

de consulta e decisões administrativa).637  

O próximo passo, para os fins perquiridos nessa pesquisa, consiste em saber como o 

direito regula a mudança de orientação da Administração Tributária justamente nesta hipótese: 

em que substitui uma primeira opção interpretativa (válida perante ordenamento jurídico) por 

uma segunda (igualmente legítima perante o sistema), cujos efeitos, se fossem retroativos, 

poderiam prejudicar os interesses e legítimas expectativas dos contribuintes.  

Como adiantado alhures, a ideia do agir discricionário pela autoridade fiscal não fez – 

ao menos de maneira clara e didática – parte das regras postas no Código Tributário Nacional 

sobre o tema da alteração de critério jurídico (artigos 100, parágrafo único, e 146). Daí a 

relevância de compreender a existência desse tipo de situação, diferenciando-a das hipóteses de 

ilegalidade, para que seja possível interpretar o Codex de acordo essa moderna concepção, já 

tão difundida entre os administrativistas (vide item 3.1.1).  

Pois bem. Apesar de existirem temperamentos respaldados pela doutrina 

administrativista, há consenso no sentido de que, em regra, a invalidação de um ato 

administrativo ocorre por razões de ilegalidade com efeitos ex tunc, enquanto a revogação 

baseada em motivos de mérito, possui efeitos ex nunc.638 É o que consta do artigo 53 da Lei n. 

9.784/1999. 

 
637  Conforme buscar-se-á demonstrar com mais vagar no item 4.3.2. Mas José Frederico Marques em 1955 já 

colocara que “na revogação do ato administrativo, cumpre diversificar duas formas em que esta se desdobra 

em razão da categoria de atos em que incide. Há assim uma revogação de atos administrativos gerais ou 

regulamentares, e outra que se refere aos atos administrativos especiais ou atos individuais como preferem 

alguns (MARQUES, José Frederico. A revogação dos atos administrativos. Revista de Direito 

Administrativo, v. 39, p. 16, 1955). 
638  Tais temperamentos referem-se ao afastamento dos efeitos retroativos na decretação de invalidade de um ato 

administrativo quando o peso da proteção da confiança e boa-fé do administrado assim determinarem. Os 

contornos dessa discussão foram explorados no tópico 3.1.3. 
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É esta regra geral, determinando efeitos unicamente prospectivos na revogação de atos 

administrativos, que deve ser utilizada na construção da garantia contra mudanças de critério 

jurídico pela autoridade tributária.639  

Ou seja, quando a autoridade fiscal emite um segundo ato administrativo, cujo conteúdo 

importa na superação do conteúdo do primeiro, sendo que ambos se encontram nos conformes 

da lei, terá o Poder Público agido discricionariamente. Ter-se-á, nesta hipótese, alteração de 

critério jurídico dentro da legalidade, sendo simplesmente uma mudança de orientação por parte 

do intérprete autêntico (Administração Pública). Em assim sendo, a revogação promovida pelo 

segundo ato administrativo terá seus regulares efeitos ex nunc, restando incólume o passado 

que fora regido pela inteligência do primeiro ato administrativo.  

A aplicação deste raciocínio terá nuances a depender da espécie de ato administrativo 

(lançamento tributário, decisão administrativa, ato normativo, etc.) que estará promovendo a 

mudança de critério jurídico por razões discricionárias, tratadas nos subitens do tópico 4.3.2. 

 

4.3.1.2 Juízo de legalidade e a invalidação do ato administrativo 

 

Em sentido oposto à mudança de orientação da administração fiscal para adequação de 

seus interesses, sempre dentro das margens estabelecidas pela lei, é possível que a sucessão de 

atos administrativos ocorra para a correção de uma ilegalidade que constava no primeiro ato. A 

Administração atuará assim, mediante controle interno (ou autocontrole), na função de 

adstrição à legalidade.640  

O regime de invalidação dos atos administrativos, aplicável na hipótese de existência de 

problemas relativos à legalidade, rende efeitos retrospectivos à mudança de posicionamento do 

poder público. Isso porque invalidação do ato administrativo por legalidade não é convalidável, 

 
639  Em sentido oposto: “Não tem cabimento no direito tributário falar-se em revogação por juízo de conveniência 

e oportunidade, porque nessa seara não existem atos em que sejam feitos esse juízo. Portanto, não cabe 

revisão.” (TABOADA, Carlos Palao. Ciclo de conferências sobre temas tributários (1; 1978; São Paulo); 

ATALIBA, Geraldo (coord.). Anais. São Paulo: Resenha Tributária, 1979. p. 149). Também em sentido 

oposto: “Destarte, face ao princípio da inderrogabilidade que norteia o direito tributário e diante do disposto 

no parágrafo único do art. 142 do CTN, segundo o qual a atividade administrativa do lançamento é vinculada 

e obrigatória, verifica-se que em matéria de lançamento não há cogitar de revogação, pois a inoportunidade ou 

a inconveniência de um lançamento não pode se opor ao preceito ‘ex lege’ da obrigação e de sua consequente 

exigibilidade.” (CORREA, Walter Barbosa. O lançamento tributário e o ato administrativo nulo. Revista de 

Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 126, p. 39, out./dez. 1976.). 
640  MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Os grandes desafios do controle da Administração Pública. Fórum 

de Contratação e Gestão Pública ‐ FCGP, Belo Horizonte, ano 9, n. 100, abr. 2010. Disponível em: 

https://www.editoraforum.com.br/wp-content/uploads/2016/10/desafios-controle.pdf. Acesso em: 13 dez. 

2020.  
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atraindo os efeitos ex tunc, de maneira a retornar para a situação anterior à prática do ato (status 

quo ante), ou seja, reinstalando a atuação da Administração Pública dentro da lei.  

São diversas as situações em que, por força desses efeitos retrospectos, os contribuintes 

são prejudicados pela mudança de critério jurídico pela administração fiscal.641 

Muito embora seja de todo necessário o sistema de controle de legalidade dos atos 

administrativos para que reine o interesse público em sua mais elementar concepção, tal 

contexto ensejará um choque com o princípio da segurança jurídica, mais especificamente na 

sua feição subjetiva da proteção da confiança legítima dos contribuintes.  

Portanto, algumas situações foram claramente disciplinadas pela lei complementar 

tributária competente para tanto, cujas regras, assim, devem ser observadas. Outras, no entanto, 

não se encontram precisamente reguladas pelo CTN, de modo que diferentes normas que 

integram a garantia contra mudança de critério jurídico pela Administração Tributária devem 

ser trazidas à baila, para que se entenda os exatos limites da retroação de novas orientações 

prejudiciais à segurança jurídica dos contribuintes, conforme se verá a seguir.   

 

4.3.2 Espécies de atos administrativos veiculadores da mudança de critério jurídico e o 

respectivo regime jurídico a ser adotado 

 

Doravante passarão a ser abordadas as questões atinentes às espécies de atos 

administrativos veiculadores da mudança de critério jurídico. Ou seja, ter-se-á a oportunidade 

de avaliar a aplicabilidade das categorias anteriormente expostas pensando na mudança de 

interpretação entre atos exarados pela Administração Fiscal (mudança de critério jurídico no 

bojo do processo administrativo fiscal; mudança de critério jurídico entre lançamentos 

tributários distintos contra o mesmo contribuinte; mudança de critério jurídico entre atos 

normativos administrativos gerais e abstratos; e a mudança de critério jurídico relacionada a 

outros atos administrativos, como a solução de consulta, a prática reiterada, decisão 

administrativa individual e jurisprudência administrativa). Finalmente, será abordada a 

problemática da mudança de orientação entre ato exarado pela Administração Fiscal e ato 

oriundo de outro órgão público, como agências reguladoras (e.g. Agência Nacional de Energia 

 
641  A mais comum delas diz respeito à cassação de benefícios fiscais considerados, posteriormente a determinado 

período em que foram usufruídos pelos contribuintes, ilegais pela Administração Pública. Contudo, tais 

hipóteses não são objeto da presente pesquisa. Para aprofundamento nessa questão, vide: RIBEIRO, Ricardo 

Lodi. A segurança jurídica do contribuinte (legalidade, não-surpresa e proteção à confiança legítima). 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.  
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Elétrica – Aneel), autarquias regionais (e.g. Superintendência da Zona Franca de Manaus – 

Suframa), entre outros. 

 

4.3.2.1 Aplicável entre atos exarados pela Administração Fiscal 

 

Nos subtópicos a seguir, o esforço da pesquisa se centrará em avaliar como a garantia 

contra alteração de critério jurídico pela Administração Tributária se concretiza quando tal 

alteração consta em atos expedidos pelos órgãos incumbidos das funções fiscalizadora, 

normativa e judicante da estrutura institucional da própria seara tributária.  

 

4.3.2.1.1 A mudança de interpretação no bojo do processo administrativo fiscal 

 

O processo administrativo fiscal (regido pelo Decreto-lei n. 70.235/1972), como 

mencionado alhures, possui natureza híbrida, uma vez que consiste em processo em sentido 

formal guiado pelo contraditório e pela ampla defesa (jurisdição atipicamente exercida pela 

Administração Pública) para solucionar conflitos entre contribuintes e Fazenda Pública, mas 

com a imperiosidade de controle dos atos administrativos imposta pela Lei n. 9.784/1999, que 

lhe é aplicada subsidiariamente.  

A respeito das mudanças de interpretação que podem se dar no decorrer de um processo 

administrativo, trata-se de situações amplamente disciplinadas tanto pelo CTN, como pelo 

Decreto-Lei n. 70.235/1972 e pela Lei n. 9.784/1999, sempre tendo em vista o princípio do 

contraditório e da ampla defesa, de modo que há menor espaço para ajustes trazidos pelos 

demais fundamentos que compõem a garantia contra mudança de critério jurídico pela 

Administração Tributária.  

Não sendo necessário repetir toda a discussão fomentada no item 4.2.1 (modalidade 

intraprocessual da garantia), nesse momento cumpre solidificar a aplicação dos dispositivos que 

regem a garantia contra mudança de critério jurídico em sua modalidade intraprocessual, tendo 

em vista as espécies de mudança de entendimento que podem ocorrer entre os atos exarados 

pela Administração Pública (item 4.3.1). 

Com efeito, tendo em vista a proposta de adoção no âmbito tributário do regime jurídico 

de Direito Administrativo de revogação de atos administrativos por simples mudança de 

interpretação (efeitos ex nunc) versus o de invalidação de atos administrativos ilegais (efeitos 

ex tunc), conjuntamente com a lógica estabelecida pelos artigos 146 do CTN (pois só este diz 
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respeito a revisão de ato individual de lançamento),642 entende-se que, com relação à garantia 

intraprocessual, ela contempla os limites da mudança de interpretação pela Administração 

Tributária proferida em dois atos sucessivos e igualmente válidos, bem como da mudança de 

interpretação para a correção de uma anterior ilegalidade administrativa, da forma descrita a 

seguir. 

Na primeira situação (simples mudança de entendimento ao longo do processo, por 

discricionariedade, entre aqueles validamente estabelecidos pela lei ou possíveis de serem 

adotados dentro da zona cinzenta deixada para a interpretação do conceito jurídico 

indeterminado), a regra do artigo 146 do CTN funciona simplesmente como um reforço dos 

regulares efeitos ex nunc que devem ser atribuídos às mudanças de entendimento por 

discricionariedade dos atos administrativos, conforme posto nos artigos 53 e 2º, inciso XII643 

da Lei 9.784/1999.  

Propõe-se o seguinte exemplo de aplicação do artigo 146 nesse tipo de caso: é 

formalizada uma autuação de IRPJ afirmando que o contribuinte deduziu indevidamente de sua 

base despesa não comprovada. O sujeito passivo, instaurando o processo por meio da 

impugnação, comprova que efetivamente incorreu na despesa. Não pode a DRF em diligência, 

a DRJ ou o Carf em julgamento, apresentarem entendimento no sentido de manter o auto de 

infração porque, apesar de comprovada, aquela despesa é desnecessária.  

É diferente do que ocorre na segunda hipótese (correção de ilegalidade por ato 

administrativo proferido ao longo do processo, superando o critério jurídico inicialmente 

constante do lançamento tributário ou do despacho decisório), pois aqui o ato administrativo 

posterior que elimina a ilegalidade constante no anterior é dotado de efeitos ex tunc, conforme 

o regime de invalidação dos atos administrativos (artigo 53 da Lei n. 9.784/1999). Ademais, 

como visto acima, o artigo 146 do CTN não contempla a alteração de critério para correção de 

ilegalidades (chamadas comumente de erro de direito pela doutrina e pela jurisprudência), mas 

tão somente as hipóteses de mudança de entendimento válido pela Administração.644 “O 

 
642  Diferentemente do artigo 100 do mesmo Codex, de modo que este último comporá a garantia em sua 

modalidade extraprocessual. 
643 “[...] nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de interpretação da norma 

administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação 

retroativa de nova interpretação.” 
644  Ricardo Lodi Ribeiro coloca que para as hipóteses em que o posicionamento da Administração esteja fora dos 

sentidos possíveis de se extrair do texto ou sejam baseadas em erro de fato não provocados pelo sujeito passivo 

(artigo 149 do CTN), ainda assim haverá garantia contra a mudança de interpretação, mas não com base no 

artigo 146. Este é uma regra, a qual não comporta juízo de ponderação. A garantia do contribuinte vai decorrer 

da aplicação do princípio da proteção da confiança, com os requisitos necessários para tanto (e.g. quando o 

contribuinte conhecia o vício) (RIBEIRO, Ricardo Lodi. A segurança jurídica do contribuinte – legalidade, 

não-surpresa e proteção à confiança legítima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 244). 
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dispositivo se refere à manutenção da interpretação administrativa da lei tributária que fixa um 

determinado entendimento favorável ao contribuinte, dentre os sentidos possíveis oferecidos 

pela literalidade da lei.”645  

Entretanto, a garantia, em sua modalidade intraprocessual, contra mudanças de critério 

jurídico para a correção de ilegalidades não se esgota na Lei n. 9.784/1999 e no artigo 146 do 

CTN. A Lei da Ação Civil Pública estabelece limites importantíssimos contra vícios relativos 

aos motivos e à motivação do ato administrativo justamente no âmbito da correção de 

ilegalidades. Lembre-se: os vícios quanto ao motivo que podem acometer ato administrativo 

são: i) a inexistência de norma jurídica que lastreie a sua prática; ii) a inexistência de fato que 

ensejaria a sua emanação; e iii) inadequação entre motivos de fato e de direito, o que ocorre 

quando os fatos verificados não se subsomem na hipótese normativa. Ademais, pode ser 

verificado vício quanto à motivação do ato administrativo na sua ausência, insuficiência, 

ininteligibilidade ou incongruência.  

Constatada qualquer uma dessas situações, configurado está vício substancial (ou 

material) que deve render ensejo à decretação de nulidade do ato administrativo pelo 

competente órgão de julgamento responsável pela sua revisão no bojo do processo 

administrativo fiscal (DRJ ou Carf).  

Com efeito, havendo qualquer descompasso entre o motivo (elementos de fato e de 

direito) ou a motivação (exteriorização dos motivos) e a lei, configurado está o vício material, 

punido pelo direito pela sua decretação nulidade (artigo 2º da Lei 4.717/1965). Não poderá uma 

instância do contencioso administrativo ou judicial suprir tal vício, por ser inconvalidável (vide 

item 3.2.3). Vale dizer, está vedada qualquer tentativa de alteração do ato administrativo de 

lançamento para suprir o vício material que lhe acomete em um processo de revisão, seja de 

ofício (por autotutela da administração), seja por decisão administrativa (por força do direito de 

defesa via processo administrativo garantido aos contribuintes), pois, constatado o vício, 

obrigatória a decretação de sua nulidade.  

Toda essa lógica é convalidada pela premissa basilar de que as funções administrativas 

não se confundem: ativa e judicante.  

Tal premissa, atrelada à natureza híbrida do processo administrativo (ver item 4.2.1), 

culmina em duas limitações: i) que seja prolatada decisão que não se relacione ao motivo e à 

motivação do ato administrativo fundador do contencioso; ii) que seja prolatada decisão citra, 

extra ou ultra petita, em relação aos pedidos apresentados pelo contribuinte. Com relação à 

 
645  RIBEIRO, Ricardo Lodi. A segurança jurídica do contribuinte – legalidade, não-surpresa e proteção à 

confiança legítima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 242. 
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primeira limitação, trata-se de questão fundamental. Afinal, não pode o órgão julgador 

administrativo substituir o ato administrativo primário, pois na prática estaria, ao invés de 

julgando-o, produzindo-o, com competência que organicamente não detém.646  

Gilson Michels bem esclarece: “uma coisa é aferir se os fundamentos de fato e de 

direito se sustentam ou não, parcial ou integralmente; outra, bastante distinta, é substituir tais 

fundamentos por outros.” 647 

Outro ponto que necessita esclarecimentos diz respeito à aplicação do artigo 24 da 

LINDB como norma que beneficie o contribuinte contra mudanças de critério jurídico 

desfavoráveis. Veja-se seu texto: 

 

Art. 24.  A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à 

validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já 

se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado 

que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas 

situações plenamente constituídas. 

Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações 

contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou 

administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e 

de amplo conhecimento público. 

 

A normal cuida de processo de invalidação dos atos administrativos, impondo que leve 

em consideração as orientações gerais vigentes à época de sua prática, o que não coincide nem 

contradiz os artigos 53 e 54 da Lei n. 9.768/1999.648 

Numa preambular leitura do texto, poder-se-ia pensar que o contribuinte ao efetuar o 

autolançamento com base em determinada orientação jurisprudencial vigente na época da 

ocorrência do fato jurídicos tributário, mais precisamente no momento da declaração e 

recolhimento antecipado do tributo, estaria resguardado pela regra do artigo 24 da LINDB, de 

modo que seria indevido o lançamento de ofício pautado em diferente orientação geral exarada 

supervenientemente.  

Importa desde logo esclarecer que embora a LINDB apresente uma série de 

dispositivos preciosos para o direito público, tendo em vista principalmente a segurança jurídica 

que deve reinar nessa seara, muitos dos quais implicando em normativas importantes inclusive 

 
646  MICHELS, Gilson Wessler. PAF – Processo administrativo fiscal. Litigância tributária no contencioso 

administrativo. São Paulo: Cenofisco, 2018. p. 34.  
647  Idem, ibidem, p. 34.  
648  ALMEIDA, Fernando Menezes de. Artigo 24 – Comentários gerais ao dispositivo. In: CUNHA FILHO, 

Alexandre Jorge Carneiro da; ISSA, Rafael Hanze; SCHWIND, Rafael Wallbach. Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro – Anotada – Volume II. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 266-267.  
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para o processo administrativo fiscal (e.g. artigo 30), o seu artigo 24 não constitui norma 

limitadora de revisão do lançamento por homologação no curso do PAF.649  

Com isso não se diz que o PAF não se submeteria à LINDB. Afinal, isso seria um 

verdadeiro despautério, tendo em vista a amplitude de suas normas, ali postas como verdadeiras 

pedras fundamentais do direito (vide, por exemplo a regência da lei no tempo, pelo seu artigo 

6º). A LINDB é destinada ao direito como um todo, não sendo o Direito Tributário um oásis 

inalcançável pelos seus preceitos. O artigo 146 da Constituição ao dar as atribuições à legislação 

complementar, não obsta que as regras veiculadas por leis ordinárias se apliquem ao Direito 

Tributário.650  

Diz-se, isto sim, que o artigo 24 não limita a revisão de lançamentos por homologação 

praticados pelo contribuinte.651  

Numa leitura atenta do dispositivo em questão, vê-se que são as orientações gerais que 

guiaram os atos administrativos que não poderão ser objeto de revisão em desfavor do 

contribuinte.  

Neste ponto cumpre realçar que a expressão “ato, contrato, ajuste, processo ou norma 

administrativa” aparece diversas passagens da LINDB, restando claro, pela sua leitura conjunta, 

que o termo “administrativa” do artigo 24 não se refere só à “norma”, mas sim qualifica todos 

os substantivos que o antecedem.652 

No lançamento por homologação, que é atualmente a regra que vige nos tributos 

brasileiros, quem pratica o ato é o contribuinte, quando efetua o autolançamento, e não a 

Administração Pública. Por conseguinte, não se aplica o artigo 24 da LINDB, cujos dizeres 

preceituam que o ato administrativo não poderá ser objeto de revisão, caso verificadas as 

situações ali descritas. 

É claro que os atos praticados pelos contribuintes (declarações, registros, etc.) carregam 

o incontestável ônus de interpretar e aplicar a legislação tributária, o que será feito com base 

 
649  Sobre o tema no Direito Administrativo, ver CÂMARA, Jacintho Arruda. Art. 24 da LINDB – Irretroatividade 

de nova orientação geral para anular deliberações administrativas. Revista de Direito Administrativo, [s.l.], 

p. 116-122, 23 nov. 2018. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77652/74315. Acesso em: 7 jan. 2021 
650  SCAFF, Fernando Facury; SILVEIRA, Francisco Secaf Alves. Aplicação da LINDB na jurisprudência do Carf. 

Alteração de critério jurídico e jurisprudência do CARF. In: GODOI, Marciano Seabra et alii (org.). Análise 

crítica da jurisprudência do Carf. Belo Horizonte: D’Plácido Editora, 2019. p. 184-185. 
651  Em sentido contrário, ver BARBOSA, Felipe Carreira; BELLAN, Daniel Vitor. O artigo 24 do Decreto-lei n. 

4.657/42 e a não surpresa do contribuinte. In: CUNHA FILHO, Alexandre Jorge Carneiro da; ISSA, Rafael 

Hanze; SCHWIND, Rafael Wallbach. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – Anotada – 

Volume II. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 301-309; RIBEIRO, Ricardo Lodi. Aplicação do artigo 24 da 

LINDB no Carf. In: GODOI, Marciano Seabra et alii (org.). Análise crítica da jurisprudência do Carf. Belo 

Horizonte: D’Plácido Editora, 2019. p. 433-458; e SCAFF; SILVEIRA, op. cit., p. 169-198. 
652  Como posto pelo Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, no Acórdão 1301-003.284.  
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nos atos normativos expedidos pela Administração; bem como na jurisprudência pertinente ao 

tema, seja ela administrativa ou judicial. Também é verdade que por vezes tais atos dos 

particulares, possuem o condão de constituir o crédito tributário (vide Súmula 436 do Superior 

Tribunal de Justiça). Contudo, nada disso faz com que os atos dos particulares se transmutem 

em atos administrativos, dentre os quais encontra-se o lançamento tributário (artigo 142 do 

CTN).653  

Em outras palavras, o artigo 24 da LINDB determina que quando a Administração age 

em determinado sentido, tomando como base orientações gerais então vigentes, não pode 

posteriormente revisitar sua atuação, caso tais orientações sejam alteradas, prejudicando o 

cidadão.  

Dessa forma, o dispositivo teve o condão de atribuir uma concretude louvável ao que já 

vinha estampado no artigo 2º, parágrafo único inciso XIII da Lei n. 9.784/1999 (vedação de 

aplicação retroativa de nova interpretação nos processos administrativos).  

Tem-se ainda mais certeza na constatação de que os atos dos particulares que antecedem 

o lançamento por homologação ficam de fora da garantia estabelecida pelo artigo 24 da LINDB 

quando se lembra que sua redação fala em ato cuja produção já se houver completado. Sem 

dúvida que, muito embora as declarações emitidas pelos contribuintes iniciem o 

“autolançamento” como também costuma-se nomear o lançamento por homologação, elas 

somente o iniciam, mas não o completam. O pagamento antecipado da exação tributária, por 

sua vez, extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento 

(artigo 150, § 1º, do CTN). Assim, a completude do “autolançamento” só ocorrerá pela 

homologação do Fisco, expressa ou tacitamente. Aí sim ter-se-á a presença do agente público 

competente intervindo no procedimento, quando então será possível falar em ato administrativo 

cuja produção já houver se completado, como exige o artigo 24 da LINDB.654 

 
653  É o que assevera Marciano Seabra Godoi: “É errôneo supor que o art. 24 esteja se referindo a atos, contratos e 

ajustes privados. A leitura da exposição de motivos do projeto de lei, da obra dos autores que fizeram a proposta 

legislativa, dos debates parlamentares e das controvérsias suscitadas pela lei mostram que o objeto desse 

dispositivo, bem como de diversos outros dispositivos da lei, são atos, contratos e ajustes administrativos.  

Não há qualquer dúvida razoável de que o “ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa” que o art. 

24 da LINDB procura proteger contra futuras invalidações é sempre um comportamento administrativo, no 

qual intervém necessariamente um agente ou gestor público.” (GODOI, Marciano Seabra. As alterações da Lei 

de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e o controle de legalidade do lançamento tributário. 

In: FRATTARI, Rafhael; LOBATO, Valter (org.). 30 anos de Constituição Federal de 1988: uma nova era 

na tributação? Estudos em Homenagem ao Professor Sacha Calmon. 1. ed. Belo Horizonte: Arraes, 2019. p. 

579-592).  
654  Nesse sentido: “Trata-se de circunstância que não é verificada quando se pratica um lançamento fiscal. A 

apuração de tributos feita pelo contribuinte, além de não configurar ato administrativo, não gera nenhuma 

situação consolidada, já que é precária por definição. No lançamento de ofício não há ato praticado que gere 

situação consolidada em favor do contribuinte. No julgamento de processos pelo CARF, de outro ou do mesmo 

contribuinte, tampouco há ato administrativo que gere situação consolidada em relação ao contribuinte que 
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Neste ponto lembre-se que os atos administrativos são aqueles praticados pelos agentes 

públicos no exercício da atividade administrativa, que visa sempre ao interesse público. Embora 

praticados pelos agentes, tais atos são imputados ao Estado e às entidades públicas da 

administração descentralizada. Disso é que decorre que um dos requisitos de validade do ato 

administrativo é o agente público competente, ao lado da forma, finalidade, motivo e objeto. 

O último ponto relevante a ser tratado a respeito da garantia no âmbito do processo 

administrativo fiscal é a distinção entre os casos de alteração de critério jurídico e os casos de 

revisão de ato administrativo no contexto de processos iniciados por pedidos de crédito dos 

contribuintes.655 

Pois bem. O que os artigos 146 e 149 do CTN implicam, em processos administrativos 

que contestam a não homologação ou homologação parcial pela autoridade fiscal de crédito 

pleiteado pelo sujeito passivo em pedidos de restituição/ressarcimento/compensação656 (cf. 

artigo 135 da IN 1.717/2017), é o impedimento que as instâncias julgadoras modifiquem os 

fundamentos jurídicos adotados pelo despacho decisório para manterem a negativa do direito 

creditório pleiteado.657 Ou seja, aplica-se os dizeres do 146 do CTN para despacho decisório no 

 
esteja sendo autuado. É flagrante a incompatibilidade das disposições do art. 24 da LINDB com o lançamento 

tributário e o desenrolar do Processo Administrativo Fiscal. Não se trata, portanto, de dizer jocosamente que o 

CARF se acha ‘imune’ à Lei de Introdução. O problema é de inadequação do texto legal a um contexto jurídico 

específico. A inadequação quanto à atividade administrativa do lançamento é absoluta e intransponível. 

Simplesmente porque lançamento não constitui revisão de ato administrativo. E a aplicação da regra 

considerando que o lançamento seria o ato objeto de revisão implicaria necessariamente na sua manutenção, 

como demonstrado acima” (BURGOS, Rodrigo de Macedo e. Artigo 24 da LINDB, lançamento fiscal e o 

CARF. Jota, 23 ago. 2018. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/artigo-24-da-lindb-

lancamento-fiscal-e-o-carf-23082018. Acesso em: 10 jan. 2021).  
655  A dúvida aparece para os casos em que o despacho revisor é prejudicial ao contribuinte. Nas hipóteses em que 

demonstrado erro de fato no preenchimento de declaração que seja favorável ao contribuinte, a própria Receita 

Federal já se manifestou no sentido do cabimento da emissão de novo despacho, revendo a não homologação 

anterior, com base no artigo 149 do CTN (Parecer Normativo COSIT nº 8, de 03 de setembro de 2014). 

Delimitando bem a questão que se põe, foi publicado o artigo online: LAURENTIIS, Thais de. Revisão do 

despacho decisório: Carf entre o Direito Tributário e o Administrativo. Consultor Jurídico, 14 de julho de 

2021. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-jul-14/direto-carf-limites-revisao-despacho-decisorio-

carf-entre-direito-tributario-administrativo. Acesso em: 21/07/2021).  
656  Deve-se diferenciar: i) restituição/repetição, em sentido estrito: obrigação do Fisco de devolver ao contribuinte, 

de forma ampla e integral, todo e qualquer valor recolhido indevidamente aos cobres públicos no âmbito da 

relação tributária; ii) ressarcimento: obrigação do Fisco de pagar o contribuinte por créditos que não tenham 

gênese em pagamentos indevidos de tributos, mas sim em créditos oriundos de mecanismos de não 

cumulatividade de IPI, PIS/Pasep e Cofins, ou mesmo de créditos atribuídos ao contribuinte a título de 

incentivo fiscal; iii) compensação: utilização de créditos do contribuinte perante a Fazenda Pública (inclusive 

créditos originados em indébitos) para quitação de seus débitos perante essa mesma Fazenda Pública. 
657  É o que restou consignado nos Acórdãos 3301-009.520, 3301-007.321 e 3401-002.668, sendo que desse último 

destaca-se a seguinte passagem: “[...], a decisão de piso modificou por completo os critérios jurídicos do 

despacho decisório, que em momento algum tratou as compensações apresentadas pelo contribuinte como não 

declaradas, mas sim, a par de tomá-las como válidas, procedeu à sua homologação parcial, em decorrência da 

glosa dos créditos ora combatida. Então, se a instância recorrida entendia equivocado o procedimento da 

unidade preparadora, competia-lhe anular o despacho decisório exarado para que outro fosse produzido, não 

ela própria, através da decisão, alterar os fundamentos jurídicos do ato administrativo original (despacho 

decisório), o que não é permitido pelo art. 146 do Código Tributário Nacional.” 
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âmbito do processo administrativo, impedindo que decisões da DRJ e do Carf inovem o critério 

jurídico adotado pela autoridade fiscal de origem, ferindo a competência, o direito ao 

contraditório e à ampla defesa que regem o PAF. 

O entendimento dominante atualmente na jurisprudência administrativa é que tal 

limitação não impede a revisão do despacho decisório pela própria autoridade fiscal (revisão de 

ofício), sendo aplicado para tais casos a disciplina comum do processo administrativo traçada 

pelo artigo 53 da Lei n. 9.784/1999, podendo a Administração exercer seu poder de autotutela 

para controlar a legalidade de seus atos, mesmo em eventual prejuízo do contribuinte.658 Afinal, 

como informa Sergio André Rocha, a aplicação subsidiária da Lei n. 9.784/1999 ao PAF é 

expressa em seu artigo 69. Assim, “é possível afirmar que salvo dispositivos de índole 

estritamente procedimental, todas as normas veiculadas pela Lei n. 9.784/1999 são aplicáveis 

ao processo administrativo fiscal federal.”659  

O que será necessário, sempre e invariavelmente, é que seja reaberto o direito ao 

contraditório e a ampla defesa em sua forma plena, vale dizer, em duplo grau de jurisdição na 

esfera administrativa, para que o contribuinte possa contestar o novo ato administrativo. Do 

contrário estará configurada ofensa ao artigo 59, inciso II do Decreto n. 70.235/1972. 

Ademais, haja vista que eventual reforma do despacho decisório inicial se dá ainda no 

ínterim do processo administrativo, não se consolidou qualquer ato jurídico em favor do 

contribuinte que possa culminar na aplicação da teoria da autovinculação administrativa, por 

exemplo, para impedir a mudança de orientação para restaurar a legalidade.  

Contudo, situação diferente se dará na hipótese de simples alteração de critério jurídico 

pela autoridade administrativa via despacho decisório revisor. Como já amplamente tratado 

neste trabalho, essa situação não se confunde com invalidação de um ato ilegal, e, por 

conseguinte, não implica os mesmos efeitos jurídicos via controle do ato administrativo. Caso 

a autoridade fiscal entenda que nova interpretação, tão legal quanto a primeira, seja a mais 

adequada para o resolver o pedido de crédito feito pelo contribuinte e isso resulte em uma piora 

de sua situação (e.g. não homologação de um valor mais expressivo do crédito em discussão), 

tal ato não terá efeitos retroativos aptos a anular o primeiro despacho decisório. Afinal, em se 

 
658  Nesse sentido, foram proferidos os seguintes Acórdãos pelo CARF: Acórdãos n. 3401-003.878, 3201-007.164  

e 9303-008.801. 
659  ROCHA, Sérgio André. Processo administrativo fiscal – Controle administrativo do lançamento tributário. 

São Paulo: Almedina, 2018. p. 346. Sobre o tema, ver: NEDER, Marcos Vinicius. A Lei n. 9.784/99 – a norma 

geral que informa o sistema processual administrativo tributário. In: TÔRRES, Heleno Taveira; QUEIROZ, 

Mary Elbe; FEITOSA, Raymundo Juliano (coords.). Direito Tributário e Processo Administrativo 

aplicados. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 39-62; e NEDER, Marcos Vinicius. A inserção da Lei n. 

9.784/99 no Processo Administrativo Fiscal. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Processo 

Administrativo Fiscal: 6º volume. São Paulo: Dialética, 2002. p. 75-95. 
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tratando de mudança de orientação por discricionariedade da Administração Pública, aplica-se 

o regime de revogação dos atos administrativos, posto pela própria Lei n. 9.784/1999 em seu 

artigo 53 in fine, quando permite a revogação (com efeitos ex nunc) respeitando os direitos 

adquiridos dos administrados.  

Uma última distinção merece feita dentro do tema do processo administrativo fiscal de 

iniciativa dos contribuintes sobre pedidos de crédito (restituição/ressarcimento/compensação): 

i) a situação de superação de questão prejudicial do despacho decisório por decisão proferida 

pelos órgãos de julgamento do PAF (a qual deve dar lugar a novo ato administrativo pela DRF, 

acerca de existência, suficiência e disponibilidade do crédito pleiteado); ii) da alteração do 

critério jurídico.660 

Sobre a primeira situação, veja-se o seguinte exemplo: o bom emprego da Súmula Carf 

n. 84661 determina que o pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza 

indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação, a qual 

supera o motivo da não homologação do despacho decisório. Falecendo a instância recursal de 

competência para avaliar a certeza a liquidez do crédito tributário em caráter originário, 

determina-se que o processo retorne à unidade de origem para examinar o mérito do pedido, 

nos termos do artigo 170 do CTN, intimando, inclusive, o contribuinte a trazer os documentos 

que entender necessários para comprovação do indébito. 

Veja-se que, nessas hipóteses, de fato inexiste alteração de critério que prejudique o 

contribuinte. Aqui, na realidade, trata-se de questão eminentemente processual: a superação de 

uma questão prejudicial que havia sido utilizada pela autoridade fiscal para não homologar o 

crédito (e.g. ilegitimidade do contribuinte para fazer o pedido; decadência do direito à 

restituição crédito; etc.). Tal superação beneficia o contribuinte, pois superará o ato 

administrativo que havia negado o direito creditório. Contudo, ainda não é possível saber sobre 

a certeza e liquidez do crédito, o que deverá ser aferido pela autoridade fiscal de origem. Ou 

seja, reinicia-se o processo, com inaugural parecer a respeito do mérito do crédito, contra o qual 

eventualmente o contribuinte terá direito a insurgir-se via manifestação de inconformidade à 

DRJ e recurso voluntário ao Carf, dando sempre efetividade aos princípios norteadores do 

processo administrativo fiscal, de contraditório e ampla defesa.  

 

 
660  Vide nesse sentido os Acórdão 1803002.340; Acórdão n. 1302-001.762; Acórdão n. 3201-003.041 e Acórdão 

n. 1301-004.200. 
661  Súmula Carf n. 84: “Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu 

recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.” 
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4.3.2.1.2 A mudança de interpretação entre lançamentos tributários 

 

 Na hipótese da mudança de critério jurídico ocorrida entre dois lançamentos tributários, 

evidentemente não se estará mais tratando da modalidade intraprocessual da garantia, mas sim 

de sua modalidade extraprocessual (item 4.2.2), haja vista que o segundo ato não é proferido no 

bojo de um processo administrativo de revisão do primeiro.  

 Com efeito, o que se busca aqui são as regras que disciplinam o relacionamento entre 

diferentes atos exarados pela Administração Pública sobre determinado assunto, adotando 

interpretação sucessiva, diversa e prejudicial ao contribuinte. Tais regras, que compõem a 

garantia em sua modalidade extraprocessual, podem se apresentar na regulação de alterações 

de interpretação que o agente público manifesta em atos individuais e concretos, bem como em 

atos gerais e abstratos, e, por isso, seguirá as regras estabelecidas pelos artigos 146 e 100 do 

CTN, respectivamente. No presente tópico, tratar-se-á dos primeiros.  

Haja vista a distinção entre atos que representam uma simples mudança de interpretação 

em contraposição àqueles que abarcam uma correção de ilegalidade (item 4.3.1), as duas 

situações devem ser investigadas, separadamente, quando aplicadas à sucessão de lançamentos 

tributários contra o mesmo contribuinte. 

 Inicialmente no que tange à mudança de entendimento da Administração fiscal entre 

lançamentos, é válida a ilustração mediante exemplos para que seja possível apresentar as 

devidas considerações sobre o regime aplicável aos casos em que tal modificação se verifique.  

Um inicial exemplo foi aquele enfrentado pelo Carf no Acórdão 107-07.264. Houve um 

primeiro lançamento em que a autoridade fiscal utilizou o percentual de presunção de 8% (oito 

porcento) para a apuração do IRPJ constituído de ofício. O contribuinte, concordando com a 

intepretação posta neste auto de infração, recolheu os devidos montantes e o processo foi 

finalizado. Posteriormente, em um segundo lançamento, analisando o mesmo período e os 

mesmos fatos, a Fiscalização aplicou o percentual de 32%. Diante deste cenário, a unanimidade 

dos membros do Colegiado acolheu a preliminar de nulidade do segundo lançamento, que 

alterou o critério jurídico anteriormente adotado pela Administração Pública, com base nos 

dizeres do artigo 146 do CTN. 

Com efeito, trata-se de caso a ser resolvido com base nos próprios dizeres do artigo 146 

do CTN, porque aqui o período de apuração objeto das autuações é o mesmo. Então o que 

aconteceu foi que, na tentativa de revisar o motivo e a motivação adotados no primeiro 

lançamento, foi efetuado o segundo auto de infração. Ocorre que, caso pretendesse efetivar 

qualquer alteração no lançamento desse período, a autoridade fiscal deveria lançar mão de auto 
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de infração complementar, observando o artigo 18, § 3º, do PAF. Nem mesmo isso houve no 

caso concreto ali posto à análise do Conselho. Mas é preciso colocar que, mesmo que tivesse 

sido lavrado auto de infração complementar, este não poderia ser validado no âmbito do 

processo administrativo fiscal pois, como visto acima (item 4.2.1), o agravamento do 

lançamento deve sempre observar os limites postos na lei complementar, dentre eles o artigo 

146 e o artigo 149 do CTN. 

Lembre-se dos pressupostos662 de aplicação do artigo 146 do CTN (item 2.1.2.1 supra): 

i) a existência de um lançamento tributário; ii) identidade de sujeito passivo; iii) revisão lato 

sensu (retificação ou suplementação) do lançamento original. 

Dessarte, o artigo 146 do CTN protege os contribuintes contra a alteração de critério 

jurídico promovida pela autoridade fiscal entre lançamentos, quando o segundo pretende revisar 

os elementos de fato e de direito que foram objeto dos fatos geradores (mesmo período de 

apuração) abarcado no primeiro.  

Cumpre então avaliar se a mesma regra da garantia contra mudanças de orientação pela 

administração fiscal favorece os contribuintes quando os lançamentos abrangem períodos de 

apuração diversos.  

Pense-se em um contribuinte que em 2010 é notificado de auto de infração adotando a 

interpretação de que está sujeito à não cumulatividade da Contribuição ao PIS e da Cofins, mas 

não possui direito a determinados créditos que vem tomando por não se enquadrarem nas 

hipóteses do artigo 3º das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003. Já em 2017, o mesmo contribuinte 

tem contra si lavrado novo lançamento tributário que, analisando questões de fato idênticas 

(mesmos dispêndios, dos mesmos fornecedores, para a mesma atividade econômica), adota 

como motivo do ato administrativo de lançamento a interpretação de que o sujeito passivo está 

sujeito à incidência monofásica da Contribuição ao PIS e da Cofins, razão pela qual não teria 

direito a tomada de crédito algum, mas, de outro lado, sobre a receita de suas vendas a alíquota 

de PIS/Cofins incidente seria zero. Assim, glosa a totalidade dos créditos tomados entre 2012 e 

2017. Essa foi a problemática julgada pelo Carf no Acórdão n. 3302-007.592. 

Apesar de uma aparente dificuldade de enquadramento na estrita hipótese de limitação 

à revisão do lançamento tributário estabelecida pelo artigo 146 do CTN, tal mudança deverá 

observar o regime de revogação dos atos administrativos, não sendo capaz de atingir fatos 

geradores passados. Ou seja, o novo entendimento da fiscalização federal só poderá valer para 

 
662  VELLOSO, Andrei Pitten. Modificação de critério jurídico nos lançamentos tributário. In: GOMES, Marcus 

Lívio; OLIVEIRA, Francisco Marconi de (coord.). Estudos tributários e aduaneiros do III Seminário Carf. 

Brasília: [s.n.], 2018. p. 23.  
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eventos ocorridos posteriormente à publicidade dada ao novo entendimento (notificação do 

segundo auto de infração), a partir, então, de 2017. Afinal, aqui não se está diante de correção 

de ilegalidade que, pelo regime de controle dos atos administrativo, deveria extirpar atos 

passados contrários à ordem jurídica. Trata-se, efetivamente, de novo enquadramento 

interpretativo, dentro das situações previstas em lei para a apuração da Contribuição ao PIS e 

da Cofins daquele contribuinte, agora entendido pela Administração Fiscal como mais 

adequado para o caso, e, por isso, sempre na persecução do interesse público que guia seus atos. 

Constata-se, assim, o caráter preponderantemente discricionário com relação ao conteúdo dos 

atos administrativos em questão, justamente pela contraposição entre o conteúdo do primeiro e 

do segundo lançamento tributário. Daí se verifica que a Administração, entendendo que que o 

interesse público está mais adequadamente satisfeito por essa segunda via interpretativa, revoga 

o entendimento anteriormente esposado no primeiro ato. 

Embora seja certo que não existe uma “revogação” em sentido estrito do primeiro 

lançamento pelo segundo, pois inexiste uma expressa superação formal do primeiro ato 

administrativo pelo subsequente (como ocorre, por exemplo, em uma instrução normativa que 

revogada a anterior), o regime de revogação previsto no artigo 53 da Lei n. 9.784/1999 deve ser 

aplicado, enquanto prerrogativa da Administração de rever seus próprios atos. 

Isso porque a autoridade pública que exara o ato de lançamento é a mesma: o auditor da 

Receita Federal, enquanto representante da vontade desse órgão público, conforme determina 

o artigo 6º da 10.593/2002.663  

Neste ponto lembre-se que “o ato é administrativo porque exercitado no desempenho da 

função administrativa”,664 independentemente da qualidade do sujeito produtor do ato e que “no 

direito público, as atribuições de cada órgãos ou autoridade cabem o nome de competência.”665 

Como ensina Marçal Justen Filho: 

 

O direito atribui competência não às pessoas físicas, mas aos sujeitos de direito 

integrantes da Administração Pública e aos órgãos por meio dos quais se exterioriza 

a sua vontade. Essa estruturação orgânica é extremamente complexa e se traduz em 

funções e cargos. A competência é atribuída à função ou ao cargo. Identifica-se o ser 

humano ou os seres humanos titulares da competência por via indireta: é aqueles ou 

são aqueles investidos de uma função ou de um cargo. 

 

 
663  Cumpre lembrar que a competência impositiva para a Administração no sentido de validar esse elemento dos 

atos administrativos é sempre aquela estabelecida em lei. Atos normativos infralegais (internos) não alteram 

essa realidade (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 22. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2008. p. 204).  
664  JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 319. 
665  MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 21. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 134.  
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Tudo isso tendo em vista que “a impessoalidade é um traço fundamental de toda a 

ciência administrativa e também do processo.”666  

Dessa forma, o artigo 146 do CTN, deve ser lido conjuntamente com o artigo 53 da Lei 

n. 9.784/1999, de modo que o segundo lançamento tributário, mesmo que se dirija à período de 

apuração diferente do primeiro, não poderá ensejar a cobrança de tributo e consectários legais 

relativamente aos fatos geradores anteriores à sua expedição.667 A extensão do regime de 

revogação dos atos administrativos, com efeitos ex nunc, à presente hipótese é imperiosa para 

cuidar das relações continuativas que vigem na seara tributária, valorizando os motivos e a 

motivação dos atos administrativos enquanto forma de controle dos mesmos.  

Situação diametralmente oposta ocorre na mudança de entendimento pela 

Administração Fiscal para corrigir uma ilegalidade constante no primeiro ato individual de 

lançamento tributário que emanara. Nessa hipótese, não se aplica a garantia constante do artigo 

146 do CTN (vide item 3.3.3). Percebe-se que nos termos do Código Tributário Nacional, a 

proteção contra a mudança de critério jurídico é mais ampla do que a proteção contra a correção 

de ilegalidades. “Neste último caso, desde que não tenha ocorrido a decadência, o erro pode ser 

corrigido com relação a todo e qualquer período que ainda não tenha sido objeto de 

lançamento.” 668 Em outras palavras, “como o pagamento indevido não cria direito do fisco, de 

não restituir o que recebeu indevidamente, o lançamento errado também não cria direito do 

sujeito passivo, de não pagar o que deve corretamente.”669 Com efeito, em sintonia com o 

regime de controle dos atos administrativos, no caso a mudança de entendimento relacionada à 

correção de uma ilegalidade operam-se os efeitos ex tunc, de modo a resgatar o status quo ante, 

fazendo valer o estado de legalidade inclusive para o passado (com a limitação imposta pelo 

prazo decadencial).670 

 
666  ATALIBA, Geraldo. Princípios constitucionais do processo e procedimento em matéria tributária. Revista de 

Direito Tributário, n. 46, p. 121, out./dez. 1988. 
667  Solucionando a questão no mesmo sentido, mas pela simples aplicação do artigo 146 do CTN, Ana Cecília 

Battesini Pereira e Marciano Seabra Godoi colocam: “No caso de a administração tributária decidir alterar os 

critérios jurídicos utilizados num lançamento contra determinado contribuinte, poderá fazê-lo somente com 

relação a fatos futuros. Não poderá fazê-lo com relação a períodos já lançados, nem com relação a períodos 

ainda não lançados, mas anteriores ao momento em que se decidiu pela alteração dos critérios. Esta é a norma 

do art. 146 do CTN.” (COSTA, Ana Cecília Battesini Pereira; GODOI, Marciano Seabra de. Alteração de 

critério jurídico do lançamento – artigos 146 e 149 do Código Tributário Nacional. In: CARDOSO, Alessandro 

Mendes et ali (org.). Processo Administrativo Tributário. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2018. p. 78).  
668  As conclusões dos Autores são as mesmas das aqui adotadas, muito embora em seu texto utilize-se o conceito 

de “erro de direito” para o que neste trabalho denomina-se “correção de ilegalidade” (Idem, ibidem, p. 78). 
669  OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Lançamento. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Do lançamento. 

São Paulo: Resenha Tributária, 1987. p. 112.  
670  Importa lembrar que nem mesmo a teoria da autovinculação da Administração Pública pode ser levantada para 

preservar o critério jurídico ilegal. O cidadão não tem, em regra, direito à manutenção de decisões 

inválidas/ilegais, não se aplica nas hipóteses de ilegalidade (vide item 3.1.4). 
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4.3.2.1.3 A mudança de interpretação entre atos normativos administrativos 

 

O ato administrativo em sentido estrito (ato individual e concreto) não tem o condão de 

produzir efeitos normativos, mas apenas de desencadear a aplicação do comando nele exposto 

para aquele a que se dirige. De outro lado, “o ato administrativo normativo complementa o 

mandamento de uma norma legal, disciplinando como as condutas futuras deverão ser 

praticadas.” 671  

Dentro do contexto da revisão de atos normativos e dos efeitos que essa revisão traz 

para a esfera de direito dos contribuintes, aplica-se o artigo 100, inciso I e seu parágrafo único 

do CTN como regra que protege a legítima confiança dos sujeitos passivos nas normas 

expedidas pela Administração Tributária, conforme amplamente tratado no item 2.1.1.1. 

De fato, pela letra do 100, parágrafo único do CTN, o contribuinte que confiou em 

orientação trazida por ato normativo complementar não poderá ter contra si cobradas multas e 

consectárias legais, caso a Administração entenda que aquele ato deve ser sucedido por outro, 

com interpretação menos favorável aos interesses do contribuinte. Todavia, diferentemente do 

que ocorre no ordenamento jurídico francês (cf. item 2.2) por força do princípio da legalidade, 

aqui a legislação determinou que o contribuinte estará obrigado a recolher o tributo do passado. 

Conforme assevera Misabel Machado Derzi, o artigo 100 tolera, parcialmente, a retroatividade 

da mudança introduzida pelo ato administrativo normativo, complementar ao regulamento, 

“mas de forma profundamente atenuada para a proteção da segurança e da confiança do 

contribuinte, proibindo o CTN a cobrança de quaisquer juros, multa ou correção monetária.”672 

Pode-se encontrar juristas como Sacha Calmon Navarro Coêlho que, numa postura 

diferente, lamentam a opção do sistema do Código Tributário Nacional, ao eleger a legalidade 

em detrimentos da proteção da confiança dos contribuintes, afirmando que “o ideal seria fixar 

a irretroatividade erga omnes das decisões administrativas e dos atos administrativos das 

autoridades administrativas.”673 Isto porque a retroatividade deve proteger o próprio direito que 

é revelado pela lei. 

 
671  JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 319. 
672  DERZI, Misabel de Abreu Machado. Modificações da jurisprudência: proteção da confiança, boa-fé objetiva 

e irretroatividade como limitações constitucionais ao poder judicial de tributar. São Paulo: Noeses, 2009. p. 

483.  
673  COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2009. p. 573, 
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Para ilustrar, destaca-se como exemplo674 a definição do conceito de “serviços 

hospitalares” para a imposição do percentual de presunção do imposto sobre a renda na 

sistemática do lucro presumido (artigo 15 da Lei n. 9.249/1995). Inicialmente a Instrução 

Normativa da Receita Federal n. 480/2004 (artigo 27), orientava o contribuinte em um 

determinado sentido, que depois foi alterado pela Instrução Normativa n. 539/2005, e 

sucessivamente pela Instrução Normativa n. 791/2007. Com tal mudança, contribuintes que 

haviam declarado sua renda com base no percentual de presunção de 8% (oito por cento) 

deveriam, em tese, ter alterada retroativamente sua tributação para utilizar o percentual de 32% 

(trinta e dois por cento), recolhendo os respectivos montantes a título de IRPJ. 

Pois bem. Depois de todo o percurso feito ao longo da presente pesquisa, agora já é 

possível concluir que a regra ali estabelecida, no artigo 100, inciso I e parágrafo único, não trata 

expressamente sobre modificação de entendimento por discricionariedade675 da Administração. 

Não é possível falar que o CTN claramente diferenciou tal situação, da correção de uma 

ilegalidade por ato normativo posterior. O Codex simplesmente parte do pressuposto que é 

plenamente possível que a administração mude de entendimento a respeito de um tema, 

salvaguardando parcialmente as legítimas expectativas dos contribuintes que observaram o 

entendimento, e, por isso, não serão penalizados por multa ou incidência de juros pela aplicação 

do novo entendimento. 

Todavia, ao se pensar na lógica que guiou o legislador, vê-se que, na verdade, há apenas 

a regulação de uma dessas situações pela regra do artigo 100, parágrafo único do CTN. É 

possível perceber que ele se pautou exclusivamente em mudanças de orientação de atos 

normativos para a restauração do estado de legalidade. Afinal, a Constituição e o próprio CTN 

impõem o respeito ao princípio da legalidade. E é justamente por decorrência desse princípio, 

tão fundamental ao sistema tributário brasileiro, que a opção legislativa foi de lhe dar mais valor 

do que ao princípio da proteção da confiança dos contribuintes, determinando o recolhimento 

dos tributos devidos mesmo que seu não pagamento tenha se fundado em interpretação 

conferida por normativo expedido pela autoridade administrativa.  

Assim, não existe a regulação, pelo artigo 100, parágrafo único do Código Tributário 

Nacional, da mudança de entendimento por discricionariedade da Administração Fiscal 

 
674  Vide OLIVEIRA, Rodrigo Augusto Verly de. O princípio da segurança jurídica e a modificação da 

interpretação da lei tributária no âmbito da Administração Pública Federal. Caderno de Finanças Públicas, 

Brasília, n. 11, p. 209-234, dez. 2011. 
675  É válido lembrar que grande parte da preocupação a respeito do caráter “plenamente vinculado” da atuação 

administrativa não se colocará no que tange aos atos normativos. Afinal, a estes não seu aplica o artigo 142 do 

CTN, que é o grande entrave normalmente posto para doutrina para vislumbrar qualquer agir discricionário em 

matéria fiscal.  
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(escolha dentre uma das opões legalmente estabelecidas ou interpretação de um conceito 

jurídico indeterminado), no intuito de adequar seu ato normativo para uma nova orientação que, 

agora, entende mais apropriada para o interesse público que almeja. 

A relevância desse tipo de atuação administrativa, de seleção dentre as alternativas de 

intelecção da norma legal pela Administração enquanto manifestação do poder de Estado, foi 

exposta por Paulo Modesto.676 O autor aponta, ademais, o vácuo doutrinário a respeito da 

discricionariedade administrativa justamente nos atos normativos complementares. In verbis: 

 

A verdade é que a edição de ato normativo secundário, de natureza administrativa, 

explicita uma das intelecções comportadas pelas normas legais vigentes, habilitantes 

da atuação do Poder Público, mas não a única inteligência possível. A seleção das 

alternativas de intelecção da norma legal pela Administração constitui uma relevante 

manifestação do poder de Estado, que não pode ser subestimada. A interpretação 

administrativa da norma legal, em particular de uma norma legal composta por 

conceitos indeterminados, não revela um único sentido preexistente, razão pela qual 

a norma administrativa emitida não deve ser tida como simples norma de execução, 

pois integra o próprio processo decisório e concretizador da administração.  

Há um impressionante hiato entre a doutrina brasileira dos atos administrativos 

discricionários e a teoria predominante sobre a margem de discrição na edição de 

regulamentos no Brasil. É usual reconhecermos margens de avaliação discricionária 

para a emissão de atos singulares e concretos quando a norma de competência encerra 

conceitos normativos indeterminados, porém recusamos ou não tematizamos a 

equivalente margem de apreciação na edição de regulamentos fundamentados a partir 

dos mesmos conceitos jurídicos indeterminados. A verdade, que normalmente se 

oculta ao referirmos os “regulamentos de execução” ou “regulamentos de fiel 

execução da lei”, é que também nessa última hipótese não se pode deixar de 

reconhecer cabimento para ponderação discricionária, exercício de poder-dever, 

margem decisória apta a expressar mais uma manifestação de autovinculação.  

 

Partindo então da atuação em termos de discricionaridade também no âmbito da 

sucessão de atos normativos complementares, ao lado da correção de uma ilegalidade feita 

justamente por um ato posterior, desenham-se, como nos demais casos vistos acima (4.3.2.1 e 

4.3.2.2), duas situações distintas. 

Em primeiro lugar, na simples mudança de entendimento da Administração fiscal em 

atos gerais e abstratos (por exemplo, verificar-se-ia uma primeira instrução normativa adotando 

determinada interpretação jurídica sobre o cálculo de preços de transferência, seguida de uma 

segunda instrução normativa com interpretação diversa sobre o mesmo tema, sendo essa última 

menos favorável ao sujeito passivo da obrigação tributária, conforme enfrentado no Acórdão 

 
676  MODESTO, Paulo. Autovinculação da Administração Pública. Revista Eletrônica de Direito do Estado, 

Salvador, n. 24, p. 7-17, out.-dez. 2010. Disponível em: 

http://www.direitodoestado.com.br/codrevista.asp?cod=466. Acesso em: 10 dez. 2020. 
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Carf nº 9101-002.839),677 prevalecerão os efeitos ex nunc inerentes ao regime de revogação dos 

atos administrativos, que, ao lado do princípio da irretroatividade (artigo 150, III, “a”, da 

Constituição), culmina na inaplicabilidade do artigo 100, parágrafo único do CTN ao caso.678 

Ou seja, como nessas situações inexiste qualquer problema com relação à legalidade do 

primeiro entendimento exarado pela Administração Pública – sendo que só essa hipótese 

constitui a base de aplicação do parágrafo único do artigo 100 do CTN –, o conteúdo da 

instrução normativa é considerado como os dizeres da própria lei, proibindo que qualquer valor, 

seja relativo ao principal ou aos juros e multa, possa ser cobrado retroativamente do contribuinte 

com base na alteração de entendimento do administrador. 

De outro lado, quando da alteração de interpretação para corrigir uma ilegalidade 

constante em ato geral (artigo 100, inciso I, do CTN) anteriormente expedido pela 

Administração Tributária, aí sim será plenamente aplicável a regra constante do artigo 100, 

parágrafo único do CTN, pois sua literalidade é a única garantia contra os regulares efeitos ex 

tunc dessa nova posição da Administração Tributária. Dessa forma, muito embora o sistema 

jurídico garanta que não é devida a cobrança de juros e multa do sujeito passivo da obrigação 

tributária que seguiu a interpretação dada pela Administração em uma determinada norma 

complementar, o valor a título de tributo poderá sim ser cobrado com relação aos períodos 

passados, tendo em vista a opção do legislador nacional que, nesse caso, fez prevalecer o 

princípio da legalidade em detrimento ao da proteção da confiança dos contribuintes.  

Não há que se falar, então, em um afastamento da regra para esses casos, sob pena de 

se abduzir a escolha legítima feita pelo legislador ao sopesar os princípios que se chocam na 

matéria (legalidade x proteção da confiança dos contribuintes). Não é possível, como pretende 

parte da doutrina (vide item 2.1.2.3), invocar um sopesamento de princípios pelo aplicador do 

direito que se sobreponha àquele feito por quem tem legitimidade democrática para tanto. 

Afinal, “não há estado de confiança legítima naquelas situações em que a lei autoriza 

expressamente a contradição do próprio comportamento.”679 

 
677  Acórdão CARF n. 9101002.839 – 1ª Turma, Sessão de 12 de maio de 2017, Relator Conselheiro Luis Flávio 

Neto, em que se entendeu que a IN 243, editada em 13 de novembro de 2002, apenas passou a surtir efeitos a 

partir de 2013, em respeito aos princípios da anterioridade, irretroatividade e proteção da confiança legítima. 
678  Nesse ponto lembre-se que, pela própria lógica da regra abarcada pelo artigo 100, parágrafo único, do CTN, já 

se havia chegado à conclusão de que sua disciplina estava aquém dos casos de mudança de orientação por 

discricionariedade administrativa. 
679  SCHREIBER, Anderson. Aplicação da Teoria dos Atos Próprios aos Atos Administrativos. In: CONGRESSO 

NACIONAL DE PROCURADORES DO ESTADO, XXXV., Fortaleza, [s.d.]. Anais [...]. Fortaleza: [s.n, s.d.]. 

p. 1-8. Disponível em: http://www.procuradoria.al.gov.br/centro-de-estudos/teses/xxxv-congresso-nacional-

de-procuradores-de-estado/direito-

civil/A%20TEORIA%20DOS%20ATOS%20PROPRIOS%20E%20A%20SEGURANCA%20JURIDICA%2

0-
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4.3.2.1.4 A mudança de interpretação relacionada a outros atos (prática reiterada, decisão 

administrativa individual, jurisprudência administrativa e solução de consulta) 

 

Tudo quanto exposto no item antecedente a respeito do artigo 100, parágrafo único do 

CTN e sua aplicação quanto aos atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas 

deve ser levado em consideração para as hipóteses previstas em seus demais incisos, de acordo 

com as colocações a seguir aduzidas.  

 

A) Prática reiterada 

 

Especialmente com relação à prática reiterada (costume administrativo, vale dizer, a 

atuação que perdura no tempo consistentemente pela Administração Fiscal diante de 

determinada situação que lhe é apresentada pelo contribuinte),680 as conclusões são as mesmas 

do item anterior: caso a prática reiterada que se supera com a nova interpretação seja entendida 

como violadora da legalidade, os tributos poderão ser exigidos do contribuinte que confiou 

naquela orientação ilegal, apesar de nenhuma penalidade poder ser cominada à sua conduta (cf. 

artigo 100, parágrafo único do CTN). Diferentemente será o caso de superação de prática 

reiterada cuja interpretação estava perfeitamente embasada no direito, sendo que a 

descontinuidade de sua adoção se dá por discricionariedade da Administração Fiscal. Nesse 

último caso, haja vista a necessidade de utilização do regime de revogação administrativa, com 

efeitos prospectivos (artigo 53 da Lei n. 9.784/1999), nem mesmo a exação tributária poderá 

ser exigida de períodos passados. Ou seja, no primeiro caso aplica-se o conteúdo do artigo 100, 

parágrafo único do CTN, enquanto no segundo não.  

Porém, algumas particularidades aparecem para os demais casos (solução de consulta, 

decisão administrativa individual e jurisprudência administrativa), seja pela aplicação de 

legislação ordinária específica, seja pela necessidade de observância das construções 

doutrinárias a respeito de Direito Administrativo, as quais merecem ser agora devidamente 

apostas às hipóteses de mudança de orientação da administração pública.  

  

 
%20APLICACaO%20DA%20TEORIA%20DOS%20ATOS%20PROPRIOS%20AOS%20ATOS%20ADMI

NISTRATIVOS.pdf/at_download/file. Acesso em: 10 jan. 2021. 
680  SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 127.  
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B) Decisões administrativas individuais 

 

No que tange às decisões administrativas individuais,681 é importante inicialmente 

segregá-las da jurisprudência administrativa para fins de análise do regime jurídico de garantias 

a ser observado.  

Conforme exposto no item 3.2.4, a autovinculação da Administração Pública, enquanto 

instituto teórico-normativo limitador do poder discricionário da Administração Pública, pode 

se dar: i) com relação a atos direcionados ao próprio particular (teoria dos atos próprios e/ou 

coisa julgada administrativa); ii) ou com relação a atos direcionados a terceiros (precedentes 

administrativos ou jurisprudência administrativa).682 No presente tópico o foco concentra-se na 

primeira situação. 

Tal diferenciação é importante para a leitura do artigo 100, inciso II do Código 

Tributário Nacional.683  

Entende-se que o foco do artigo 100, inciso II, não é a decisão de mérito individual 

irrecorrível administrativamente, mas sim a jurisprudência administrativa enquanto vetor de 

orientação de terceiros que não fizeram parte da relação jurídica tributária.  

Com efeito, o artigo 100 do CTN identificou as “normas complementares” da legislação 

tributária, sendo seu direcionamento voltando a atos que, embora estejam abaixo das leis em 

sentido estrito na pirâmide normativa, possuem caráter de generalidade, alcançando todo o 

grupo de indivíduos abarcados pela hipótese da norma complementar. É o caso das instruções 

normativas – inciso I –, das práticas reiteradas em relação a uma situação (e.g. sucessivas e 

uníssonas soluções de consulta sem efeitos vinculantes a respeito da classificação fiscal de 

determinado produto) – inciso II –; ou dos convênios entre os entes federados – inciso IV. Não 

se cuida aqui de atos direcionados a um determinado sujeito passivo, mas sim atos gerais que 

compõem o sistema jurídico tributário gerando expectativas a respeito do seu conteúdo. Por 

isso é que não parece que a decisão proferida no bojo do PAF para um determinado sujeito 

passivo seja o foco do artigo 100, inciso II, do CTN. 

 
681  A decisão administrativa irreformável constitui uma das formas de extinção do crédito tributário, conforme o 

artigo 156, IX do Código Tributário Nacional. Robson Maia Lins lembra que o pedido do contribuinte em 

processos administrativos tributários será justamente a desconstituição da exigência fiscal (LINS, Robson 

Maia. Curso de Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Noeses, 2019. p. 524). 
682  Apesar das diferentes, ambas podem ser inseridas na “teoria das autolimitações administrativas” e 

fundamentam-se nos princípios da igualdade, da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção da confiança 

legítima.” (OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Precedentes no Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 

Forense, 2018. p. 119). 
683  Sobre toda a teoria a respeito do parágrafo único do citado artigo, ver item 2.1.1.1. 
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A questão que se coloca, então, é a seguinte: um contribuinte perquire todos os passos 

do PAF, seja para combater um auto de infração ou guerrear por um direito creditório em pedido 

de ressarcimento/compensação/restituição, e ao final do procedimento, poderá ser agraciado 

com uma decisão que lhe é benéfica. Sendo essa uma decisão contra a qual não cabe mais 

recurso administrativo algum, estará definitivamente findo o processo administrativo fiscal, e à 

decisão recairá o status de coisa julgada administrativa. Existindo tal decisão, seria possível 

que em novo ato administrativo a fiscalização deixasse de lado aquela orientação firmada na 

decisão final individual em favor do contribuinte, passando a adotar outra linha de entendimento 

e, com isso, cobrasse tributos de fatos geradores passados (anteriores a esse novo lançamento, 

mas posteriores à prolação da coisa julgada administrativa em favor do contribuinte)? 

Tradicionalmente a coisa julgada administrativa foi conceituada por Hely Lopes 

Meirelles como uma preclusão de efeitos internos, que também pode ser chamada de 

irretratabilidade, a qual “não tem o alcance da coisa julgada judicial, porque o ato jurisdicional 

da Administração não deixa de ser um simples ato administrativo decisório, sem a força 

conclusiva do ato jurisdicional do Poder Judiciário.”684  

Tal entendimento tem como premissa o sistema de jurisdição una que vige no Brasil, 

diferentemente do que ocorre em países como a França ou a Itália, os quais adotam o sistema 

do contencioso administrativo, e a coisa julgada administrativa designa a imutabilidade das 

sentenças ali prolatadas. Como no Brasil a Administração não exerce função jurisdicional 

típica, “a expressão significa apenas que a decisão se tornou irrecorrível no âmbito da 

Administração Pública”685, conforme essa clássica orientação.686  

 
684  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 815. Rubens 

Gomes de Sousa também se manifestou a respeito do tema nesse sentido: “As decisões administrativas, quer 

singulares, quer emanadas de órgãos coletivos de julgamento, não fazem coisa julgada que possa ser oposta ao 

Poder judiciário, em virtude de a competência constitucional dêste excluir a definitividade das instâncias 

administrativas. Dentro do próprio âmbito da Administração, entretanto, tais decisões, embora não se possa 

falar a seu respeito em coisa julgada, possuem um característico de permanência que se coaduna com o 

princípio de os atos administrativos em matéria tributária serem atos de administração regrada e não 

discricionária. Êsse característico de permanência traduz-se na prática, quanto à forma, pela impossibilidade' 

da revisão do ato administrativo sem novo processo formal em que sejam asseguradas à parte as mesmas 

garantias de defesa que tivera quanto ao ato que se trate de rever, e, quanto ao fundo, pela impossibilidade da 

sua revisão por simples alegação de interesse público, mas unicamente quando se verifique modificação em 

um, ou mais de um, dos pressupostos de identidade de pessoa, de causa, ou de objeto, capaz de excluir a coisa 

julgada substancial no processo judiciário (SOUSA, Rubens Gomes de. A coisa julgada no direito tributário. 

Revista de Direito Administrativo, [s.l.], v. 5, p. 76, 1º jul. 1946. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/9427/8480. Acesso em: 9 dez. 2020). 
685  NOHARA, Irene. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2020. p. 967. 
686  Em sentido contrário, ver: DELIGNE, Maysa de Sá Pittondo. Efeitos das decisões no processo 

administrativo tributário. Belo Horizonte: Fórum, 2021. 
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Justamente em razão das limitações do instituto, alguns autores preferem não utilizar a 

nomenclatura “coisa julgada administrativa”.687 Rubens Gomes de Sousa, 688 por exemplo, nega 

a existência da coisa julgada administrativa em razão do princípio da revogabilidade dos atos 

administrativos e o do controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.689  

Com base em tais premissas, a resposta à inicial pergunta seria que sim. Um auditor 

fiscal pode efetuar novo lançamento tributário, dando ensejo a novo processo administrativo 

adotando entendimento diferente daquele firmando em coisa julgada administrativa favorável 

ao contribuinte (e.g. decisão contra a qual não caiba recurso proferida pela Câmara Superior de 

Recursos Fiscais – CSRF), cobrando tributos e consectários legais sobre os fatos geradores 

anteriores à mudança de orientação nesse novo lançamento tributário. Afinal, por este ponto de 

vista, a coisa julgada administrativa somente veda a rediscussão da decisão final de mérito 

naquele processo administrativo em que foi proferida, não havendo empecilho para que seja 

revista em outro processo administrativo.  

Tratar-se-ia, nesse sentido, de um instituto frágil, por desconsiderar a confiança 

depositada em seu conteúdo, além dos recursos que foram dispendidos pelo administrado com 

base naquele entendimento que fora exarado pela administração fiscal.  

Todavia, no contexto da releitura do Direito Administrativo e igualmente do Direito 

Tributário enquanto direitos de garantia,690 pensa-se hoje a coisa julgada administrativa como 

instituto que busca a “salvaguardar a confiança do administrado na conduta estatal, 

interditando-se um comportamento contraditório da Administração Pública em relação a atos 

ampliativos da esfera jurídica dos administrados.” 691  

 
687 Vide COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2009. p. 572. Dentre as mais recentes manifestações nesse sentido, preferindo a não utilizando do 

vocábulo “coisa julgada administrativa”, tem-se: DELIGNE, Maysa de Sá Pittondo. Efeitos das decisões no 

processo administrativo tributário. Belo Horizonte: Fórum, 2021. 
688  SOUSA, Rubens Gomes de. A coisa julgada no Direito Tributário. Revista de Direito Administrativo, [s.l.], 

v. 5, p. 63-64, 1º jul. 1946. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/9427/8480. Acesso em: 9 dez. 2020. 
689  Complementando o raciocínio do autor, vale destacar a seguinte passagem: “Entre nós, essa amplitude de 

competência do Judiciária resulta do art. 94 da Carta Constitucional de 1937, e foi incisivamente afirmada por 

Seabra Fagundes, no sentido de que "a existência de uma jurisdição administrativa, além de contrária à tradição 

do direito brasileiro, é vedada pela expressa letra constitucional. Só através de reforma da Constituição seria 

possível instituí-la. Tôdas as situações contenciosas em que seja envolvida a Administração, ou seja, tôdas as 

ações que nelas tenham origem incidem no conhecimento do Poder Judiciário, cabendo ao Supremo julgar 

algumas especialmente designadas na Lei Básica, e competindo aos juízos locais o julgamento de tôdas as 

demais, na peremptória expressão do texto constitucional. Dessarte nenhuma ação pode ter o seu julgamento 

cometido a Tribunais estranhos ao poder Judiciário” (SOUSA, op. cit., p. 63-64). 
690  SUNDFELD, Carlos Ari. Motivação do ato administrativo como garantia dos administrados. Revista de 

Direito Público, São Paulo, n. 75, p. 119, jul.-set. 1985. 
691  VALIM, Rafael. Panorama do controle da administração pública. In: DALLARI, Adilson Abreu; 

NASCIMENTO, Carlos Valder do; MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Tratado de Direito 

Administrativo. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 357-359. 
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Assim é que, mediante a coisa julgada administrativa, deve-se preservar as legítimas 

expectativas dos atos ampliativos de direitos dos administrados.  

Daí a importância das considerações trazidas por Egon Bockmann Moreira e Gabriel 

Jamur Gomes692 quando promovem a aproximação da coisa julgada judicial com a coisa julgada 

administrativa, na hipótese desta última ser oriunda de processo sob o crivo do contraditório, 

ampla defesa e do devido processo legal.  

Os autores confirmam que os dois institutos (coisa julgada judicial e coisa julgada 

administrativa) não se confundem, por terem fundamentos jurídico-ontológicos distintos. 

Porém, ambos compartilham da mesma base axiológica, fundada na segurança jurídica e na 

proteção da confiança, com foco na estabilização das relações jurídicas em detrimento de outros 

valores que permeiam o sistema jurídico. Esse pensamento leva em consideração um dos 

escopos do processo administrativo (vide item 4.2.1., a respeito da natureza híbrida do processo 

administrativo fiscal), qual seja, a pacificação social mediante decisão final estável.  

Efetivamente, não é compatível com os princípios que regem o PAF (publicidade, 

contraditório, ampla defesa, moralidade, publicidade, busca da verdade material, entre outros) 

que a decisão final de mérito favorável ao sujeito passivo não esteja protegida por qualquer 

grau de estabilidade daquele ato além da simples preclusão.693  

Egon Bockmann Moreira e Gabriel Jamur Gomes,694 atentos a essas questões, definem 

a coisa julgada administrativa como a qualidade que torna imutável para a Administração 

Pública o efeito declaratório da decisão que amplia a esfera de direitos do administrado, 

proferida ao término do processo administrativo em que houve observância do devido processo 

legal e em relação ao qual não caibam mais recursos, com fundamento nos princípios da 

segurança jurídica e da proteção da confiança. Como exemplos de decisões em processos 

administrativos que se enquadram nessa definição, cita aquelas proferidas por órgãos da 

administração direta e autarquias que exercem função “quase-judicial”, na forma de tribunais 

administrativos, como Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade); Tribunais de 

Contas; Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf); Agências Reguladoras e 

Conselhos Municipais de Urbanismo. 

 
692  MOREIRA, Egon Bockmann; GOMES, Gabriel Jamur. A indispensável coisa julgada administrativa. Revista 

de Direito Administrativo, [s.l.], v. 277, n. 2, p. 255-258, 24 ago. 2018. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/76711/73711. Acesso em: 20 dez. 2020. 
693  Idem, ibidem, p. 255-258. Também apresentando efeitos estabilizadores para além da preclusão, Maysa 

Deligne toma como premissa o caráter jurisdicional do PAF, contestando a premissa da jurisdição una no 

contexto brasileiro: DELIGNE, Maysa de Sá Pittondo. Efeitos das decisões no processo administrativo 

tributário. Belo Horizonte: Fórum, 2021. 
694  MOREIRA; GOMES, op. cit., p. 260. 
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Deste conceito, parece necessário adequar um único ponto:  a imutabilidade e 

irretratabilidade não dizem respeito aos efeitos da decisão. Define-se coisa julgada como o 

atributo da sentença pelo qual tudo o que foi decidido e posto no dispositivo se torna 

indiscutível, independentemente do conteúdo veiculado. Assim, o trânsito em julgado traz o 

atributo de imutabilidade da sentença, atingindo o conteúdo da sentença, seja ele declaratório, 

constitutivo ou condenatório, e não os efeitos desta.695 

Quanto aos limites – mais brandos do que aqueles da coisa julgada judicial – certamente 

a coisa julgada administrativa só gera efeitos para as partes integrantes da relação jurídica que 

fora estabilizada (no caso aqui estudado, o sujeito passivo da obrigação tributária e a Fazenda 

Pública), não atingindo terceiros. Além disso, sempre estará submetida aos órgãos de controle 

externo (Poder Judiciário e Tribunal de Contas da União – TCU),696 competentes para trazer a 

última ratio sobre a legalidade administrativa. Ademais, a imutabilidade da coisa julgada 

administrativa recai sobre o conteúdo do ato decisório, sendo que aqui é necessária especial 

atenção ao motivo e à motivação do ato administrativo, pois ele que servirá fundamentalmente 

para a verificação dos contornos da coisa julgada,697 conjuntamente com as razões de 

impugnação/inconformidade apresentadas pelo contribuinte em sua defesa no processo 

administrativo. 698 

Em consonância com o caráter híbrido do processo administrativo fiscal (item 4.2.1.), 

entende-se que a coisa julgada administrativa não anula por inteiro o poder de autotutela da 

Administração (rever seus atos por conveniência e oportunidade; ou invalidá-los por razões de 

 
695  São os ensinamentos de Pontes de Miranda, bem destacados por DALLAZEM, Dalton Luiz. 

Inconstitucionalidade e tributo. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 239. 
696  Luiz Carlos Galvão de Barros, sobre o tema, coloca que: “De nossa parte, aceitamos a existência da coisa 

julgada administrativa, de características diversas da coisa julgada jurisdicional, de aplicação mais restrita, em 

função da estabilidade das relações entre a Administração e o particular. Seus característicos seriam: l.º) vigora 

apenas no campo administrativo, pois sempre há a possibilidade da revisão judicial do ato, por força do § 4.0 

do artigo 153 da Constituição Federal; 2.º) atinge todos os atos administrativos irrevogáveis, ou seja, os atos 

vinculados, os instantâneos, cujos efeitos já se produziram, e os atos que geraram direito adquirido; 3.º) não 

prevalece em caso de nulidade ou anulabilidade do ato administrativo; 4.º) tratando-se de ato administrativo 

resultante de processo, com estrutura em contraditório, qualquer revisão administrativa só é possível através 

de novo processo, asseguradas iguais garantias.” (BARROS, Luiz Carlos Galvão de. Há coisa julgada 

administrativa? Justitia, São Paulo, v. 44, n. 117, p. 213-215, abr./jun. 1982). 
697  “O regime levará em conta não a tríplice identidade de sujeitos, causa de pedir e pedido, como na coisa julgada 

jurisdicional, mas os motivos. Os motivos são pressupostos do ato administrativo e, portanto, servem para a 

verificação da coisa julgada administrativa em casos futuros. Se os motivos são outros, obrigatoriamente a 

decisão administrativa será outra, não incidindo a coisa julgada administrativa porque não se repete a mesma 

situação que ensejou o ato administrativo decisório transitado administrativamente e sobre o qual incidiu a 

coisa julgada administrativa (GUSSOLI, Felipe Klein. A coisa julgada administrativa no direito brasileiro: 

administração pública e o princípio constitucional da segurança jurídica. Revista Eurolatinoamericana de 

Derecho Administrativo, v. 4, n. 1, p. 80-82, 2017). 
698  OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Lançamento. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Do lançamento. 

São Paulo: Resenha Tributária, 1987. p. 136.  
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ilegalidade). Na realidade, ela mutila parcialmente esse poder da Administração, fundado 

sempre no interesse público.  

Uma coisa, de fato, é o interesse público em anular um ato administrativo praticado 

unilateralmente (e.g. auto de infração ou despacho decisório em pedido de 

ressarcimento/compensação/restituição) de conteúdo mais “precário”. Afinal, os atos 

praticados anteriormente à lavratura do auto de infração/despacho decisório são regidos pelo 

princípio inquisitório, pois nessa fase não se formou ainda a relação jurídica processual e os 

particulares não atuam como parte. Isso somente acontece com o ato de lançamento e a 

respectiva impugnação, quando se instaura o contencioso administrativo, com todos os deveres 

e direitos expostos no Decreto n. 70.235/1972 e na Lei n. 9.784/1999. Assim, antes da 

apresentação da impugnação, não há litígio, não há contraditório, e o procedimento é levado a 

efeito de ofício pelo fisco. Coerentemente com essa interpretação, o artigo 14 do Decreto 

70.235/1972 preceitua que: “a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do 

procedimento”. É a partir desse momento que, iniciada a fase processual, passa a vigorar na 

esfera administrativa o princípio constitucional da garantia ao devido processo legal, no qual 

está compreendido o respeito à ampla defesa e ao contraditório, com os meios e recursos a eles 

inerentes, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da CF. 

Justamente sobre esses atos expedidos unilateralmente pela Administração que parece 

ter  foco a incidência do artigo 53 da Lei n. 9.784/1999; e não sobre decisões de mérito finais 

proferidas em processos administrativos complexos, como o PAF, em que ampla instrução 

probatória é possível, mediante regras estabelecidas inclusive pelo CPC em caráter subsidiário 

ao Decreto n. 70.235/1972, dando azo à decisão proferida por órgão com competência e 

autonomia revisional muito além daquelas que detém a autoridade expedidora do ato controlado 

por meio do procedimento em questão.699 Aqui o interesse público passa a ser, em grande 

medida, a preservação dos efeitos apaziguadores da decisão que fora proferida mediante o 

contencioso administrativo. 

A verdade é que a Lei n. 9.784/1999 não tratou da possibilidade de revisão das decisões 

administrativas em separado dos atos administrativos unilaterais. Poderia tê-lo feito, levando 

em consideração as particularidades desses diferentes atos administrativo, como ocorre no 

 
699  Nesse sentido, ver DELIGNE, Maysa de Sá Pittondo. Efeitos das decisões no processo administrativo 

tributário. Belo Horizonte: Fórum, 2021. 
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Projeto do Código ReNEUAL de procedimento administrativo da União Europeia (cf. item 

4.3.1).700  

Em suma, as decisões administrativas finais de mérito possuem um efeito estabilizador 

da relação jurídica que fora analisada pelos órgãos administrativos com função jurisdicional, a 

qual limita o poder de autotutela da Administração. 

Não se diz que a Administração não poderá mudar de entendimento a respeito de 

determinada interpretação da legislação tributária, pois isso significaria um engessamento da 

função administrativa incompatível com seus propósitos. Mas sim que uma mudança de 

orientação só poderia ter efeitos futuros.  

De tudo isso, depreende-se que a coisa julgada administrativa é mais um componente 

da garantia contra mudanças de critério jurídico promovidas pelo poder público, no sentido de 

que tal mudança de orientação não poderá retroagir para atingir fatos geradores anteriores à 

consolidação no novo entendimento pela Administração Fiscal.  

 

C) Jurisprudência administrativa 

 

No que tange à jurisprudência administrativa, como visto acima, é uma das formas de 

limitar a discricionaridade administrativa, em razão do princípio da autovinculação do poder 

público.  

No campo tributário, seus efeitos em termos de resguardar a boa-fé dos administrados 

foram expressamente disciplinados pela lei complementar, no artigo 100, inciso II, do parágrafo 

único do CTN. Inadequado seria simplesmente dizer que um regime de Direito Administrativo 

deve derrogar regra ali posta. É necessário dar efetividade à opção legislativa.  

Este dispositivo impõe a existência de “lei que atribua eficácia normativa” às “decisões 

dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa” para que seja possível o 

afastamento da cobrança de penalidades caso o ato do particular tenha sido praticado sob o 

manto dessas decisões. Por inexistir a citada lei federal trazendo eficácia normativa às decisões 

 
700  MIR, Oriol et alli (dir.). Código ReNEUAL de procedimento administrativo de la Unión Europea. Madrid: 

Instituto Nacional de Administración Pública, 2015. Disponível em 

http://www.reneual.eu/images/Home/codigoreneualdeprocedimientoadministrativodelaue.pdf. Acesso em: 

18/08/2021. “ReNEUAL working groups have developed a set of model rules from 2009 until 2014. The 

ReNEUAL Model Rules 2014 are designed as a draft proposal for binding legislation identifying - on the basis 

of comparative research - best practices in different specific policies of the EU, in order to reinforce general 

principles of EU law.” (RENEUAL – Research Network on EU Administrative Law. ReNEUAL Model Rules 

on EU Administrative Procedure. Disponível em: http://reneual.eu/index.php/projects-and-

publications/reneual-1-0. Acesso em: 01/06/2018. 
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administrativas – ponto esse melhor tratado mais abaixo –, a doutrina conclui pela 

inaplicabilidade desse inciso II para garantir a não penalização dos contribuintes.701 

Conclui-se então que, inexistindo lei federal que dê eficácia normativa aos precedentes 

exarados no processo administrativo fiscal,702 se o contribuinte praticou seus atos com 

observância a entendimento jurisprudencial posteriormente alterado para corrigir uma 

ilegalidade, poderá ser lavrado auto de infração para a cobrança do tributo devido aos cofres 

públicos, bem como aplicadas as respectivas multas e correção monetária sobre a cobrança.  

Contudo, conforme foi possível concluir alhures (item 4.3.2.1.3), ao se pensar na lógica 

que guiou o legislador complementar, percebe-se que ele se pautou exclusivamente em 

mudanças de orientação de atos normativos para a restauração do estado de juridicidade. É 

precisamente por decorrência do princípio da legalidade que a opção legislativa foi de lhe dar 

mais valor do que ao princípio da proteção da confiança dos contribuintes, determinando o 

recolhimento dos tributos devidos mesmo que seu não pagamento tenha se fundado em 

interpretação conferida por normativo expedido pela autoridade administrativa. Dessarte, o 

artigo 100 do Código Tributário Nacional não regulou a mudança de entendimento por 

discricionariedade da Administração Fiscal (escolha dentre uma das opões legalmente 

estabelecidas ou interpretação de um conceito jurídico indeterminado), no intuito de adequar 

seus precedentes para uma nova orientação que, agora, entende mais apropriada para o interesse 

público que almeja. 

É por essa razão que, exatamente na hipótese de mudança de entendimento 

jurisprudencial por discricionariedade, virá ao socorro do contribuinte a teoria da 

autovinculação administrativa,703 resguardando a confiança que foi depositada na 

jurisprudência do PAF. Como visto acima (item 2.2.4), a autovinculação administrativa só tem 

espaço de aplicação quando não existir norma jurídica autorizando o venire contra factum 

próprio. Assim, deverão prevalecer, aqui – alteração de interpretação administrativa por 

discricionariedade –, os efeitos ex nunc inerentes ao regime de revogação dos atos 

administrativos, de modo que o novo entendimento jurisprudencial não poderá ser utilizado 

 
701  SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 126.  
702  Defendendo que o artigo 26-A do Decreto 70.235/1972, em sua redação original, atribuiu a citada eficácia 

normativa à jurisprudência do Carf, ver: GOMES, Marcus Livio. O princípio da segurança jurídica no Direito 

Tributário e a unidade de critério através da interpretação administrativa dos órgãos de revisão administrativa 

no Brasil e na Espanha. In: ROCHA, Sergio André (coord.). Processo Administrativo Tributário: Estudos 

em Homenagem ao Professor Aurélio Pitanga Seixas Filho. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 461-498. 
703  Luis Flávio Neto defende a proibição do venire contra factum próprio para decisões administrativas reiteradas 

e convergentes de forma geral (FLÁVIO NETO, Luís. Segurança jurídica, proteção da confiança, boa-fé e 

proibição de comportamentos contraditórios no Direito Tributário: nemo potest venire contra factum proprium. 

Revista Direito Tributário Atual, São Paulo, n. 36, p. 222-239, 2016). 
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para alcançar fatos geradores anteriores à sua emanação, sendo incabível qualquer cobrança de 

tributo, multas ou juros do sujeito passivo da obrigação tributária. 

Um parêntese se faz necessário. Quando se afirma que inexiste lei federal dando eficácia 

normativa à jurisprudência administrativa, tem-se como pressuposto a inaplicabilidade do 

artigo 24 da LINDB ao PAF no contexto da revisão do lançamento por homologação, conforme 

amplamente tratado acima (item 4.3.2.1.1). É nesses casos que se centram as discussões no 

contencioso administrativo, haja vista que é no momento da ocorrência do fato gerador do 

tributo e da transmissão das declarações do contribuinte que normalmente existe uma primeira 

vertente jurisprudencial, a qual é superada por uma segunda vigente no momento do lançamento 

tributário e do seu julgamento. 

Entretanto, nada impediria a aplicação do artigo 24 da LINDB quando efetivamente se 

esteja diante de um ato administrativo, ao qual não se aplicará retroativamente mudança de 

orientação acerca da legislação tributária.704 Como exemplo, veja-se a hipótese de ser lavrado 

auto de infração contra o contribuinte em uma data em que impera uma determinada linha de 

jurisprudência, a qual será uma “orientação geral” a ser seguida e impedirá a retroação de efeitos 

da mudança de entendimento. Nessas hipóteses, nenhum valor poderá ser cobrado do 

contribuinte, seja referente ao tributo, multa ou juros. Ou seja, a LINDB deu eficácia normativa 

à jurisprudência administrativa para essa sorte de situação, regulando o artigo 100, inciso II do 

CTN.  

Todavia, como já mencionado, tais situações embora teoricamente possíveis ficam 

bastante distantes da pragmática, haja vista que os casos em que se poderia invocar uma 

mudança de interpretação a ser rechaçada são ligados ao momento do fato gerador, vale dizer, 

ao lançamento por homologação, ao qual a LINDB não traz um limite de revisão por se destinar 

unicamente aos atos administrativos.  

 

D) Solução de consulta 

 

Sobre o instituto da solução de consulta, vale lembrar que se trata de instrumento que o 

contribuinte possui para esclarecer dúvidas quanto à interpretação de dispositivos legais 

relativos aos tributos administrados pelos entes federados.  

 
704  Daí ser criticável à edição da Súmula CARF n. 169, a qual, em sua literalidade, afasta qualquer hipótese de 

aplicação do artigo 24 da LINDB ao PAF. Eis o teor da referida Súmula: “O art. 24 do decreto-lei nº 4.657, de 

1942 (LINDB), incluído pela lei nº 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.” 
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Por meio da solução de consulta vê-se a Administração Pública atuando de forma 

consultiva (em contraposição à contenciosa), para trazer segurança jurídica ao âmbito tributário, 

gerando previsibilidade e estabilidade nas relações entre contribuinte e fisco. 

Em breves palavras, a finalidade da consulta é obter um esclarecimento da própria 

Administração a respeito do entendimento a ser adotado sobre determinada norma tributária.705  

Trata-se de instituto relevante por diversos pontos de vista. Em termos de hermenêutica, 

promove a interpretação pelo próprio órgão aplicador das normas. Em termos de teoria geral do 

direito, é instrumento que dá efetividade ao princípio da segurança jurídica. E em termos 

pragmáticos e processuais, tem o condão de diminuir o contencioso tributário.  

Pois bem. Como a presente pesquisa é centrada no âmbito federal – muito embora seja 

possível a aplicação também ao âmbito estadual e a municipal – o esclarecimento de dúvidas 

se dá pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), conforme disciplina atualmente 

estabelecida pelos artigos 46 a 58 do Decreto 70.235/72, com as alterações promovidas pelos 

artigos 48 a 50 da Lei n. 9.430/96, e pela Instrução Normativa RFB n. 1396, de 16 de setembro 

de 2013.  

Com a edição da IN RFB n. 1.396/2013, os efeitos da solução de consulta que, até então, 

restringiam-se ao consulente e à Receita Federal, passaram a ser vinculantes no âmbito da 

Receita Federal, respaldando qualquer o sujeito passivo que aplicar a orientação ali firmada, 

independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre na hipótese por ela abrangida.706 

Tal medida foi muito importante para consagrar não só a já citada segurança jurídica, como 

também a isonomia entre contribuintes, possibilitando a solução de casos relativos à proteção 

da confiança de maneira mais homogênea, também em sintonia com a ideia de impessoalidade 

que deve reger a Administração Pública. 

E no que diz respeito especificamente a temática enfrentada por esta pesquisa - da 

garantia dos contribuintes contra mudanças de orientação pela autoridade fiscal prejudiciais e 

retroativas -, vê-se que a legislação ordinária foi muitíssimo feliz ao disciplinar a matéria. 

Com efeito, o artigo 48, §12º, da Lei n. 9.430/1996 determina que se a Administração 

alterar o entendimento expresso em solução de consulta devidamente publicada, a nova 

 
705  PAULSEN, Leandro et alii. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal 

à luz da doutrina e da jurisprudência. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010. p. 112. Por isso 

é que a consulta formulada pelo contribuinte à Receita Federal deve limitar-se a fato preciso, descrevendo 

suficientemente o seu objeto e indicando as informações necessárias à elucidação da matéria, além de indicar 

os dispositivos da legislação que ensejaram a sua apresentação e cuja interpretação se requer. Assim, uma 

descrição minuciosa e precisa dos fatos a que será aplicada a interpretação solicitada é requisito sine qua non 

para o conhecimento e emissão do parecer da autoridade pública. 
706  Sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.  
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orientação atingirá apenas os fatos geradores que ocorram após a ciência ao consulente ou após 

a sua publicação pela imprensa oficial. 

Ao assim dispor, resolveu clara e especificamente a problemática, trazendo o regime de 

revogação com efeitos ex nunc para as mudanças de orientação por parte da administração 

fiscal, resguardando assim as legítimas expectativas dos contribuintes que confiavam no 

entendimento anteriormente conferido à lei tributária pela própria Receita Federal.  

Foi de fato importante tal regulamentação, haja vista que as soluções de consulta não 

eram expressamente tratadas pelo Código Tributário Nacional no artigo 100, tampouco no 

artigo 146. Não por outra razão a doutrina abordava o tema da alteração de critério jurídico 

ocorrida em consultas fiscais i) ou sob a perspectiva macro do princípio da proteção da 

confiança dos contribuintes;707 ou ii) trazendo a aplicação direta da nemo potest venire contra 

factum proprium no Direito Tributário para as consultas fiscais, 708 ou ainda iii) propondo uma 

extensão da regra do artigo 146 do CTN, destinado a impedir alteração de critério jurídico 

tomado no lançamento tributário, para as consultas fiscais;709 tudo de modo a vedar que as 

mudanças de interpretação prejudiciais ao contribuinte pudessem ter efeitos retroativos para 

cobrança do valor devido a título de tributo de fatos geradores anteriores ao novo entendimento.  

O próprio STJ,710 ao versar sobre a irretroatividade de mudança de critério jurídico 

perpetrada pela Administração Tributária por meio solução de consulta, empregou como 

 
707  Ricardo Lodi Ribeiro, por exemplo, lembra que o artigo 146 do CTN trata apenas da reversibilidade de 

lançamento. Mas a proteção da confiança alcança outras situações, não dependendo da constituição do crédito 

tributário. “A proteção se aplica também aos processos de consulta, pareceres normativos, aos atos 

declaratórios ou qualquer outra manifestação administrativa que adote determinado critério de interpretação da 

norma, seja em relação ao sujeito passivo, seja em relação a outro contribuinte que esteja em situação legal e 

fática idêntica.” (RIBEIRO, Ricardo Lodi. A segurança jurídica do contribuinte – legalidade, não surpresa 

e proteção à confiança legítima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 242).  
708  FLÁVIO NETO, Luís. Segurança jurídica, proteção da confiança, boa-fé e proibição de comportamentos 

contraditórios no Direito Tributário: nemo potest venire contra factum proprium. Revista Direito Tributário 

Atual, São Paulo, n. 36, p. 222-239, 2016. 
709  “Os critérios jurídicos utilizados para o lançamento pela Administração são inalteráveis com relação a um 

mesmo sujeito passivo, ainda que haja modificação na jurisprudência administrativa ou judicial. Esse 

princípio” (princípio da inalterabilidade do lançamento), “estampado no art. 146 do CTN, emana da segurança 

dos direitos individuais e da proteção da confiança do contribuinte. Aplica-se principalmente nos casos de 

consulta sobre a existência da relação tributária: se a Administração firmar determinado ponto de vista, 

favorável ao contribuinte, não poderá depois, nem mesmo em virtude de decisões administrativas ou judiciais, 

voltar atrás para exigir daquele contribuinte beneficiado o imposto devido por fatos pretéritos; apenas os fatos 

futuros ficarão sujeitos ao novo critério jurídico (ver art. 48, § 12, da Lei 9.430/96)” (TORRES, Ricardo Lobo. 

Curso de Direito Financeiro e Tributário. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 279-280). 
710 A citada problemática apareceu no julgamento do REsp 1.233.389 (cf. tratado no item 2.1.3 supra), de relatoria 

da Ministra Eliana Calmon, que examinou situação onde foi questionava a possibilidade de aplicação retroativa 

do novo entendimento administrativo dado pela Solução de Consulta Interna – SRF n. 58/2008, relativamente 

ao direto de tomada de crédito presumido da Contribuição ao PIS e da Cofins, haja vista a suspensão de 

incidência das Contribuições nas hipótese prevista no art. 9º, III, c/c o art. 8º, §1º, III, da Lei n. 10.925/2004. 

Nesse julgado prevaleceu o entendimento de que não obstante a adequação da nova interpretação dada pela 

Administração Tributária às disposições da Lei n. 10.925/2004 e da IN/SRF n. 660/2006, referida interpretação 

somente deveria se aplicar a fatos geradores ocorridos em data posterior à publicação do resultado da Solução 
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parâmetro o artigo 146 do CTN. Ao fazê-lo, utilizou como argumento passagens extraídas de 

parcela da doutrina que entende que o artigo 146 do CTN pode ser aplicado para qualquer ato 

administrativo individual e concreto em matéria tributária, não se restringindo ao lançamento 

tributário. Tal entendimento, entretanto, vai contra a literalidade do dispositivo, bem como de 

sua interpretação histórica/topográfica/sistemática/teleológica, descrita no item 2.3 supra. 

 

4.3.2.2 Aplicável entre ato exarado pela Administração Fiscal e ato oriundo de outro órgão 

público 

 

Neste último tópico da pesquisa, abordar-se-á a problemática da mudança de orientação 

entre ato exarado pela Administração Fiscal e ato oriundo de outro órgão público, como 

agências reguladoras (e.g. Aneel), autarquias regionais (e.g. Suframa), entre outros.  

De pronto cumpre colocar que a garantia contra alteração de critério jurídico abrange a 

imutabilidade de critério jurídico que prejudique o contribuinte, expedida pela Administração 

Pública como um todo. Vale dizer, as autoridades públicas que atuam precipuamente em outros 

âmbitos, como o Direito Administrativo, Ambiental ou Econômico, por exemplo, muitas vezes 

expedem atos de caráter público sobre um conceito decisivo para a incidência da lei tributária, 

criando expectativa legítima do contribuinte sobre a correção desse critério. Tal interpretação 

dada pela Administração Pública, se preencher os requisitos para a existência da plena adoção 

de um critério jurídico (cf. item 4.1.1 supra), não podem ser livremente alterados com efeitos 

ex tunc pela Administração Fiscal em atos posteriores (cf. item 4.1.2 supra), devendo obedecer 

aos parâmetros da garantia contra mudança de interpretação vistos ao longo desse trabalho.  

Alguns elementos levam a essa conclusão.  

Em primeiro lugar, é necessário consolidar a ideia de que a questão não se encontra 

expressamente regulada por regra jurídica específica. 

Para demonstrar tal afirmativa, é necessário entender o conteúdo do artigo 37, inciso 

XVII, da Constituição Federal, quando determina que “a administração fazendária e seus 

servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os 

demais setores administrativos, na forma da lei.” Afinal, poder-se-ia pensar que se trata de regra 

 
de Consulta n. 58, qual seja, 25/11/2008. Isto porque antes disso a Administração Tributária (Receita Federal) 

vinha sistematicamente interpretando as disposições da Lei n. 10.925/2004 e da IN SRF n. 660/06 no sentido 

de que a suspensão de incidência do PIS e da Cofins não deveria ocorrer – reconhecendo, portanto, a existência 

de crédito presumido – quando não cumpridas as exigências normativas para sua aplicação, autorizando as 

empresas agroindustriais a calcular créditos do PIS e da Cofins sobre o valor dos insumos se as notas fiscais 

não apresentassem a informação de que a venda tinha ocorrido com suspensão das contribuições. 
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que outorga direito de uma “intepretação sobre-elevada” da Administração Fiscal em relação 

às demais entidades públicas capazes de trazer critérios jurídicos importantes para a incidência 

das normas tributárias. Mas não é caso. 

Deve-se contextualizar os dizeres do artigo 37, inciso XVIII, da Constituição. 

Trata-se de regra nacional, sem correspondência em qualquer constituição estrangeira 

ou tratado internacional. Basicamente não é objeto de jurisprudência porque é dispositivo de 

eficácia normativa contida, pendente de regulamentação por lei.711  

Sobre sua origem, uma das ideias centrais do movimento constitucionalista que imperou 

no cenário Constituinte de 1988 foi “destacar as funções tipicamente estatais e bem caracterizá-

las no corpo da Constituição”. Ao lado dos serviços relacionados à saúde, educação, 

magistratura, ministério público, entre tantos, aparece a administração fazendária. 

Eis aí a inspiração do artigo 37, XVIII da Constituição. 

Contudo, o texto atribuído ao dispositivo apresenta redação bastante dúbia ao mencionar 

a expressão “precedência”. 

Os críticos desse dispositivo afirmam que ele não precisaria existir, porque na 

organização da Administração Pública como um todo, cada setor tem precedência na sua área 

de competência de atribuição. Dessarte, ao trazer tal normativa, o artigo 37, inciso XVIII, da 

Constituição acabou por diminuir direito, porque essa precedência que existe por definição, 

passou a depender de lei. Ademais, o texto andou mal ao falar em “jurisdição”. No lugar dessa 

expressão, José Afonso da Silva propõe que utilize o termo “atribuição”.712 

Paulo Bonavides, Jorge Miranda e Walber de Moura Agra defendem que a sua melhor 

interpretação é de que a administração fazendária e os seus servidores terão privilégios somente 

no exercício de suas atribuições, em função dos privilégios e garantias de que goza o crédito 

tributário. De maneira alguma haverá privilégios no sentido pecuniário, sob pena de ser 

instituída lei inconstitucional por ferir o princípio da isonomia. 

Defende-se assim que teria sido melhor o uso do vocábulo “prerrogativa” ao invés de 

“precedência”. A primeira significa, no direito público, “a condição necessária para o correto 

desempenho da função pública ou a adequada preservação do interesse público.” Trata-se de 

dever atribuído pela lei aos agentes públicos no exercício de suas competências (e.g. prazos 

maiores que a fazenda pública possui em juízo, são as suas prerrogativas processuais).713 

 
711  MENDES, Gilmar Ferreira et alii. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 874. 
712  SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 344.  
713  “Porque curadores da receita e do crédito público, aos agentes da administração fazendária devem ser 

asseguradas garantias da mesma índole daquelas que a este correspondem, não como privilégio ou precedência 

de ordem pessoal, mas como prerrogativa inerente ao correto desempenho de suas especializadas funções vitais 
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No sentir de Gilmar Ferreira Mendes, o artigo 37, inciso XVIII, da Constituição 

apresenta uma regra de organização do serviço público, da estrutura da Administração Pública. 

Dessa forma, a precedência se dá dentro da própria Administração Pública (Poder Executivo). 

Ou seja, em caso de conflito de competência entre entes da administração, da União, de cada 

um dos entes federados, ou dos municípios, prevalece a competência da administração 

fazendária fiscal, desde que com respaldo em lei. A ideia é que os agentes fiscais trabalhem da 

maneira mais eficaz possível dentro de cada estrutura estatal, tendo em vista que os recursos 

arrecadados são destinados para toda a estrutura estatal.714   

Vê-se, então, que o dispositivo constitucional não apresenta um limite para a 

necessidade de “uniformização, alinhamento e direção” no controle dos atos administrativo, 

como bem pondera Floriano de Azevedo Marques Neto.715  

Trata-se, portanto, de regra que não disciplina expressamente o problema ora sob 

estudo, inclusive por ser, como já dito, norma de eficácia contida.  

Ultrapassado esse ponto, percebe-se que, em sendo assunto não regulado por norma 

jurídica, a alteração de critério jurídico entre diferentes órgãos da Administração Pública é seara 

extremamente fértil para a utilização da teoria da autovinculação da Administração Pública 

(itens 3.1.4 e 3.2.4). Isto porque, lembre-se, tal construção teórico-normativa somente tem lugar 

para preservar a justa expectativa naquelas situações “em branco”, sobre as quais não houve 

normatização pela lei.  

Pois bem. Cumpre recordar que para que seja possível a utilização da teoria da 

autovinculação para tutelar os interesses dos administrados, quatro requisitos devem estar 

 
para o funcionamento de todas as atividades estatais e dos serviços de devem prestas a população” (AGRA, 

Walber de Moura; BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge (coord.). Comentários à Constituição Federal 

de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 767-768). 
714  MENDES, Gilmar Ferreira et alii. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 876. 
715  “Podemos tomar o controle a partir da ideia de que toda atividade administrativa se submete, pelo seu próprio 

funcionamento, a algum tipo de controle na medida em que a atuação do agente público é submetida a normas 

e procedimentos dentro dos quais o plexo de competências (superior hierárquico, sistemática de recursos, 

participação dos interessados, dever de publicidade etc.) significa por si só um método de ação que denota 

mecanismos de controle procedimental. É o que ocorre com a estrutura e os requisitos do ato administrativo, 

com a processualidade, com a tutela jurisdicional, com a publicidade etc. São também manifestação do controle 

os mecanismos de articulação administrativa, a qual é efetuada de maneira permanente dentro dos diversos 

órgãos e entidades que compõem a Administração e objetiva uniformização, alinhamento, direção. Por fim, 

uma terceira dimensão é a do controle enquanto fiscalização ou correção; nesta vertente, o controle realizase 

de forma permanente e objetiva o monitoramento, verificação, e adoção de providências em face de condutas 

indevidas, com vistas a invalidálas ou escoimálas de falhas ou vícios.” (MARQUES NETO, Floriano de 

Azevedo. Os grandes desafios do controle da Administração Pública. Fórum de Contratação e Gestão 

Pública ‐ FCGP, Belo Horizonte, ano 9, n. 100, abr. 2010. Disponível em: 

https://www.editoraforum.com.br/wp-content/uploads/2016/10/desafios-controle.pdf. Acesso em: 13 dez. 

2020). 
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presentes: i) a ação inicial (o factum proprium); ii) a legítima confiança; iii) a ação posterior 

(contradição ao factum proprium); e iv) o dano ou potencial de dano.  

Para que tenha aplicabilidade o princípio da proibição do comportamento contraditório, 

além de tais requisitos, deve ser apurada a ocorrência da identidade subjetiva, a qual “exige que 

o emissor do ato anterior e do ato posterior seja a mesma Administração Pública.”716 

Na situação ora em apreço, o requisito que poderia causar uma não aplicação a priori 

da proibição de comportamento contraditório seria justamente o da identidade subjetiva, caso 

se entendesse que para que exista essa contradição, os entendimentos geradores da legítima 

confiança e do dano deveriam emanar da mesma pessoa jurídica, vale dizer, do mesmo órgão 

administrativo. 

Não é esse, todavia, o entendimento que se alinha com a afirmação do princípio da 

segurança jurídica enquanto formador do dever constitucional de coerência administrativa. 

É essencial, diante da complexidade do tecido social a ser alcançada pelos diversos 

braços de atuação do poder público, que existam descentralizações, para a melhoria no 

desempenho das funções administrativas, preservando a unidade da pessoa jurídica de Direito 

Público da qual fazem parte. Isso, porém, não afasta, mas sim atrai a necessidade de um 

desempenho congruente dos entes e órgãos que compõem essa malha administrativa.  

Quando a ação de uma das expressões fracionadas do poder estatal, seja por uma 

fatalidade ou por ação deliberada, provocar interferências ou a conflitar com a ação de outras 

entidades públicas, “surge para essa Administração o dever de harmonizá-los internamente, 

para que, externamente, ela não se apresente bifronte, conflitante, disparatada e até mesmo 

contraditória, ameaçando ou ferindo direitos dos administrados.”717 

Dessarte, ainda que os atos contraditórios emanem de órgãos com competências 

diferentes, “o critério para aferir a ocorrência do requisito da identidade subjetiva continuará 

sendo o da mesma Administração Pública, cuja unidade não deixa de existir em virtude da sua 

divisão interna organizacional.”718 

 
716  FACCI, Lucio Picanço. A proibição de comportamento contraditório no âmbito da Administração Pública: a 

tutela da confiança nas relações jurídico-administrativas. Revista da Emerj, [s.l.], v. 14, n. 53, p. 223, 2011. 
717  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo: parte introdutória, parte geral e 

parte especial. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 117.  
718  FACCI, op. cit., p. 224. Em sentido oposto: “Os requisitos da teoria dos atos próprios são: a) identidade 

subjetiva e objetiva: o ato anterior e o ato posterior emanam da mesma Administração e são produzidos no 

âmbito da mesma relação jurídica; b) a conduta anterior é válida e unívoca: capaz de gerar a confiança 

(expectativa legítima) na outra parte da relação jurídica; e c) atuação contraditória: incompatibilidade do ato 

posterior com o ato anterior.” (OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Precedentes no Direito 

Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 119).  
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O ponto foi impecavelmente abordado por Anderson Schreiber719 em sua obra sobre a 

proibição do comportamento contraditório, sendo bastante válida a transcrição de seus dizeres:  

 

Por fim, atente-se para a frequente e relevante hipótese de condutas incoerentes 

praticadas por diferentes órgãos da Administração Pública. Em tais casos, também 

não haverá perfeita identidade entre os sujeitos ativos da conduta inicial e do 

comportamento contraditório. Ainda assim, parece inegável que a confiança do 

administrado não se dirige apenas à atuação coerente de um certo ente administrativo, 

mas é legitimamente estendida a uma coerência global na atuação dos diversos órgãos 

da Administração Pública. Veja-se, a título ilustrativo, a controvérsia que se instaurou, 

há alguns anos, entre o Banco Central, a Advocacia Geral da União e o CADE – 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica, acerca da competência para a 

aprovação de operações de aquisição de controle de instituições financeiras. Mesmo 

posteriormente à criação do CADE, a Procuradoria do Banco Central declarou, mais 

de uma vez, ser sua a referida competência. Em 2001, a Advocacia Geral da União 

emitiu parecer opinando no mesmo sentido. Em sentido contrário, o CADE declarou-

se competente em uma série de oportunidades, aplicando sobre os administrados 

multas elevadas a título de intempestividade, embora tivessem, nos prazos previstos, 

submetido as operações ao Banco Central. Contestando as inúmeras ações judiciais 

propostas, o CADE alegou que o parecer da Advocacia Geral da União não era 

vinculante. Independentemente disto e do próprio mérito do conflito de competências, 

a boa-fé objetiva e a tutela da confiança impediam que o particular fosse prejudicado 

por opiniões e atitudes contraditórias entre os diversos órgãos públicos. Embora os 

órgãos sejam dotados cada qual de específica personalidade jurídica, não há dúvida 

de que a atuação desencontrada entre eles configura venire contra factum proprium 

da Administração Pública. 

A partir destes diferentes exemplos (devedores solidários, sociedades coligadas, e 

órgãos administrativos), vê-se que a confiança depositada por terceiros não abrange 

apenas a coerência do sujeito formal do factum proprium, mas a coerência de todo o 

centro de interesses que ele integra.47 Em outras palavras, o comportamento inicial de 

um sujeito pode gerar legítima confiança não apenas na conservação do seu 

comportamento, mas de todos aqueles sujeitos ou entes que se encontram a ele 

vinculados ou que ocupam a mesma posição jurídica.  

De qualquer forma, não parece necessário referir-se a esta identidade de centros de 

interesses emissores da conduta como pressuposto autônomo do princípio de 

proibição ao comportamento contraditório, já que a ideia encontra-se contida no 

pressuposto relativo à contradição ao factum proprium. Somente se pode falar em 

contradição de um ato próprio se ao emissor do segundo comportamento puder se 

imputar, em alguma medida, também a conduta inicial, no sentido de que a confiança 

na coerência desta conduta o abrangia. Em conclusão, portanto, parece que: (i) não há 

que se falar em um pressuposto adicional relativo à identidade de sujeitos ativos – o 

pressuposto é, isto sim, a contradição ao factum proprium, o que já revela necessária 

identidade entre os centros de interesses (mas não necessariamente entre os sujeitos, 

em sentido estrito) emissores da conduta inicial e da conduta que a contradiz; e (ii) 

com relação ao sujeito passivo, uma mais intensa tutela à confiança dispensa 

identidade, bastando que a conduta inicial tenha repercutido sobre aquele que invoca 

o nemo potest venire contra factum proprium (e não necessariamente que tal conduta 

lhe seja dirigida), de tal forma que se possa falar em legítimo depositar de confiança 

na conservação do sentido objetivo deste comportamento. 

 

Corroborando tais conclusões, Thiago Marrara apresentou interessante percepção sobre 

a necessidade de um “agir em cooperação” – ou de “colaboração entre unidades do mesmo 

 
719  SCHREIBER, Anderson. A proibição de comportamento contraditório: tutela da confiança e venire contra 

factum proprium. São Paulo: Atlas, 2016. p. 105.  

https://jigsaw.minhabiblioteca.com.br/books/9788597007152/epub/OEBPS/Text/12_chapter03.xhtml?favre=brett#pg106a2
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sistema”, nos dizeres de Lafayette Pondé720 – das diversas entidades públicas quando está em 

jogo um “conflito de competência”:  

 

Outra situação imaginável de escolha a respeito da ação surge no funcionamento dos 

chamados “sistemas administrativos”. Como se sabe, em determinadas áreas, uma 

mesma tarefa administrativa pode ser exercida por diversas entidades públicas, tal 

como se verifica no Sistema Nacional de Meio Ambiente ou no Sistema Nacional de 

Direito do Consumidor. Para solucionar uma infração em matéria consumerista, por 

exemplo, é possível que a SDE, um Procon estadual ou mesmo o Ministério Público 

atuem. Para que esse sistema funcione racional e eficientemente, e para que a 

segurança jurídica do cidadão seja minimamente protegida, não é aceitável que tais 

entidades ajam de maneira sobreposta, desorganizada ou repetida. Tampouco é 

aceitável que todas as entidades restem inertes, dando causa a um conflito negativo. 

Nesse cenário, portanto, é fundamental que se garanta uma discricionariedade de ação 

para as entidades que compõem o sistema. Elas deverão examinar a utilidade e a 

necessidade de sua atuação em vista dos movimentos realizados por outras entidades. 

[...]. 

Enfim, caso o agente público detenha uma margem de escolha, a decisão tomada 

deverá ser selecionada também de acordo com a regra moral da cooperação. Se 

cooperar significa trabalhar em conjunto, o poder público democrático deve ser 

entendido naturalmente como um complexo de entidades estatais que cooperam umas 

com as outras em favor da execução das funções públicas e, de outra parte, cooperam 

com o cidadão no exercício de seus direitos e no cumprimento de seus deveres. A ação 

cooperativa é parte do standard moral de conduta imposto ao agente público. Nesse 

sentido, diante das suas margens de discricionariedade, não deverá tomar decisões que 

se mostrem, injustificadamente, egoísticas e prejudiciais a outros órgãos e entidades 

públicas ou aos cidadãos.
721

 

 

Lucas Galvão de Brito também defende a necessidade de harmonia entre os órgãos da 

Administração Pública, porém por argumento diferente.  

O Autor afirma que as regras estampadas nos artigos 109 e 110 do CTN, a respeito da 

definição, do conteúdo, do alcance dos institutos, conceitos e formas utilizados pelas normas 

que impõe obrigações tributárias, não são adstritas só aos conceitos de direito privado, mas 

 
720  “O regime jurídico desse autocontrole tem peculiaridades que o diferenciam, sob certos aspectos, já pela 

natureza das relações interorgânicas - umas de subordinação hierárquica, outras de colaboração entre unidades 

de um mesmo sistema, ou organização - já pela autonomia conceitual das entidades descentralizadas, já pela 

especialidade do chamado controle financeiro, já pelo recurso administrativo como garantia da legalidade da 

ação administrativa e proteção dos direitos e interesses de terceiros [...]. As relações entre os órgãos da mesma 

organização são relações jurídicas (relações internas, ‘interorgânicas’). As relações com outra organização ou 

entidades públicas ou sujeitos outros de direito privado são relações externas (inter-subjetivas). As 

‘atribuições’, isto é, os ‘poderes’ de cada órgão são atribuições e poderes do Estado. Este é que é o sujeito de 

direitos, jamais os seus órgãos. As relações entre um órgão e o Estado, de que ele é parcela, não são relações 

bilaterais: ‘órgão’ e ‘Estado’ não são dois sujeitos de direito (não obstante isto, a jurisprudência dos tribunais 

brasileiros tem admitido procedimento judicial entre órgãos e até mandados de segurança (de que é pressuposto 

conceitual a existência de direito líquido e certo. (C. F. art. 5, LXIX - cf. Rev. Trim. Dir. Público 3/241; Rev. 

Dir. Adm. 1911200; 157/224; 108/303; 98/202; 45/31 (Rev. Tribs. 280/204; 2951108; 291/488... )” (PONDÉ, 

Lafayette. Controle dos atos da Administração Pública. Revista de Direito Administrativo, [s.l.], v. 212, p. 

42, 1º abr. 1998. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47164/45633. 

Acesso em: 10 dez. 2020). 
721  MARRARA, Thiago. A boa-fé do administrado e do administrador como fator limitativo da discricionariedade 

administrativa. RDA – Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 259, p. 214/242, jan./abr. 2012. 
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também se aplicam aos de direito público. Assim, defende que não se deve ficar na literalidade 

dos artigos 109 e 110 do CTN, quando falam somente da intertextualidade entre o Direito 

Tributário e o direito privado. Na realidade, as definições importantes para o campo fiscal 

também podem advir de subdomínios direito público, como o Direito Administrativo e 

econômico, por exemplo.722  Conclui assim que, na hipótese de uma autoridade pública versar 

sobre conceito que não está no âmbito constitucional, tampouco exista construção própria na 

legislação fiscal, este incorpora-se imediatamente à legislação tributária e, automaticamente, 

esse conceito deve ser determinante para o Direito Tributário. 723   

Pois bem. Retoma-se agora a lógica de regime de Direito Administrativo aplicada à 

problemática analisada nesse estudo: restando claro que não é imperioso que as condutas 

incoerentes sejam praticadas pelo mesmo órgão administrativo para que seja aplicável a teoria 

da autovinculação da Administração Pública, tendo o administrado o direito constitucional de 

exigir consistência do poder público,724 um temperamento deve ser feito.  

Somente parece possível demandar uma coerência da Administração Pública dentro do 

próprio nível da federação em que se atua.725 Órgãos que atuam no nível federal devem manter 

coerência. Entidades com uma mesma competência estadual devem ser coerentes. E, por fim, 

extratificações do poder público dentro de um preciso âmbito municipal, igualmente devem ser 

coerentes entre si. Entretanto, demandar que haja vinculação de critério jurídico, para fins de 

atuação uniforme do poder público entre órgãos de diferentes níveis da federação parece ir na 

 
722  BRITTO, Lucas Galvão de. A regra-matriz de incidência tributária e as definições produzidas pelas 

agências reguladoras: o princípio da legalidade tributária e o uso de definições técnicas expedidas pelas 

agências reguladoras na construção da regra-matriz de incidência tributária. 2016. 189 f. Tese (Doutorado em 

Direito) – Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, 2016. p. 134.  
723  Sobre o “papel das definições técnicas dadas pelas agências: muito embora não tenham o condão de alterar os 

termos da lei, ao lhes dar contornos mais precisos, permitem incluir ou excluir certos elementos do âmbito de 

incidência a depender das propriedades que se estipulem, modificando substancialmente os domínios da 

incidência dos tributos.” (Idem, ibidem, p. 144-160).  
724  “Podendo pleiteá-la, tanto administrativa como judicialmente, sempre que a incoerência no tratamento de 

idênticas situações por parte da mesma Administração venha a ameaçar ou a ferir direitos individuais, 

repudiando-se, portanto, os comportamentos contraditórios por parte de entes e de órgãos administrativos do 

mesmo ente político.” (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo: parte 

introdutória, parte geral e parte especial. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 117). 
725  “Com efeito, para a incidência do princípio de proibição de comportamento contraditório, todos os órgãos 

integrantes da mesma pessoa jurídica devem atuar de forma coordenada, pelo que estará atendido o requisito 

da identidade subjetiva caso o ato administrativo praticado por um órgão contrarie precedente oriundo de outro 

da mesma Administração. Cumpre registrar a advertência feita pelo publicista Alexandre Aragão, para quem 

mesmo se tratando de incoerência entre atos praticados por entidades – e não apenas órgãos, desprovidos de 

personalidade jurídica – da mesma esfera da Federação, “não há de ser descartada a priori a aplicação da 

teoria, a depender do regime autonômico próprio e da vinculação ministerial da entidade” (FACCI, Lucio 

Picanço. A proibição de comportamento contraditório no âmbito da Administração Pública: a tutela da 

confiança nas relações jurídico-administrativas. Revista da Emerj, [s.l.], v. 14, n. 53, p. 223, 2011). 
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contramão do próprio sistema traçado pela Constituição de 1988 para a República Federativa 

do Brasil, com toda a repartição de competências e autonomia ali postas.  

É claro que critérios jurídicos emanados de entes relacionados a diferentes níveis da 

federação podem auxiliar na construção do sentido de determinado texto legal, mas não são 

vinculantes para tanto. Por exemplo, um município pode se valer de entendimento exarado pela 

Receita Federal em solução de consulta a respeito da Contribuição ao PIS e a COFINS incidente 

sobre serviço de um determinado contribuinte, para aferir a devida forma da tributação pelo 

ISS. Todavia, não se poderia defender que uma intepretação diferente dada pelo município, 

nesse caso, configuraria uma contradição a ser tutelada pela teoria da autovinculação 

administrativa.  

Feita essa ressalva, a Administração deve ser vista como um todo, para fins de 

orientação da conduta dos contribuintes. 

Tome-se como exemplo o seguinte caso: o § 7º do artigo 3º da Lei n. 9.718, de 1998, 

dispõe que a exclusão da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins restringe-se aos 

rendimentos de aplicações financeiras proporcionados pelos ativos garantidores das provisões 

técnicas, limitados esses ativos ao montante dessas mesmas provisões, mas não define o que 

seriam as citadas “provisões técnicas”. No Acórdão Carf n. 3402006.685, restou decidido que, 

diante desse cenário, a definição de provisões técnicas deve ser buscada na Resolução CNPC 

n. 12, de 19/08/2013. Isso porque a definição só poderia ser extraída das normas que disciplinam 

os procedimentos contábeis das entidades fechadas de previdência complementar, ou seja, 

aquelas expedidas pelo Conselho Nacional Previdência Complementar (CNPC), órgão 

regulador do Regime de Previdência Complementar operado pelas entidades fechadas de 

previdência complementar. 

Outro exemplo bastante visto é a questão dos contratos a longo prazo do setor de energia 

elétrica e sua implicação quanto à (não)cumulatividade da Contribuição ao PIS e da COFINS. 

O que interessa para o presente trabalho é que o artigo 10, inciso XI, alínea “b”, da Lei nº 

10.833/2003, dentre os requisitos que apresenta para que as receitas fiquem sujeitas ao regime 

cumulativo das Contribuições, coloca que o contrato seja “a preço predeterminado”. A seu 

turno, a Nota Técnica n 224/2006 SFF/ANEEL aponta o Índice Geral de Preços do Mercado 

(IGPM) como índice de correção apto a refletir a variação de custos dos insumos, não 

descaracterizando o caráter de preço predeterminado dos contratos do setor de energia elétrica. 

Sendo a ANEEL a agência reguladora do setor, e tendo adotado critério jurídico fundamental 

para a incidência da norma tributária no referido ato administrativo, tal interpretação deve atrair 

os efeitos da garantia dos contribuintes contra mudanças retroativas desse entendimento aqui 
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proposta. Ou seja, deve-se aplicar o entendimento de que o IGPM preenche o requisito “preço 

pré-determinado” da legislação tributária, enquanto não houver outro ato administrativo 

adotando posição diversa.  

Importante destacar aqui a necessidade de efetiva cristalização de critério jurídico (vide 

item 4.1.1) por parte do órgão administrativo para que se possa falar na aplicação da garantia 

contra mudança de critério jurídico pela Administração Tributária. Não se deve confundir a 

adoção de critério jurídico com o preenchimento de requisitos concretos, no sentido de serem 

ligados ao mundo dos fatos, sendo que o cumprimento desses requisitos é também parte da 

competência fiscalizatória pela Receita Federal, a qual poderá eventualmente constatar seu 

descumprimento – não verificado pelo outro órgão federal –, em processo administrativo fiscal 

aberto para tanto,726 de forma devidamente fundamentada em provas pertinentes, sem que 

incorra em alteração de critério jurídico.727   

Pois bem. Aqui, mais uma vez, adotando as premissas deste trabalho, tem-se que 

mudanças de orientação pela Administração Fiscal em relação a critério jurídico adotado por 

outra autoridade pública em nível federal, que represente um prejuízo ao contribuinte, somente 

poderá atingir fatos anteriores à externalização do novo entendimento caso este venha para 

corrigir uma ilegalidade (invalidação do ato administrativo anterior com regulares efeitos ex 

tunc). Já se a mudança de critério jurídico de ser por discricionariedade da administração, por 

 
726  No Recurso Especial nº 396.483 – PR foi aplicada, pelo STJ, a teoria da vedação de comportamento 

contraditório pela autoridade fiscal em relação ao registro da contribuinte no ministério da agricultura. Salienta-

se que consta do acórdão que não houve procedimento administrativo adequado para desclassificar o critério 

jurídico. Veja-se a ementa: “TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - PRODUTORA 

DE SEMENTES - ALÍQUOTA REDUZIDA - ART. 278 DO RIR - ART. 30 DO DECRETO N. 81.877/78, 

QUE REGULAMENTA A LEI N. 6.507/77. 1. É fato incontroverso nos autos que a recorrida encontra-se 

registrada no Ministério da Agricultura como ‘produtora de sementes.’ É o próprio art. 30 do Decreto n. 

81.877/78 que conceitua produtor de semente como ‘toda pessoa física ou jurídica devidamente credenciada 

pela entidade fiscalizadora, de acordo com as normas em vigor’. Tendo a recorrida obtido o registro 

competente, não cabia à União indagar ou desclassificar essa situação jurídica sem o procedimento adequado, 

a fim de excetuá-la da alíquota reduzida descrita no art. 278 do RIR (Decreto n. 85.450/80). 2. Ademais, ao 

assim pretender fazer, está a União inserida em patente comportamento contraditório, vedado pelo 

ordenamento jurídico pátrio, pois a ninguém é dado venire contra factum proprium, tudo em razão da 

caracterização do abuso de direito. Assim, diante da especificidade do caso, sem razão a recorrente em seu 

especial, pois é o registro no órgão de fiscalização competente, diante do reconhecimento da própria União do 

cumprimento dos requisitos legais, que faz com que a pessoa jurídica ora recorrida seja qualificada como 

produtora de sementes. 3. Agravo regimental improvido.” Este precedente foi citado por Luciano Facci em seu 

artigo sobre o tema: FACCI, Lucio Picanço. A proibição de comportamento contraditório no âmbito da 

Administração Pública: a tutela da confiança nas relações jurídico-administrativas. Revista da Emerj, [s.l.], 

v. 14, n. 53, p. 224, 2011. 
727  É o caso rotineiramente visto na Terceira Seção do Carf a respeito dos requisitos do Decreto-lei n. 1.435/75 

para fins de direito à isenção com o respectivo crédito presumido de IPI.  Sobre o tema, ver Acórdãos 3401-

003.220 e 3301-003.006. Em sentido contrário, ver: DELIGNE, Maysa de Sá Pittondo. Benefícios fiscais na 

Zona Franca de Manaus: limites da fiscalização do processo produtivo básico pela Receita Federal do Brasil. 

In: BEVILACQUA, Lucas; CECCONELLO, Vanessa Marini; PRZEPIORKA, Michell (org.). Tributação 

Federal: jurisprudência do Carf em debate. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 417-430. 
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entender que nova interpretação é mais adequada ao interesse público, mas sendo esse critério 

e também o anterior cabíveis dentro da moldura interpretativa estabelecido pelo texto legal, a 

nova orientação somente poderá ter efeitos futuros, de modo que restarão resguardadas a 

segurança jurídica e a boa-fé dos administrados pela aplicação da garantia em sua modalidade 

extraprocessual, nesse último caso pela atração do regime de revogação dos atos 

administrativos.  
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5 SÍNTESE CONCLUSIVA 

 

Delimitou-se, no início desta exposição, o problema fundamental tratado no presente 

trabalho: quais são os limites trazidos pelo direito brasileiro contra a retroação de efeitos 

oriundos de alteração de critério jurídico, pela Administração Tributária, que sejam prejudiciais 

aos contribuintes? 

Tendo em vista essa indagação, foi proposta a seguinte a hipótese, testada ao longo da 

pesquisa: os limites contra mudança de critério jurídico com efeitos retroativos prejudiciais aos 

contribuintes encontram-se não só na legislação tributária, mas também no regime de controle 

e revisão dos atos administrativos. 

Por todo o levantamento feito a respeito dos institutos relacionados ao regime de 

controle dos atos administrativos, inteiramente aplicável à matéria tributária em análise, foi 

confirmada a hipótese da pesquisa, pelas razões a seguir sintetizadas.  

Verificou-se inicialmente (Seção 2) a origem e os limites das regras estampadas na 

legislação tributária sobre o tema da alteração de critério jurídico pela administração fiscal 

(artigo 100, parágrafo único e artigo 146 do CTN).  

A deficiência do direito positivo brasileiro em disciplinar a proteção da confiança 

legítima dos contribuintes foi ratificada pelo estudo da legislação francesa a respeito do tema, 

na qual o Code de Procédure Fiscale apresenta uma tutela mais específica que impede a 

cobrança de tributos, além de penalidades e juros, caso o contribuinte tenha agido conforme 

uma orientação administrativa, a qual é posteriormente objeto de alteração. A impossibilidade 

de retroação de efeitos da nova manifestação, prejudiciais ao contribuinte, é pelos gauleses 

tratada como garantie contre le changemente de doctrine administrative, a qual abrange tanto 

a mudança ocorrida em atos administrativos individuais e concretos, como em atos 

administrativos gerais e abstratos.  

Percebendo essa deficiência, embora existam aqueles que prezem pela adstrição aos 

termos da lei complementar, a doutrina do Direito Tributário vem trazendo louváveis propostas 

para integrar as lacunas ou promover uma superação dos limites impostos pelas regras do 

Código Tributário Nacional.  

Contudo, percebeu-se uma pouca aderência dos tribunais brasileiros a essas propostas, 

tanto em nível judicial como administrativo. A jurisprudência judicial foca-se na diferenciação 

entre “erro de fato” e “erro de direito” a respeito do tema. Enquanto isso a jurisprudência 

administrativa lida com aspectos técnicos da aplicação das normais legais, mas aceitando suas 

restrições. Ademais, outras dificuldades foram percebidas para a aplicabilidade das propostas 
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doutrinárias aos casos concretos, em especial por se tratar de apelo a um sistema de 

sopesamento de princípios em detrimento das regras postas no ordenamento jurídico pátrio.   

Passou-se, então (Seção 3), a buscar no Direito Administrativo instrumentos que 

possivelmente pudessem integrar a deficitária legislação fiscal, de modo a avaliar a hipótese de 

pesquisa apresentada.  

Constatou-se que o Código Tributário Nacional não atenta para diversas teorias e 

institutos de Direito Administrativo fundamentais para a regulação das relações entre Fisco e 

contribuinte, especificamente no que tange às mudanças de orientação perpetradas pela 

Administração Pública.  

Com efeito, muitos temas se desenvolveram sobremaneira desde a emanação do Código 

Tributário Nacional, dentre os quais se destacam superação da dicotomia entre atos 

administrativos vinculados e discricionários; os vícios e o controle do motivo e da motivação 

dos atos administrativos; bem como a teoria da autovinculação da Administração Pública. 

Pela conformação de tais temas de Direito Administrativo com as regras constantes no 

sistema tributário, foi possível consolidar a garantia dos contribuintes contra mudança de 

critério jurídico pela Administração Tributária que lhe prejudique, por trazer efeitos 

retrospectivos.  

Tal garantia, no Brasil, é formada por uma base jurídica oriunda do Direito 

Administrativo, à qual se somam as normas trazidas especificamente pela legislação tributária, 

o que, em nível de lei complementar, se vê basicamente nos artigos 100 e 146 do Código 

Tributário Nacional. 

Os fundamentos de Direito Administrativo que compõe a garantia são quatro. 

O primeiro fundamento é a superação da dicotomia impermeável entre atos vinculados 

e discricionários. Na realidade, hoje, sabe-se que tais atributos devem ser observados não em 

relação ao ato administrativo como um todo, mas sim em relação a cada um dos seus elementos 

em uma medida de preponderância.  

Nesse ponto, foi consolidado que a discricionariedade administrativa pode ser verificada 

em duas situações: i) nos casos de escolhas possíveis entre alternativas expressamente 

explicitadas pela lei; ii) bem como na interpretação dos conceitos jurídicos indeterminados. 

Sobre essa última, trata-se de conclusão que decorre dos estudos da hermenêutica jurídica, 

segundo a qual a teoria da única decisão correta (pensamento conceitualista ou essencialista) 

não possui mais espaço. Afinal, o texto jurídico é o ponto de partida para a construção da norma 

na intelecção de seu intérprete, a qual poderá variar dentro de uma moldura traçada pelos dizeres 

legais. A escolha de uma dentre as várias alternativas de significação abarcadas pelo texto é 
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uma opção discricionária do aplicador do direito. No Direito Administrativo há cada vez mais 

vozes encampando tal entendimento, inclusive porque a própria doutrina alemã que 

fundamentava a separação entre discricionaridade e conceitos indeterminados não é mais 

vigorante. 

Assim, no seio de atos exarados pela administração fiscal, é possível ser verificada uma 

simples mudança de orientação entre dois atos administrativos sucessivos, a qual representa 

uma alteração discricionária de entendimento e, por conseguinte, deve dar ensejo ao regime de 

controle por revogação do primeiro ato, unicamente com efeito ex nunc. Isso porque, embora 

os demais elementos do ato administrativo continuem sendo vinculados (forma, agente 

competente etc.), o seu conteúdo tem caráter predominantemente discricionário.  

Tal situação não se confunde com a invalidação de um primeiro ato porque o ato 

subsequente desfaz uma ilegalidade que lhe era inerente. Nessa segunda hipótese não há que se 

falar em revogação, mas sim em invalidação do primeiro ato (por mais que fosse ampliativo de 

direitos do contribuinte) com seus regulares efeitos ex tunc, restituindo a legalidade com o 

status quo ante, como regra geral. 

Em segundo lugar, como fundamento da garantia contra alteração de critério jurídico 

pela Administração Tributária, tem-se que o ato administrativo não só deve ser justiçável 

(motivo), como também justificado (motivação), no interesse da segurança dos administrados. 

Nesse contexto, a finalidade da motivação do ato administrativo é aboná-lo, uma vez que é ela 

quem permite o seu controle. Disso já é possível perceber a relevância do motivo e da motivação 

enquanto fundamento da garantia dos contribuintes, à medida que será justamente a base sobre 

a qual emergirá o direito ao contraditório e a ampla defesa que orientam o processo 

administrativo fiscal.  

Como terceiro fundamento da garantia aparece a teoria dos vícios do ato administrativo 

com base nos artigos 2º, 3º e 4º da Lei n. 4.717/1965 (Lei da Ação Popular), corroborada pela 

teoria dos motivos determinantes. Havendo vício quanto ao motivo ou à motivação do ato 

administrativo, existirá vício substancial apto a ensejar a nulidade do ato administrativo.   Tal 

fundamento determina o resultado do controle do ato administrativo em sua revisão no 

contencioso fiscal, sendo despiciendo o apelo às figuras do erro de fato e erro de direito sobre 

o tema, as quais, além de sua fragilidade conceitual e prática, não encontram respaldo no Código 

Tributário Nacional.  

Finalmente, o quarto fundamento originalmente estudado sob a ótica do Direito 

Administrativo e que vem a compor a garantia contra mudança de critério jurídico pela 

Administração Tributária é a teoria da autovinculação da Administração Pública, cuja 
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aplicabilidade aparece para relações jurídicas não tuteladas pela ordem jurídica por disposição 

legal específica. Essa formulação teórica, pautada na solidariedade social, na boa-fé objetiva e 

na proteção da confiança legítima dos administrados, pode ser invocada para proibir o 

comportamento contraditório numa mudança de orientação.  

Soma-se a essa base de Direito Administrativo as regras fiscais que especificamente 

cuidam das situações de mudança de entendimento pela Administração Tributária, vale dizer, 

os artigos 100, parágrafo único e 146 do Código Tributário Nacional - além de outros 

dispositivos da legislação ordinária elencados ao longo da pesquisa. Enquanto o primeiro deles 

se dirige aos atos administrativos gerais, resguardando parcialmente a retroatividade de novo 

entendimento prejudicial ao contribuinte (uma vez que só exonera penalidades, juros e correção 

monetária do contribuinte que se ateve ao primeiro entendimento); o segundo cuida de limitação 

ao poder de revisão do lançamento tributário – seja de ofício ou por decisão administrativa ou 

judicial –, impedindo que novo critério jurídico seja adotado para ratificar retroativamente 

aquel’outro adotado quando da expedição do lançamento.  

Consolidados os fundamentos de Direito Administrativo que, ao lado das regras 

tributárias, compõem a garantia contra a mudança de critério jurídico pela Administração 

Tributária, passou-se a avaliar os parâmetros para a aplicação da garantia (Seção 4). 

Primeiramente foram traçados os requisitos para a invocação da garantia. 

O primeiro deles é a cristalização de um critério jurídico. 

Haverá uma adoção de critério jurídico a ser tutelado pela garantia quando verificada a 

existência de uma efetiva interpretação por parte da Administração Pública, não bastando mera 

repetição texto tributário ou não tributário. A tal interpretação, necessariamente exarada por 

autoridade pública competente, deverá ser dada a devida publicidade. Ademais, não poderá 

haver uma divergência de entendimentos no seio da Administração sobre o tema, sob pena de 

restar descaracterizada a consolidação do critério jurídico, o qual não necessariamente deve ser 

ampliativo de direitos para que renda ensejo à aplicação da garantia.  

O segundo requisito para a invocação da garantia é a efetiva alteração desse critério 

jurídico.  

Foram destacas situações que não configurarão uma mudança de critério pela 

Administração Fiscal. A omissão (silêncio do agente público) da autoridade fiscal não renderá 

ensejo à cristalização do critério jurídico, de modo o ato subsequente não configura alteração 

de critério jurídico. Tampouco é possível falar em alteração de critério jurídico a ser evitada 

pelas normas garantistas se a primeira interpretação, embora existente, encontrava-se superada 

por outra. Igualmente inexistirá a alteração de critério jurídico se, para a configuração da 
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mudança de entendimento, for necessário o recurso à analogia. Outrossim, razões adicionais 

trazidas pela Administração Fiscal no sentido de desenvolver a argumentação do ato 

administrativo de lançamento ou despacho decisório, mantendo a descrição do fato e a infração 

imputada mediante argumentos adicionais ou aprofundamento das razões da Administração, 

não configuram alteração de critério jurídico.  

Vistos os requisitos, sustenta-se que a garantia se apresenta em duas modalidades. 

A primeira modalidade é da intraprocessual, muito bem regulada pelo direito posto, 

sendo relativa ao contencioso administrativo fiscal que pode ser instaurado contra um 

lançamento tributário ou pedido de restituição/ressarcimento, portanto aplicável para a revisão 

de atos administrativos individuais e concretos. 

O traço distintivo da garantia contra mudanças de critério jurídico na modalidade 

intraprocessual consiste na sua conformação com os princípios do contraditório e da ampla 

defesa. Estes princípios têm a função de fazer com que se estabeleça um diálogo entre as partes 

envolvidas no conflito em pé de igualdade. Assim, constituem o caminho pelo qual o processo, 

por meio das formalidades por ele estabelecidas, almeja alcançar a verdade material 

solucionando o litígio ao promover a pacificação social. 

Destaca-se que o veto à convalidação de atos administrativos eivados de vícios materiais 

faz parte da garantia contra mudança de critério jurídico pela Administração Tributária na 

modalidade intraprocessual. 

Igualmente fazem parte da garantia intraprocessual as algumas condições a serem 

observadas nas hipóteses em que é possível a alteração do lançamento tributário: i) a decadência 

(artigo 149, parágrafo único do CTN); ii) o direito à ampla defesa e ao contraditório; iii) a lista 

taxativa de hipóteses para revisão de ofício do lançamento (artigo 149, incisos VIII e IX do 

CTN) e a vedação de alteração retroativa de critério jurídico (artigo 146 do CTN). 

Já a segunda modalidade é da garantia extraprocessual, cuja regulamentação pelo 

direito posto é bem mais singela. Ela está direcionada à relação entre diferentes atos 

administrativos (proveniente ou não da mesma autoridade pública), aplicando-se tanto para 

alterações entre atos individuais e concretos como entre atos gerais e abstratos, sempre que 

inexista um processo administrativo em sentido estrito vinculando a sucessão dos atos 

administrativos que culminam na mudança de critério jurídico.  

Passasse então a averiguar a extensão da garantia. 

A ideia do agir discricionário pela autoridade fiscal não fez – ao menos de maneira clara 

e didática - parte das regras postas no Código Tributário Nacional sobre o tema da alteração de 

critério jurídico (artigos 100, parágrafo único, e 146). Daí a relevância de compreender a 
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existência desse tipo de situação, diferenciando-a das hipóteses de ilegalidade, para que seja 

possível interpretar o Codex de acordo essa concepção.  

Nesse sentido, foi sedimentado o entendimento de que as questões normalmente 

trabalhadas sob a alcunha de erro de direito, no que concerne ao lançamento tributário, enquanto 

ato administrativo que é, resolvem-se pelo controle dos vícios do ato administrativo, 

especificamente quanto ao seu motivo e motivação, com base na Lei da Ação Popular (Lei n. 

4.717/1965). Vale dizer, existindo um descompasso entre o motivo e a lei, configurado está o 

vício material, punido pelo direito pela sua decretação de nulidade. Não poderá uma instância 

do contencioso administrativo ou judicial suprir tal vício, por ser inconvalidável. Assim, está 

vedada qualquer tentativa de alteração do ato administrativo de lançamento para suprir o vício 

material que lhe acomete em um processo de revisão, seja de ofício (por autotutela da 

administração), seja por decisão administrativa (por força do direito de defesa via processo 

administrativo garantido aos contribuintes).  

Essa lógica consta da teia jurídica de direito público que antecede à edição do Código 

Tributário Nacional, reforçando a ideia de que o Codex a tomou como premissa. 

Portanto, o artigo 146 do CTN resolve não os problemas de ilegalidades constantes 

critério jurídico adotado no ato administrativo de lançamento, mas sim a questão das mudanças 

de interpretação dentro do contexto da legalidade.  

Já com relação aos atos gerais, o artigo 100, parágrafo único do CTN claramente fez sua 

opção: da legalidade em detrimento da proteção do contribuinte a respeito de mudanças de 

orientação via normas complementares. Por isso, segundo sua literalidade, tão somente a multa 

não poderá ser cobrada daqueles que agiram conforme o ato posteriormente alterado. Assim, o 

dispositivo não abarcou a mudança de interpretação no âmbito da discricionariedade, focando-

se, isto sim, na legalidade como pedra fundamental da imposição tributária.  

Dito isso, foram pormenorizadamente delineadas as duas espécies de mudança de 

critério jurídico pela Administração Pública verificadas no Direito Tributário, com seus 

respectivos regimes de controle. 

De um lado, o juízo de discricionariedade, dando azo à revogação do ato administrativo. 

Basicamente, quando a autoridade fiscal emite um segundo ato administrativo, cujo conteúdo 

importa a superação do conteúdo do primeiro, para adequação de seus interesses, sendo que 

ambos se encontram nos conformes da lei, terá o Poder Público agido discricionariamente. Ter-

se-á, nessa hipótese, alteração de critério jurídico dentro da legalidade, sendo simplesmente 

uma mudança de orientação por parte do intérprete autêntico (Administração Pública). Em 

assim sendo, a revogação promovida pelo segundo ato administrativo terá seus regulares efeitos 
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ex nunc, restando incólume o passado que fora regido pela inteligência do primeiro ato 

administrativo. 

De outro lado, aparece o juízo de legalidade, culminando na invalidação do ato 

administrativo. De fato, é possível que a sucessão de atos administrativos ocorra para a correção 

de uma ilegalidade que constava no primeiro ato. A Administração atuará assim, mediante 

controle interno (ou autocontrole). O regime de invalidação dos atos administrativos aplicável 

nessa hipótese, regra geral, rende efeitos retrospectivos à mudança de posicionamento do Poder 

Público. Isso porque invalidação do ato administrativo por legalidade não é convalidável, 

atraindo os efeitos ex tunc, de maneira a retornar para a situação anterior à prática do ato (status 

quo ante), ou seja, reinstalando a atuação da Administração Pública dentro da lei 

Todos esses elementos foram fundamentais para entender como a garantia deve ser 

aplicada, a depender da espécie de ato administrativo que veicula da mudança de critério 

jurídico. Assim, foram exploradas: i) a mudança de critério jurídico no bojo do processo 

administrativo fiscal; ii) a mudança de critério jurídico entre lançamentos tributários distintos 

contra o mesmo contribuinte (onde a atenção especial se dá na conformação do artigo 146 do 

CTN com o regime de controle dos atos administrativos); iii) a mudança de critério jurídico 

entre atos normativos administrativos gerais e abstratos (em que a análise centra-se na 

adequação do artigo 100 do CTN ao regime de controle dos atos administrativos); iv) a mudança 

de critério jurídico relacionada a outros atos administrativos, como a prática reiterada, decisão 

administrativa individual (sendo aqui relevante o papel do instituto da coisa julgada 

administrativa enquanto mais um componente da garantia contra mudanças de critério jurídico 

pela Administração Tributária), jurisprudência administrativa (ponto de importante atenção é 

o artigo 24 da LINDB como componente da garantia nesse caso) e a solução de consulta 

(amplamente disciplinada pela Lei n. 9.430/1996, já resguardando a proteção da confiança dos 

contribuintes contra mudanças de entendimento com efeitos retroativos); v) e a mudança de 

orientação entre ato exarado pela Administração Fiscal e ato oriundo de outro órgão público 

(em que superada a problemática da identidade subjetiva e da regra posta no artigo 37, inciso 

XVII da Constituição, tem lugar a aplicação da teoria da autovinculação da Administração 

Pública para limitar os efeitos retroativos de mudanças de orientação por parte da Autoridade 

Fiscal). 

Haja vista o papel da dogmática jurídica como criadora mecanismos de decidibilidade 

com a menor perturbação social possível, pensa-se que foi possível, por tudo quanto exposto, 

fornecer novos elementos para o estudo tema. 
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Contribui-se, assim, com uma atual leitura dos dispositivos que classicamente tratam do 

tema no Código Tributário Nacional à luz das orientações do Direito Administrativo, de 

maneira a bem compreender e estruturar os direitos dos contribuintes contra mudanças de 

orientação que lhe sejam prejudiciais, por parte da Administração Fiscal. Em conclusão, as 

disposições trazidas pela legislação tributária são integradas pelo regime de controle e revisão 

dos atos administrativos, criando um leque de limites à retroatividade de novos entendimentos, 

prejudiciais aos contribuintes, o qual se denomina garantia contra mudança de critério jurídico 

pela Administração Tributária. 
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Pública. Fórum de Contratação e Gestão Pública ‐ FCGP, Belo Horizonte, ano 9, n. 100, 

abr. 2010. Disponível em: https://www.editoraforum.com.br/wp-

content/uploads/2016/10/desafios-controle.pdf. Acesso em: 13 dez. 2020. 

 

MARQUES, José Frederico. A revogação dos atos administrativos. Revista de Direito 

Administrativo, v. 39, 1955. 

 

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do Direito. 19. ed. Rio de Janeiro: 

Editora Forense, 2008. 

 

MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 21. ed. Belo Horizonte: Fórum, 

2018. 

 

MEZZAROBA. Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. Manual de Metodologia da 

Pesquisa no Direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 149. 

 

MAHDI, Nada Maalej. L’administration fiscale française face au contribuable: quelle 

evolution? Disponível em: http://www.fdsf.rnu.tn/useruploads/files/revue_fiscale_6.pdf. 

Acesso em: 20/05/2017. 

 

MARRARA, Thiago. A boa-fé do administrado e do administrador como fator limitativo da 

discricionariedade administrativa. RDA – Revista de Direito Administrativo, Rio de 

Janeiro, v. 259, p. 207-247, jan./abr. 2012. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8648. Acesso em: 17 out. 2020. 

 

MASCITTO, Andréa. A importância da preservação da ampla defesa e do contraditório no 

processo administrativo fiscal: análise à luz de exemplos práticos. In: PISCITELLI, Tathiane 

(coord.). Direito Processual Tributário: aspectos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 

21-50. 

 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 

2008. 

 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2010. 

 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle judicial. São Paulo: 

Malheiros, 2012. 



261 

 

 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. “Relatividade” da competência discricionária. Revista 

de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 212, p. 49-56, abr. 1998. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47165. Acesso em: 28 out. 2020. 

doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v212.1998.47165. 

 

MENDES, Gilmar Ferreira et alii. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: 

Saraiva, 2018. 

 

MENDONÇA, Mauritânia Elvira de Sousa. Lançamento tributário: vícios materiais e 

formais para fins do art. 173, II, do Código Tributário Nacional. 2013. 267 f. Dissertação 

(Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013.  

 

MEYER-PFLUG, Samantha. Do princípio da legalidade e da tipicidade. In: MARTINS, Ives 

Gandra da Silva (coord.). Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 145-

164.  

 

MICHELS, Gilson Wessler. PAF – Processo administrativo fiscal. Litigância tributária no 

contencioso administrativo. São Paulo: Cenofisco, 2018.  

 

MIR, Oriol et alli (dir.). Código ReNEUAL de procedimento administrativo de la Unión 

Europea. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 2015. Disponível em 

http://www.reneual.eu/images/Home/codigoreneualdeprocedimientoadministrativodelaue.pdf. 

Acesso em: 18/08/2021. 

 

MIRAGAYA, Rodrigo Bracet. A proteção da confiança como princípio fundamental no 

Direito Administrativo atual. 2010. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

MIRANDA, Túlio Terceiro Neto Parente. Revisão do lançamento tributário: hipóteses e 

limites. 2021. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2021. 

 

MODESTO, Paulo. Autovinculação da Administração Pública. Revista Eletrônica de Direito 

do Estado, Salvador, n. 24, p. 1-18, out.-dez. 2010. Disponível em: 

http://www.direitodoestado.com.br/codrevista.asp?cod=466. Acesso em: 10 dez. 2020. 

 

MONCADA, Luiz Cabral de. A nulidade do acto administrativo. Jurismat, Portimão, n. 2, p. 

117-138, maio 2013. 

 

MORAES, Alexandre de. Princípio da eficiência e controle jurisdicional dos atos 

administrativos discricionários. Revista de Direito Administrativo, Belo Horizonte, v. 243, 

p. 13-28, set./dez. 2006. Disponível em: https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/19221. 

Acesso em: 13 jan. 2021. 

 

MOREIRA, Clara Gomes. Proteção da confiança e Direito Tributário. Revista de Direito 

Tributário Atual, São Paulo, n. 40, p. 102-109, 2018. 

 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo: parte 

introdutória, parte geral e parte especial. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 



262 

 

 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito Administrativo da Segurança Pública. 

Direito Administrativo da Ordem Pública. Rio de Janeiro: Forense, 1998. 

 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Discricionariedade administrativa das autoridades 

reguladoras e aplicação das normas punitivas. Revista de Direito Administrativo, [s.l.], v. 

254, p. 95-107, 11 abr. 2013. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8076/6864. Acesso em: 5 dez. 

2020. 

 

MOREIRA, Egon Bockmann. Processo administrativo – Princípios constitucionais e a Lei 

n. 9.784/99. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 

 

MOREIRA, Egon Bockmann; GOMES, Gabriel Jamur. A indispensável coisa julgada 

administrativa. Revista de Direito Administrativo, [s.l.], v. 277, n. 2, p. 239-277, 24 ago. 

2018. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/76711/73711. Acesso em: 20 dez. 

2020. 

 

MUKAI, Toshio. Gêneses dos atos administrativos negociais vinculados e discricionários. 

Revista de Direito Administrativo, [s.l.], v. 217, p. 39-43, 1º jul./set. 1999. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47406. Acesso em: 15 nov. 2020.  

 

MURICI, Gustavo Lanna et alii. Lançamento tributário: caracterização dos vícios formais e 

materiais para fins de aplicação do prazo decadencial do artigo 173, II do CTN – análise da 

jurisprudência da CSRF. In: MURICI, Gustavo Lanna (ed.). Análise crítica da 

jurisprudência do Carf. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2019. p. 264. p. 257-282.  

 

NEDER, Marcos Vinicius. A Lei nº 9.784/99 – a norma geral que informa o sistema 

processual administrativo tributário. In: TÔRRES, Heleno Taveira; QUEIROZ, Mary Elbe; 

FEITOSA, Raymundo Juliano (coords.). Direito Tributário e Processo Administrativo 

aplicados. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 39-62. 

 

NEDER, Marcos Vinicius. A inserção da Lei nº 9.784/99 no Processo Administrativo Fiscal. 

In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Processo Administrativo Fiscal: 6º Volume. São 

Paulo: Dialética, 2002. p. 75-95. 

 

NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Há uma discricionariedade técnica? Revista do 

Programa de Pós-Graduação em Direito, [s.l.], v. 26, n. 28, p. 107-148, 11 nov. 2016. 

Disponível em: https://portalseer.ufba.br/index.php/rppgd/article/view/18273/12772. Acesso 

em: 1º nov. 2020. 

 

NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Da interpretação e da aplicação das leis tributárias. 2. ed. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1965. 

 

NOHARA, Irene. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2020. 

 

NOHARA, Irene. O motivo no ato administrativo. São Paulo: Atlas, 2004. 

 



263 

 

NUNES JÚNIOR, Amandino Teixeira. A discricionariedade administrativa e o controle 

judicial de seus limites. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 32, n. 127, p. 207-

221, jul./set. 2005. Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/176364. Acesso 

em: 15 out. 2020. 

 

OLIVEIRA, Cláudio Brandão de. A discricionariedade administrativa: considerações sobre 

limites e possibilidade de controle. Revista Jurídica, Rio de Janeiro, n. 18, p. 21-23, jan. 

2019. Disponível em: http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1386912/revista-18.pdf. 

Acesso em: 10 dez. 2020. 

 

OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Legalidade tributária: o princípio da 

proporcionalidade e a tipicidade aberta. Revista de Direito da Procuradoria-Geral, Rio de 

Janeiro, n. 51, p. 106-121, 1998. Disponível em: 

https://pge.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MTkyMg%2C%2C. Acesso em: 7 

jan. 2020. 

 

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Precedentes no Direito Administrativo. Rio de 

Janeiro: Forense, 2018. 

 

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. O papel da advocacia pública no dever de coerência 

na Administração Pública. Rei - Revista Estudos Institucionais, [s.l.], v. 5, n. 2, p. 382-400, 

6 out. 2019. http://dx.doi.org/10.21783/rei.v5i2.392. 

 

OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Lançamento. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). 

Do lançamento. São Paulo: Resenha Tributária, 1987. p. 97-139. 

 

OLIVEIRA, Rodrigo Augusto Verly de. O princípio da segurança jurídica e a modificação da 

interpretação da lei tributária no âmbito da Administração Pública Federal. Caderno de 

Finanças Públicas, Brasília, n. 11, p. 209-234, dez. 2011. 

 

OLIVEIRA, Vivian de Freitas e Rodrigues de. Lançamento tributário como ato 

administrativo: Procedimento e Controle. São Paulo: Quartier Latin, 2009. 

 

PAULSEN, Leandro et alii. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e 

execução fiscal à luz da doutrina e da jurisprudência. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, 2010.  

 

PEREZ, Marcos Augusto. O controle jurisdicional da discricionariedade administrativa. 

2020. 359 f. Tese (Livre Docência) – Curso de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2018. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/2/tde-

22042019-144541/pt-br.php. Acesso em: 7 out. 2020. 

 

PISCITELLI, Tathiane dos Santos. Argumentando pelas consequências no Direito 

Tributário. São Paulo: Noeses, 2011.  

 

PISCITELLI, Tathiane dos Santos. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2021. 

 

PONDÉ, Lafayette. Controle dos atos da Administração Pública. Revista de Direito 

Administrativo, [s.l.], v. 212, p. 41-47, 1º abr. 1998. Disponível em: 



264 

 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47164/45633. Acesso em: 10 dez. 

2020. 

 

QUEIRÓ, Afonso Rodrigues. Reflexões sobre a teoria do “desvio de poder” em direito 

administrativo. Coimbra: Coimbra Editora, 1940.  

 

REALE, Miguel. Revogação e anulamento do ato administrativo: contribuição ao estudo 

das figuras que integram o instituto da revisão dos atos administrativos pela própria 

administração. Rio de Janeiro: Forense, 1980.  

 

RENEUAL – Research Network on EU Administrative Law. ReNEUAL Model Rules on 

EU Administrative Procedure. Disponível em: http://reneual.eu/index.php/projects-and-

publications/reneual-1-0. Acesso em: 01/06/2018 

 

RESENDE, Maria Letícia Rodrigues Guimarães Araújo. Limites à aplicação da teoria dos 

motivos determinantes do ato administrativo. 2016. 170 f. Dissertação (Mestrado) – Curso 

de Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. 

 

RIBEIRO, Ricardo Lodi. A proteção da confiança legítima do contribuinte. Revista Dialética 

de Direito Tributário, São Paulo, n. 145, p. 99-115, out. 2007. 

 

RIBEIRO, Ricardo Lodi. A segurança jurídica do contribuinte – legalidade, não-surpresa e 

proteção à confiança legítima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 

 

RIBEIRO, Ricardo Lodi. A tipicidade tributária. In: RIBEIRO, Ricardo Lodi; ROCHA, 

Sergio André (coord.). Legalidade e tipicidade no Direito Tributário. São Paulo: Quartier 

Latin, 2008. p. 186-217. 

 

RIBEIRO, Ricardo Lodi. Aplicação do artigo 24 da LINDB no CARF. In: GODOI, Marciano 

Seabra et alii (org.). Análise crítica da jurisprudência do Carf. Belo Horizonte: D’Plácido 

Editora, 2019. p. 433-458. 

 

RIBEIRO, Ricardo Lodi. Os conceitos indeterminados no Direito Tributário. Disponível 

em: 

https://www.academia.edu/19724527/Os_Conceitos_Indeterminados_no_Direito_Tribut%C3

%A1rio. Acesso em: 4 set. 2021. 

 

RICHER, Daniel. Les droits du contribuable dans le contextieux fiscal. Paris: Libraire 

Génerale de Droit e de Jurisprudence: EJA, 1997. 

 

ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais do Processo Administrativo no 

Direito brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 136, p. 5-29, out.-dez. 

1997. 

 

ROCHA, Sergio André. A deslegalização no Direito Tributário brasileiro contemporâneo: 

segurança jurídica, conceitos indeterminados, tipicidade e liberdade de conformação da 

Administração Pública. In: RIBEIRO, Ricardo Lodi; ROCHA, Sergio André (coord.). 

Legalidade e tipicidade no Direito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 220-264.  

 



265 

 

ROCHA, Sergio André. Da lei à decisão: a segurança jurídica tributária possível na pós-

modernidade. Rio de Janeiro: LuMen Juris, 2017. 

 

ROCHA, Sergio André. Estudos de Direito Tributário – teoria geral, processo tributário, 

fim do RTT e tributação internacional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. 

 

ROCHA, Sergio André. Processo administrativo fiscal – Controle administrativo do 

lançamento tributário. São Paulo: Almedina, 2018.  

 

RODÓ, L. Lopes. O poder discricionário da administração – Evolução doutrinária e 

jurisprudencial. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 35, p. 40-47, jan. 

1954. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/13487. 

Acesso em: 14 out. 2020. Doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v35.1954.13487. 

 

SADDY, André. Conceitos jurídicos indeterminados e sua margem de livre apreciação legal. 

Revista de Direito da Administração Pública, [s.l.], v. 1, n. 1, p. 55-99, 15 jun. 2016. 

Disponível em: http://www.redap.com.br/index.php/redap/article/view/43/18. Acesso em: 4 

dez. 2020. 

 

SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento tributário. São Paulo: Saraiva, 2010.  

 

SANTI, Eurico Marcos Diniz et alii. Repertório analítico de jurisprudência do Carf. São 

Paulo: Max Limonad: FGV Direito, 2016.  

 

SCAFF, Fernando Facury; SILVEIRA, Francisco Secaf Alves. Aplicação da LINDB na 

jurisprudência do Carf. Alteração de critério jurídico e jurisprudência do Carf. In: GODOI, 

Marciano Seabra et alii (org.). Análise crítica da jurisprudência do Carf. Belo Horizonte: 

D´Plácido Editora, 2019. p. 169-198.  

 

SCHREIBER, Anderson. A proibição de comportamento contraditório: tutela da confiança 

e venire contra factum proprium. São Paulo: Atlas, 2016. 

 

SCHREIBER, Anderson. Aplicação da Teoria dos Atos Próprios aos Atos Administrativos. 

In: CONGRESSO NACIONAL DE PROCURADORES DO ESTADO, XXXV., Fortaleza, 

[s.d.]. Anais [...]. Fortaleza: [s.n, s.d.]. Disponível em: 

http://www.procuradoria.al.gov.br/centro-de-estudos/teses/xxxv-congresso-nacional-de-

procuradores-de-estado/direito-

civil/A%20TEORIA%20DOS%20ATOS%20PROPRIOS%20E%20A%20SEGURANCA%2

0JURIDICA%20-

%20APLICACaO%20DA%20TEORIA%20DOS%20ATOS%20PROPRIOS%20AOS%20A

TOS%20ADMINISTRATIVOS.pdf/at_download/file. Acesso em: 10 jan. 2021. 

 

SCHIRATO, Vitor Rhein. Limitações à possibilidade de anulação dos atos administrativos. 

Revista de Direito do Estado – RDE, ano 2, n. 8, p. 195-219, out./dez. 2007. 

 

SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 

 

SCIORILLI, Marcelo. Breves considerações sobre a discricionariedade administrativa. 

Revista Justitia, São Paulo, 2001. Disponível em: 

http://www.revistajustitia.com.br/artigos/ca4y8b.pdf. Acesso em: 25 nov. 2020. 



266 

 

 

SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. Estudos de Procedimento Administrativo Fiscal. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 2000. 

 

SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. Legalidade e tipicidade tributária. In: RIBEIRO, Ricardo 

Lodi; ROCHA, Sergio André (coord.). Legalidade e tipicidade no Direito Tributário. São 

Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 15-27.  

 

SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. Princípios de Direito Administrativo Tributário. Revista 

Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo, n. 51, p. 233-245, jul.-ago. 2003. 

 

SILVA, Beatrice Maria Pedroso da. Discricionariedade e vinculação. Fórum Administrativo 

– FA, Belo Horizonte, ano 3, n. 34, dez. 2003. 

 

SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 6. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2009. 

 

SILVA, Virgílio Afonso da. A evolução dos direitos fundamentais. Revista Latino-

Americana de Estudos Constitucionais, v. 6, p. 541-558, 2005. 

 

SOUSA, António Francisco de. Os “conceitos legais indeterminados” no direito 

administrativo alemão. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 166, p. 276, 

out./dez. 1986. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45356/43842. Acesso em: 28 out. 

2020. 

 

SOUSA, Rubens Gomes de. A coisa julgada no Direito Tributário. Revista de Direito 

Administrativo, [s.l.], v. 5, p. 48-76, 1º jul. 1946. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/9427/8480. Acesso em: 9 dez. 

2020. 

 

SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de legislação tributária. São Paulo: Resenha 

Tributária, 1975. 

 

SOUSA, Rubens Gomes. Limites dos poderes do Fisco quanto à revisão do lançamento. 

Revista de Direito Administrativo, v. 14, 1948.  

 

SOUSA, Rubens Gomes de. Trabalhos da Comissão Especial do Código Tributário 

Nacional. Rio de Janeiro: Ministério da Fazenda, 1954.  

 

SUNDFELD, Carlos Ari. Motivação do ato administrativo como garantia dos administrados. 

Revista de Direito Público, São Paulo, n. 75, p. 118-127, jul.-set. 1985. 

 

TABOADA, Carlos Palao. Ciclo de conferências sobre temas tributários (1; 1978; São Paulo). 

In: ATALIBA, Geraldo (coord.). Anais. São Paulo: Resenha Tributária, 1979.  

 

TÁCITO, Caio. A administração e o controle de legalidade. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 37, p. 1-11, jul. 1954. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/13995. Acesso em: 31 Out. 2020. 

doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v37.1954.13995. 



267 

 

 

TÁCITO, Caio. Poder vinculado e poder discricionário. Revista de Direito da Procuradoria 

Geral, Rio de Janeiro, v. 19, p. 3, 1968. Disponível em: 

https://pge.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=NDcxNA%2C%2C. Acesso em: 28 

nov. 2021. 

 

TÁCITO, Caio. Vinculação e discricionariedade administrativa. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 242, p. 119-124, out. 2005. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/42972. Acesso em: 22 out. 2020.  

 

TEODOROVICZ, Jeferson. O direito tributário brasileiro e a interdisciplinaridade: 

perspectivas, possibilidades e desafios. Revista de Direito Tributário Atual, São Paulo, n. 

48, p. 586-646, 2º semestre 2021. 

 

TÔRRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e segurança jurídica. São 

Paulo: RT, 2011. p. 447. 

 

TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2011. 

 

TORRES, Ricardo Lobo. Normas de interpretação e integração do Direito Tributário. 4. 

ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

 

TORRES, Ricardo Lobo. O princípio da proteção da confiança do contribuinte. Revista 

Fórum de Direito Tributário, Belo Horizonte, n. 6, p. 9-20, nov.-dez. 2003. 

 

TORRES, Ricardo Lobo. O princípio da tipicidade no Direito Tributário. In: RIBEIRO, 

Ricardo Lodi; ROCHA, Sergio André (coord.). Legalidade e tipicidade no Direito 

Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 136-184. 

 

TOURINHO, Rita. A discricionariedade administrativa perante os conceitos jurídicos 

indeterminados. Revista de Direito Administrativo, [s.l.], v. 237, p. 1-11, 29 jan. 2015. 

Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/44377/44831. 

Acesso em: 3 nov. 2020 

 

TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Interpretação da lei tributária: lei interpretativa. Observância 

de normas complementares e mudança de critério jurídico. Revista Dialética de Direito 

Tributário, n. 176, p. 76-83, maio 2010. 

 

VALIM, Rafael. Panorama do controle da administração pública. In: DALLARI, Adilson 

Abreu; NASCIMENTO, Carlos Valder do; MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). 

Tratado de Direito Administrativo. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 353-369. 

 

VELLOSO, Andrei Pitten. Modificação de critério jurídico nos lançamentos tributário. In: 

GOMES, Marcus Lívio; OLIVEIRA, Francisco Marconi de (coord.). Estudos tributários e 

aduaneiros do III Seminário Carf. Brasília: [s.n.], 2018. p. 13-38.  

 

VERCLYTTE, Stéphane. Abus de droit et garanties des contribuables ayant appliqué la 

doctrine administrative : le triomphe de la sécurité juridique. Études et Doctrine,  RJF 5, p. 

359-377, 1998. 



268 

 

 

VITORELLI, Edilson. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e a ampliação dos 

parâmetros de controle dos atos administrativos: um novo paradigma. A&C – Revista de 

Direito Administrativo & Constitucional, [s.l.], v. 19, n. 78, p. 195-219, 30 dez. 2019. 

Disponível em: http://www.revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/1150/834. 

Acesso em: 18 dez. 2020. 

 

WERNECK, Leandro Aragão. Tipicidade tributária: desafios do fechamento normativo no 

direito contemporâneo. In: MURTA, Antônio Carlos Diniz; RIBEIRO, Maria de Fátima; 

FEITOSA, Raymundo Juliano (coord.). Direito tributário e financeiro I. Florianópolis: 

Conpedi, 2017. p. 190-195. 

 

XAVIER, Alberto. Do lançamento tributário: teoria geral do ato, do procedimento e do 

processo tributário. Rio de Janeiro: Forense, 1998.  

 

XAVIER, Alberto. Do lançamento no Direito Tributário Brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Ed. Forense, 2005.  

 

XAVIER, Alberto. Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São Paulo: 

Dialética. 2001. p. 25-29. 

 

ZANCANER, Weida. Da convalidação e da invalidação dos atos administrativos. São 

Paulo: Malheiros, 2008. 

 


