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“...Não vos mistureis com os togados, que contrariam a doença de achar sempre 

razão ao Estado, ao Governo, à Fazenda, por onde os condecora o povo com o 

título de fazendeiros. Essa presunção de terem, de ordinário, razão contra o resto do 

mundo, nenhuma lei reconhece à Fazenda, ao Governo ou ao Estado.  

 

Antes, se admissível fosse aí qualquer presunção, havia de ser em contrário; pois 

essas entidades são as mais irresponsáveis, as que mais abundam em meios de 

corromper, as que exercem as perseguições administrativas, políticas e policiais , as 

que, demitindo funcionários indemissíveis, rasgando contratos solenes, consumando 

lesões de toda a ordem (por não serem os perpetradores de tais atentados os que 

os pagam), acumulam, continuamente, sobre o tesoiro público terríveis 

responsabilidades. 

 

No Brasil, durante o Império, os liberais tinham por artigo do seu programa cercear 

os privilégios, já espantosos, da Fazenda Nacional. Pasmoso é que eles, sob a 

República, se cem dobrem ainda, conculcando-se, até,a Constituição, em pontos de 

tão alto melindre, para assegurar ao Fisco esta situação monstruosa, e que ainda 

haja quem, sobre todas essas conquistas, lhe queira granjear a de um julgar de 

predileções e vantagens na consciência judiciária, no foro último de cada 

magistrado. 

 

Magistrados futuros, não vos deixeis contagiar de contágio tão maligno. Não negueis 

jamais ao Erário, à Administração, à União, os seus direitos. São tão invioláveis 

como quaisquer outros. Mas o direito dos mais miseráveis dos homens, o direito do 

mendigo, do escravo, do criminoso, não é menos sagrado, perante a justiça, que o 

do mais alto dos poderes. Antes, com os mais miseráveis é que a justiça deve ser 

mais atenta e redobrar o escrúpulo; porque são os mais mal defendidos os que 

suscitam menos interesse, e os contra cujo direito conspiram a inferioridade na 

condição com a mingua nos recursos”. (Rui Barbosa, Oração aos Moços) 
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RESUMO 

 

 

Neste trabalho é feita uma análise do processo administrativo tributário frente à 

Constituição de 1988, a fim de demonstrar que, estruturado como está em nosso 

ordenamento jurídico, resta inviabilizado. Assim posto, torna-se o mesmo 

imprestável para o fim a que se destina, que é o controle de legalidade do 

lançamento fiscal em sede administrativa. Tal conclusão decorre da manutenção do 

sistema de jurisdição una – “judicial review”, pelo texto constitucional de 1988 e das 

limitações impostas para que o julgador administrativo manifeste sobre as alegações 

de constitucionalidade e legalidade deduzidas na defesa pelo contribuinte que não 

possui respaldo constitucional. Estes fatos servem para demonstrar que estruturação 

do processo administrativo tributário em nosso ordenamento jurídico contraria a 

tendência mundial de valorização dos tribunais administrativos, face à maior 

especialização do julgador administrativo e as necessidades de um estado social. A 

inexistência de previsão constitucional em relação ao contencioso administrativo faz 

com que os tribunais administrativos não possuam autonomia, e os julgadores que 

atuam nestes tribunais não gozem de independência, restando comprometida a sua 

imparcialidade e a realização de justiça tributária em sede administrativa. Por isso se 

justificam as limitações impostas ao julgador administrativo para que se manifeste 

sobre questões relativas à ilegalidade e à constitucionalidade. Assim sendo, resta 

claro o processo administrativo tributário em nosso ordenamento jurídico frente ao 

texto constitucional resta inviabilizado, tendo em vista não existirem as condições 

necessárias para este realizar sua finalidade da melhor forma, decorrentes da 

manutenção do monopólio de jurisdição e das limitações impostas ao julgador 

administrativo para que não se manifeste sobre as alegações de constitucionalidade 

e legalidade deduzidas na defesa pelo contribuinte. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper includes an analysis of the administrative process of taxation in the face 

of the Constitution of 1988, in order to demonstrate that, the way it is structured in our 

juridical ordinance, it makes it unfeasible. Therefore, it becomes useless to the 

purpose that it is directed for, which is the legality control of tax assessment in the 

administrative scope. This conclusion comes from the maintenance of the united 

jurisdiction system – “judicial review”, by the Constitution of 1988 and the imposed 

limitations to the administrative judge when expressing about the constitutional and 

legality allegations deduced in defense by the taxpayer who does not have 

constitutional support. These facts demonstrate that the structure of the 

administrative process of taxation in our juridical ordinance is against the worldwide 

tendency of valuing the administrative courts, due to a major specialization of the 

administrative judge and the needs of a social state. The absence of constitutional 

establishment on administrative holdback makes the administrative courts not have 

autonomy, and the judges, who work in these courts, not be independent, what 

compromises their impartiality and the fulfillment of the taxable justice in the 

administrative scope. Because of that, the imposed limitations to the administrative 

judge when expressing about matters related to constitutionality and legality are 

justified. Then, it is clear that the administrative process of taxation in our juridical 

ordinance in the face of the Constitution becomes unfeasible, since there are no 

necessary conditions for it to reach its aim the best way, due to the maintenance of 

the jurisdiction monopoly and the imposed limitations to the administrative judge not 

to express about the constitutional and legality allegations deduced in defense by the 

taxpaye. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No presente trabalho pretenderemos realizar uma abordagem crítica do 

processo administrativo tributário frente ao texto constitucional de 1988, a fim de 

demonstrar que este poderoso instrumento de defesa dos contribuintes torna-se 

imprestável enquanto instrumento de controle da legalidade do lançamento fiscal em 

sede administrativa, diante da forma como se estruturou em nosso ordenamento 

jurídico. 

Visa à pesquisa elaborada abordar como o processo administrativo 

tributário está estruturado em nosso ordenamento jurídico, demonstrando a 

inviabilização do mesmo frente ao texto constitucional de 1988. Isso decorre da 

manutenção do monopólio de jurisdição e das limitações impostas ao julgador 

administrativo, para que possa se manifestar sobre as questões de 

constitucionalidade e legalidade deduzidas pelo contribuinte em sua defesa 

administrativa, responsáveis por tornar o processo administrativo tributário 

imprestável para o fim a que se destina. 

Após alguns anos de exercício de advocacia e estágio, militando na área 

tributária junto aos órgãos administrativos de julgamento, constatamos que as 

decisões destes, bem como as alterações legislativas impostas ao processo 

administrativo tributário estão sempre destinadas a suprimir direitos dos 

contribuintes. Dessa forma o processo administrativo tributário resta inviabilizado, 

tornando-se desnecessário e imprestável como instrumento de controle da 

legalidade do lançamento fiscal em sede administrativa. 
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Cumpre observar a esse respeito que a Constituição vigente estendeu ao 

processo administrativo a garantia da ampla defesa e do contraditório, que figuram 

como direitos fundamentais do contribuinte. Entretanto tais direitos não são 

respeitados, em face da inexistência dentro da estrutura de organização do Estado 

de tribunais administrativos organizados num contencioso administrativo fiscal. 

convivendo com a garantia de acesso ao judiciário. 

Esta circunstância permitiria que o julgador administrativo pudesse ter 

como vetor principal de sua atividade o texto constitucional, tornando possível que 

os contribuintes possam exercem seu direito de defesa de forma efetiva em sede 

administrativa. Isto evitaria a existência de uma defesa administrativa meramente 

formal, um simulacro de processo administrativo tributário, como instrumento de 

defesa dos contribuintes. 

Neste contexto, é necessário se observar que, ao não contemplar a 

possibilidade de existência de um contencioso administrativo fiscal, optou por manter 

a Carta Magna o sistema de jurisdição una, mesmo diante do Estado Social, 

responsável por aumentar as funções do Estado e o número de demandas entre a 

administração e os contribuintes. A estas o Judiciário, por falta de uma maior 

especialização dos seus julgadores, pelo monstruoso número de demandas, bem 

como por falta de estrutura, não consegue dar conta. 

Tal retrato demonstra o esgotamento deste modelo que há algum tempo 

tem se mostrado insuficiente para solucionar as lides entre a administração e os 

administrados no Brasil e em países de tradição judiciarista que, ao contrário do 

Brasil, promoveram a valorização da atividade desenvolvida nos tribunais 

administrativos. Portanto, do contencioso administrativo em seu ordenamento 
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jurídico, sem abandonar a garantia de acesso ao Judiciário, aspirando por atender 

às novas necessidades da sociedade e do próprio Estado. 

A situação em que se encontra o processo administrativo tributário 

permite que os responsáveis, por pensarem o processo administrativo tributário 

dentro de sua competência, continuem a fazer deste um instrumento de 

arrecadação, desprezando a sua existência como instrumento de defesa dos 

administrados. Além disso se imporão ao julgador administrativo limitações, vedando 

que este se manifeste sobre as alegações de constitucionalidade e ilegalidade, 

deduzidas pelo contribuinte, ao arrepio do que determina a melhor interpretação do 

texto constitucional. 

Tal situação implica um esvaziamento da atividade de controle da 

legalidade do lançamento fiscal, que se desenvolve no processo administrativo 

tributário. Ademais, inviabiliza sua própria existência, pois contrária sua própria 

finalidade, tornando-o imprestável para funcionar como um instrumento de defesa 

dos contribuintes frente à administração.  

Isso devido a inexistência de tribunais administrativos dotados de 

autonomia, com julgadores que gozem de prerrogativas que lhes permitam ser 

independentes, mesmo porque é vedado ao julgador administrativo decidir aplicando 

o que determina a Constituição, quando instado pelo contribuinte a realizar o 

controle da legalidade do lançamento fiscal. 

Neste trabalho se realizará uma pesquisa, através da utilização de livros, 

artigos de revistas e jornais, de autoria dos representantes da doutrina nacional e 

estrangeira, bem como na jurisprudência contida em decisões dos tribunais 

superiores, sobretudo o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. 
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Possui a pesquisa quatro capítulos. O primeiro capítulo do trabalho será 

destinado a aspectos gerais relativos à formação do processo administrativo 

tributário, de forma que se tenha uma noção sobre seu significado, sua finalidade e 

os modelos de jurisdição em que se desenvolve o processo administrativo tributário. 

Na seqüência, no segundo capítulo, abordaremos a estrutura do modelo 

de jurisdição em que se desenvolveu o processo administrativo tributário nas 

constituições brasileiras até 1988, destacando a previsão constitucional do processo 

administrativo na Carta Magna vigente e a legislação infraconstitucional. 

Discorremos ainda neste capítulo sobre os princípios que se aplicam ao 

processo administrativo tributário, que possuem sede constitucional e 

infraconstitucional, e as fases em que este se desenvolve, que são de fundamental 

importância para o exercício da defesa do contribuinte contra atos da administração, 

e, consequentemente, a realização do controle da legalidade do lançamento fiscal 

em sede administrativa.  

O capítulo terceiro destinar-se-á a esclarecer por que a manutenção do 

monopólio de jurisdição de forma irrestrita em relação às lides fiscais, onde se 

despreza a especialização do julgador administrativo, é algo incompatível com o 

Estado Social e impede a realização de justiça tributária em sede administrativa, 

face à falta de autonomia dos tribunais administrativos e à dependência dos 

julgadores. 

No quarto capítulo será demonstrada a falta de respaldo constitucional 

dos fundamentos utilizados para se imporem limitações com o objetivo de o julgador 

se manifestar sobre as alegações de constitucionalidade e legalidade, já que o 

princípio da separação dos poderes não prevê uma separação irrestrita dos 

mesmos, podendo um atuar na esfera do outro, cabendo a todos, principalmente aos 
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agentes administrativos, obedecer ao que determina a Constituição, mesmo porque 

a legalidade da atividade administrativa está diretamente relacionada com a 

conformidade do ato administrativo, com os princípios e normas previstos no texto 

constitucional. E tudo isso se realiza através da participação efetiva do administrado 

na formação da vontade administrativa prevista em lei, algo que se revela 

indispensável à manutenção do Estado Democrático de Direito, previsto no texto 

constitucional, e por está razão convido o leitor ao exame das partes que seguem 

neste trabalho. 
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CAPÍTULO I 

 

 

FORMAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

 

 

Neste capítulo teceremos considerações sobre a formação do processo 

administrativo tributário, a fim de demonstrar como se caracteriza a atividade 

desenvolvida em sede administrativa, relativa a este instrumento de defesa dos 

contribuintes. 

Por está razão, estabeleceremos uma diferença entre processo e 

procedimento, elaborando um conceito sobre o que vem a ser processo 

administrativo tributário, demonstrando as finalidades deste, bem como os modelos 

de jurisdição em que o processo administrativo tributário se desenvolve no 

ordenamento jurídico de cada país, onde há uma maior ou menor valorização da 

atividade desenvolvida no contencioso administrativo. 

 

 

1.1 Diferenciação entre procedimento e processo  

 

 

A questão aqui posta, embora não esteja no epicentro deste estudo, merece 

análise no sentido de se estabelecer a diferença entre o processo e o procedimento no 
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âmbito da administração tributária, de forma a orientar as demais fases deste trabalho 

que é voltado à análise do processo administrativo tributário frente à Constituição de 

1988. 

Antes de adentrarmos no mérito deste tópico, é necessário esclarecer que 

existe controvérsia na doutrina a respeito da existência de um processo ou de 

procedimento administrativo tributário responsável por designar a atividade 

administrativa destinada à realização do controle de legalidade do lançamento fiscal.  

Entretanto, a doutrina que ainda está por se sedimentar neste assunto irá 

inclinar-se em reconhecer a existência de um procedimento e de um processo 

administrativo tributário realizados em momentos distintos pela administração quando 

da liquidação da obrigação tributária, ou , como determina o Código Tributário, durante 

o lançamento fiscal, destinado à constituição do crédito tributário. 

Para estabelecer uma diferença entre esses dois institutos, cumpre ressaltar 

o entendimento dado pela doutrina processual civil, razão pela qual necessário se faz 

observar o pensamento de Liebmam, afirmando que procedimento configura o 

conjunto de atos: 

como fases de um caminho que se percorre para chegar ao ato final, no qual 
se identificam a meta e o itinerário preestabelecido, e ao mesmo tempo o 
resultado de toda a operação, enquanto processo determina a existência de 
toda uma série de posições e de relação recíproca entre sujeitos, as quais são 
reguladas juridicamente e formam, no seu conjunto, uma relação jurídica, a 
relação jurídica processual.1  
 

Ao afirmar que não se pode confundir processo com procedimento, 

Marques2 entende que procedimento é a seqüência de atos organizados formalmente,  

 

                                                        
1 LIEBMAN, Enrico Túlio. Manual de Direito Processual Civil. Trad. e notas de Cândido de Rangel  
Dinamarco. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1985, v. 1, p. 39 - 40. 
2 MARQUES, José Frederico. Instituições do Direito Processual Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1966, p. 15. No mesmo sentido MAIA, Mary Elbe Gomes Queiroz. Do lançamento 
Tributário: execução e controle. São Paulo: Dialética, 1999. p. 50. 
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que seguem ritos destinados à realização do processo, sendo que processo viria a ser 

uma relação de direito que se forma entre as partes destinadas à solução de um litígio. 

Partindo  dessas  definições  da  doutrina  processual  civil,  temos  que  o  

marco distintivo, aquele capaz de diferenciar o processo do procedimento, sobretudo 

na seara administrativo-tributária, reside na existência de uma relação jurídica e na 

existência de litígio entre as partes. 

Dentre os representantes da doutrina que defendem a idéia de 

procedimento administrativo, tem-se Sunfeld3, que assevera não ser possível 

denominar a atividade administrativa de processo, por que este termo está 

demasiadamente atrelado à função jurisdicional, ou seja, ligado ao processo judicial, 

havendo, por isso mesmo, inconveniências em transportá-lo para a esfera 

administrativa, para que não se venha concluir que as decisões administrativas 

desfrutam de efeitos semelhantes das decisões do judiciário.  

Entretanto, em que pese se deva respeitar tal posicionamento, a 

Constituição de 1988 é clara ao garantir a todos que se sentirem lesados o direito de ir 

à justiça para reverem qualquer decisão administrativa, já que esta não faz coisa 

julgada o que põe a termo a discussão. Justen Filho4, ao afirmar a impossibilidade de 

utilizar a expressão processo para denominar a atividade de controle da legalidade do 

lançamento fiscal, razão pela qual prefere a expressão procedimento administrativo 

tributário, sustenta que a expressão processo está ligada a processo judicial, que 

pressupõe a independência e a imparcialidade do julgador administrativo. 

Embora haja acerto nessa posição, não significa que é possível dar uma 

dimensão menor à atividade desenvolvida em sede administrativa. Isso porque a 

                                                        
3 SUNFELD, Carlos Ari. A importância do procedimento administrativo. Revista de Direito Público, 
n. 84, p. 64–74. 
4JUSTEN FILHO, Marçal. Considerações sobre o procedimento administrativo Fiscal. Revista 
Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 33, p. 111-112, 1998. 
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imparcialidade é princípio constitucional que obriga a administração, e a 

independência, imprescindível para que o julgador atue de forma imparcial. Ademais, 

que seja semelhante ao juiz, o que deve ser perseguido a fim de que seja possível 

fortalecer a atividade desenvolvida pelos órgãos administrativos tributários que 

possuem a função de realizar o controle da legalidade do lançamento fiscal em sede 

administrativa. 

Tal atividade demanda a realização de julgamentos imparciais, mesmo 

porque a existência de um processo judicial não permite ter a certeza absoluta de que 

estamos diante de um julgador, de um poder judiciário independente e imparcial. Em 

relação a uma possível exclusividade do termo processo para a esfera judicial, cumpre 

ressaltar que para Carnelutti5 nem o processo nem o procedimento são privativos da 

atividade desenvolvida no judiciário, sendo que ambos podem se verificar no âmbito 

legislativo e administrativo. 

A respeito da existência de um processo administrativo tributário, Meirelles 

atesta que: 

[...] processo é o conjunto de atos coordenados para obtenção de decisão sobre 
uma controvérsia no âmbito judicial ou administrativo; procedimento é o modo de 
realização do processo, ou seja , o rito processual. O processo pode realizar-se  por 
diferentes procedimentos, consoante a natureza da questão a decidir e os objetivos 
da decisão. Observamos ainda que não há processo sem procedimento, más há 
procedimento administrativos, que não constituem, como por exemplo, os de 
licitação e concursos. 6 
 

Por está razão o traço delimitador entre o processo e o procedimento diz 

respeito à existência de litigantes e acusados numa relação jurídica própria da 

atividade processual, sendo que, inexistente tal situação, temos a ocorrência de 

procedimento administrativo como pressuposto de toda atividade administrativa, o que 

                                                        
5 CARNELUTTI, Francesco. Introduzione allo studio del Diritto processuale tributário. Rivista de 
Direito Processuale Civile, Padova n. 2, p. 35, 1932. 
6 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 614. 
No mesmo sentido FIGUEIREDO, Lúcia Vale. Curso de Direito administrativo. 4. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2000. p. 381. 
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significa dizer que a partir da apresentação da defesa pelo contribuinte tem-se início o 

processo administrativo tributário.  

Em conformidade com tal posicionamento, Beznos7 atesta que a expressão 

processo  administrativo  deve   ser   preferencialmente   usada   em   relação   à   

expressão procedimento administrativo quando estiver presente a solução de uma 

controvérsia ante a administração.  

Assim, diante do que determina a Carta Magna no artigo 5º, inciso LV, em 

se tratando de liquidação da obrigação tributária, existe efetivamente um processo e 

um procedimento realizado administrativamente de forma distinta, sendo que por 

procedimento administrativo tributário entende-se toda atividade realizada pela 

autoridade administrativa para liquidação da obrigação tributária, que será 

apresentada ao sujeito passivo em sede administrativa como devida. 

Já processo administrativo tributário vem a ser toda atividade realizada 

após a apresentação da impugnação pelo contribuinte ao lançamento fiscal, que se 

realiza administrativamente para resolução do litígio entre a pretensão da 

administração em cobrar o imposto apurado no procedimento e a pretensão do 

administrado em demonstrar a improcedência do lançamento. 

Dessa forma, o processo administrativo tributário tem como traço 

fundamental a solução dos conflitos entre o Estado e o contribuinte, em relação ao 

lançamento fiscal, conforme observa Marins8, e por está razão qualquer conceito 

que se pretenda atribuir ao processo administrativo tributário, obrigatoriamente terá 

de observar que o mesmo se caracteriza pela existência de uma relação jurídica, 

                                                        
7 BEZNOS, Clovis. O processo administrativo e sua codificação. Revista de Direito Administrativo 
Aplicado. Curitiba, p. 662, set. 1995. 
8 MARINS, James. Direito Processual Tributário: administrativo e judicial. São Paulo: Dialética, 
2001. p. 159-160. 
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onde haja interesses contrapostos entre a administração e o administrado, norteada 

pela aplicação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. 

 

 

1.2 Processo administrativo tributário – conceito 

 

 

Ao tentarmos elaborar um conceito sobre o que vem a ser o processo 

administrativo tributário, cumpre observar que o mesmo possui características em 

virtude da natureza da atividade que regulamenta, provenientes de vários ramos da 

ciência jurídica, o que torna difícil a tarefa de conformar essas características em um 

conceito, e por esta razão não é da intenção deste trabalho elaborar um conceito 

que possa esgotar-se em si mesmo. 

Entretanto, qualquer conceito que se venha formular para o Processo 

Administrativo Tributário deve observar as características próprias da atividade por 

ele disciplinada, que diz respeito ao controle de legalidade do lançamento fiscal em 

sede administrativa e finalidade de pôr fim ao litígio entre a administração e o 

contribuinte após a apresentação da defesa administrativa, razão pela qual se faz 

necessário analisar separadamente cada elemento que faz parte do instituto que se 

pretende conceituar.  

Neste sentido é necessário observar a premissa de que o termo 

“processo”, em sentido jurídico, seja ele administrativo ou judicial, como gênero, 

pode ser definido como um conjunto sistemático de princípios e leis concernentes à 
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atuação do direito no convívio social, ou, como afirma Caetano9 “sucessão ordenada 

de formalidades , seguindo prazos estabelecidos, tendentes à prática ou à execução 

de um ato de autoridade pública”. 

Embora direcionadas ao processo civil, é possível incorporar à idéia processo 

as palavras  de  Chiovenda10,   para  quem  processo  seria  o “conjunto de atos 

coordenados para a finalidade de atuação da vontade concreta da lei (em relação a 

um bem que se apresenta garantido por ela) por parte dor órgãos de jurisdição 

ordinária”. Xavier11, referindo-se ao processo, entende que este é uma sucessão de 

atos, fatos ou operações que se agrupam segundo certa ordem para atingir um fim. 

Diante destas definições a respeito do processo, é necessário ter em 

mente que o processo é um instrumento sem o qual o direito não poderia atingir os 

fins a que se destina. Como conseqüência da concepção administrativa, tem-se que 

o processo administrativo tributário está voltado para regular a situação que envolve 

a atuação da administração pública e o contribuinte, da qual participam os órgãos da 

administração judicante que são encarregados de proferir uma decisão.  

Desta forma processo administrativo seria a seqüência de atos que se 

põem de forma ordenada para que se obtenha uma decisão administrativa. Como 

traço caracterizador do processo administrativo vislumbra-se a existência de uma 

controvérsia suscitada pelo administrado a ser resolvida no âmbito da administração.  

Seguindo está linha de raciocínio, Da Veiga12  entende que o processo 

administrativo  é  um  instrumento  para  a  realização  de  uma a ordem jurídica justa  

                                                        
9CAETANO, Marcelo. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1970. Tomo II, p. 
722. 
10CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Derecho Processual Civil, Roma: Litera, 1970. v. 1, p. 
87. 
11XAVIER, Alberto. Do procedimento administrativo. São Paulo: Jose Bushatsky, 1976. p. 08. 
12DA VEIGA, Lintiney Nazareno. Processo administrativo fiscal. Revista de Direito Tributário, n. 73,  
p. 162. No mesmo sentido CRETELLA JÚNIOR, José. Tratado de Direito administrativo. Rio de 
Janeiro: Forense, p.130; MEIRELLES, Hely Lopes. O processo administrativo (Teoria geral – 
Processo Disciplinar e Processo Fiscal, RF, p. 52, out/dez, 1976. 
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dentro   da   Administração   Pública;  e,  por    isso   mesmo,  deve   se   obedecer  a  

determinados procedimentos cujas garantias individuais dos cidadãos estejam 

presentes, ao lado dos interesses públicos. 

O aspecto tributário consoante à formação do conceito, diz respeito à 

atividade que se desenvolve no seio da administração destinada à observação da 

correta aplicação da lei tributária, quando da realização do controle da legalidade do 

lançamento fiscal em sede administrativa.  

Partindo dessas premissas, verifica-se a procedência das afirmações de 

Xavier13,  que  atesta  ser processo administrativo tributário a atividade que se 

desenvolve no âmbito da administração após apresentação de impugnação 

administrativa ao lançamento fiscal por parte do contribuinte, cujo objeto é uma 

decisão à qual cabe aos órgãos da administração judicante proferir a respeito da 

correta aplicação da lei tributária.  

Para Campos14, processo administrativo tributário vem a ser atividade 

desenvolvida junto aos órgãos da administração judicante, destinada a pôr fim ao 

conflito entre o Fisco e os contribuintes a respeito do lançamento fiscal proveniente 

da liquidação da obrigação tributária. 

Embora tenha sido pensada há quase 50 anos, cumpre ressaltar definição 

elaborada por Nogueira, onde este diz que:  

O processo é a forma de exame das possíveis obrigações e, como elas, 
igualmente regulado por lei, e, por isso mesmo, a própria forma de proceder 
também constitui um direito assegurado às partes. Para que a solução não 
venha ser errada ou resulte injustiça, a lei prevê um método, uma certa 
ordem. O processo fiscal é, pois, um ordenamento do modo de proceder 
para que tanto a imposição como a arrecadação e fiscalização sejam feitas 
na medida e na forma previstas na lei. 15 
 

                                                        
13 XAVIER, Alberto. Do lançamento teoria geral do ato do procedimento e do processo 
administrativo tributário. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 314 
14 CAMPOS, Dejalma. O processo tributário. São Paulo: Atlas, 1993. p. 23 
15 NOGUEIRA, Rui Barbosa. O processo administrativo tributário: o lançamento, o auto de infração e 
o procedimento contencioso. a consulta. As instancias administrativas fiscais. Revista dos Tribunais, 
v. 230, p. 3, 1954. 
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Com base nos argumentos apresentados, é possível conceituar o 

processo administrativo tributário como sendo o conjunto de atos destinados a 

regular a atividade da correta aplicação da lei tributária ao caso concreto, após a 

apresentação da impugnação administrativa pelo administrado. E todo esse 

procedimento tem o objetivo de dirimir os conflitos surgidos entre a administração e 

o contribuinte, objetivando a obtenção de uma decisão a ser proferida pelos órgãos 

da administração judicante.  

Como traços marcantes que servem à formação de qualquer conceito do 

processo administrativo tributário, cumpre observar a existência de uma reação do 

contribuinte contra atos da autoridade administrativa, que se formaliza através da 

apresentação da impugnação administrativa.  

 

 

1.3 Finalidade do processo administrativo tributário 

 

 

De acordo com Cabral16, a finalidade do processo administrativo tributário 

é o deslinde de uma controvérsia entre a administração e o administrado no seio da 

própria administração, ou seja a finalidade do processo administrativo tributário é 

funcionar como um instrumento de garantia de defesa dos administrados em face da 

própria administração  

Embora seja esta uma das finalidade do processo administrativo tributário, 

analisando os princípios constitucionais que se aplicam ao mesmo e que servem de  

                                                        
16CABRAL, Antônio Silva. Processo administrativo tributário. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 22. No 
mesmo sentido FERRAZ, Sérgio; DALLARI, Adilson Abreu. Processo administrativo. São Paulo: 
Malheiros, 2002. p. 25. 
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garantias constitucionais dos contribuintes, é possível afirmar que a finalidade do 

processo administrativo tributário vai além do preconizado pelo autor citado. E isso 

porque o referido processo tem como finalidade também disciplinar a autuação da 

autoridade administrativa, responsável por proferir a decisão que põe fim à 

controvérsia em sede administrativa.  

Loureiro, no mesmo sentido, sustenta que a finalidade seria de funcionar 
como um: 

 
mecanismo de composição de interesses, de garantia democrática, com 
funções legitimatórias, como mecanismo de tutela dos cidadãos, como 
instrumento de racionalização e otimização das decisões, como operador 
relevante na realização de direitos fundamentais.17.  
 

Para Torres18, o processo administrativo tributário tem como finalidade o 

controle da legalidade e da legitimidade do lançamento levado a efeito pelas 

autoridades administrativas. 

Diante do exposto, cumpre observar que a primeira finalidade do processo 

administrativo tributário é funcionar como garantia do administrado, no caso 

específico do contribuinte de defender-se contra qualquer ato da administração em 

matéria tributária que não se amolda aos preceitos de ordem substancial ou formal. 

Faz-se, então, valer o princípio maior da legalidade, de forma a tornar a 

administração menos autoritária e mais disciplinada na sua atuação. 

Ressaltando o aspecto da atividade de controle exercida pela 

administração, Maia19 entende que o mesmo possui a finalidade de funcionar como 

meio de controle do ato administrativo de aplicação da lei tributária pela 

administração ativa, pela própria administração, após a realização do lançamento 

fiscal. Por isso mesmo, a referida autora assevera que a: 

                                                        
17 LOUREIRO, Gonçalves apud FERRAZ, Sérgio; DALLARI, Adilson Abreu. Op. cit, p. 25. 
18 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito financeiro e tributário. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, 
p. 291. 
19 MAIA, 1999, p. 47. 
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destinação e finalidade do processo administrativo tributário, igualmente, 
reside na idéia-chave de busca da justiça tributária fundamentada na 
aplicação correta e justa das normas tributárias, que podem ser alcançadas 
por meio da jurisdição administrativa tributária.20 
 

A respeito da finalidade do processo administrativo tributário, Medauar21 

assevera que sua finalidade maior é a realização da justiça, atribuindo-se ainda ao 

processo administrativo tributário a finalidade de funcionar como: a) garantia do 

administrado; b) meio para melhoria do conteúdo das decisões administrativas; c) 

instrumento para legitimação do poder; d) modo de controle interno da função 

administrativa; e) instrumento de aproximação entre administração e o contribuinte; 

f) modo de sistematização da atuação administrativa, além da finalidade de facilitar o 

controle externo da administração.  

Cabe ressaltar que a realização das finalidades do processo 

administrativo tributário está diretamente ligada ao modelo de jurisdição adotada 

pela constituição no ordenamento jurídico de cada país, que pode privilegiar ou não 

a atividade desenvolvida no processo administrativo.  

Modernamente, esta atividade, segue amparada na existência de dois 

modelos que servem como paradigmas para a estruturação das atividades 

desenvolvidas nos tribunais administrativos, que são o modelo de dualidade de  

jurisdição, mais conhecido como sistema francês, e o modelo de jurisdição una, 

modelo de jurisdição anglo-americana originariamente; e, por isso mesmo, revela-se 

importante analisar as características de cada um destes modelos, a fim de observar 

qual a dimensão que pode ser atribuída ao processo administrativo tributário no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

 

                                                        
20 Idem, p. 47. 
21 MEDAUAR, Odete. A processualidade no Direito administrativo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1993. p. 61-69. 
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1.4 O sistema francês de dualidade de jurisdição  

 

 

O modelo francês de dualidade de jurisdição privilegia a atividade do 

contencioso administrativo, no qual se desenvolve o processo administrativo, e foi 

construído após a Revolução Francesa de 1789. Resulta de uma concepção errada 

dos revolucionários a respeito da teoria da separação dos poderes preconizada por 

Montesquieu, já que estes projetavam uma desconfiança em relação aos juizes do 

poder judiciário, quando estes tivessem que julgar os atos da própria administração, 

em virtude de das dificuldades criadas pelo poder judiciário, no antigo regime, para 

que se realizassem reformas administrativas, conforme atesta Medina22. 

Observe-se que na criação do modelo francês de dualidade de jurisdição 

prevaleceram as razões revolucionárias provenientes de estado de ânimo 

antijudicial, conforme anota Laubadere23, associadas a uma fundamentação teórica 

extraída do pensamento de Montesquieu a respeito da separação dos poderes, 

embora equivocada. 

Tais fatos foram responsáveis por justificar a conveniência de fazer da 

administração órgão máximo para julgamento de seus próprios atos, excluindo-se a 

intervenção do judiciário. Justificando a existência de um contencioso administrativo, 

Uruguai ressalta que: 

É necessário, diz Serrigny, que o Poder Executivo ache em si mesmo a 
força necessária para remover obstáculos que se opõem em marcha. De 
outro modo seria apenas uma metade de Poder, não seria um Poder inteiro. 
Seria nada.24  
 

                                                        
22 MEDINA, Paulo Roberto de Gouvêa. Contencioso administrativo. Revista de Processo, Ano 8, n. 
31, p. 127, jul./set. 1983. 
23 LAUBADERÉ, André. Manual de Derecho administrativo. Trad. Jesus Villamar Herrera. Bogotá: 
Temis, 1984. p. 36-37. 
24 URUGUAI, Visconde apud MEDINA, Paulo Roberto de Gouvêa, Op. cit., p. 127. 
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Cabe ressaltar que o “fundamento jurídico”25 responsável pelo nascimento 

deste sistema francês estava disposto na Lei de N.º 16, de 24 de Agosto de 1790, 

em seu artigo 13. Este diploma legal foi incorporado ao texto constitucional francês 

de 1791, em seu art. 3º, que passou a determinar que não podem os tribunais 

(tribunais judiciais) interferir nas funções administrativas nem chamar a juízo os 

administradores em virtude delas.  

Após alguns anos do implemento deste sistema francês de dualidade de 

jurisdição, foi possível verificar que a preocupação dos revolucionários – que serviu 

de justificativa à criação do contencioso francês onde os litígios entre administração 

e os administrados fossem apreciados apenas por tribunais administrativos que 

profeririam decisões definitivas – de que os juizes não teriam isenção para julgar a 

administração perdeu seu sentido. 

Todavia, a maior especialização do julgador que atua nos tribunais 

administrativos que contribuem para soluções das lides de forma mais rápida e 

acertada serviu para justificar a manutenção do modelo de dualidade de jurisdição, 

ou seja, a manutenção do contencioso administrativo, conforme demonstram 

Cretella Júnior26 e Grinover27, tem o mesmo passado por reformulações onde a 

figura do administrador juiz deu lugar ao juiz administrativo desvinculado da 

administração ativa. E este era encarregado de julgar as causas que envolvessem a 

administração e os administrados, criando-se o Conselho de Estado em substituição 

ao Conselho do Rei, que em 1872 viria decidir em última instância plenamente 

                                                        
25 “As funções judiciárias são distintas e ficarão sempre separadas das funções administrativas. Os 
juizes não poderão, sob pena de prevaricação, perturbar, por qualquer forma, as operações dos 
corpos administrativos por motivo das funções que estes exercem”, Art.13, da Lei Francesa de Nº 16, 
de 24/08/1790, apud GRINOVER, Ada Pelegrini. O contencioso administrativo na Emenda Nº 
07/1977. Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, n. 10, p. 249, São Paulo, jun. 
1977. 
26 CRETELLA JÚNIOR, José. O contencioso administrativo na Constituição Brasileira. Revista de 
Direito Público, ano 5, v. 19, p. 42, jan./mar. 1972. 
27 GRINOVER, op. cit , p. 249. 
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qualquer conflito entre a administração e o administrado. Dessa forma, passaria a 

funcionar como um órgão de segunda instância, e suas decisões não seriam 

submetidas ao controle do judiciário. 

Por esta razão, o contencioso administrativo francês proveniente do 

sistema de dualidade de jurisdição caracteriza-se como um sistema de justiça 

especializada, com tribunais desvinculados da administração ativa e do judiciário, 

sendo estes encarregados de julgar litígios envolvendo a administração e os 

administrados. 

Bielsa28 entende por contencioso administrativo, expressão por definição, 

a controvérsia proveniente da ação administrativa, de forma que, para existir 

jurisdição administrativa faz-se necessário que se atribua aos tribunais 

administrativos autoridade especial, porém desvinculados da administração ativa, 

permitindo-lhes o conhecimento e a decisão dos litígios que surgem entre a 

administração e os particulares, ou entre as entidades administrativas, sempre que, 

é óbvio, tais litígios sejam conseqüências dos atos ou fatos administrativos. 

Seguindo esta mesma linha de pensamento, Cretella Júnior29 entende 

que contencioso administrativo é o sistema de jurisdição de competência específica, 

limitado ao julgamento de litígios de que é parte ou tem interesse direto à 

Administração, onde se atribui à administração a competência para julgar tais litígios. 

Neste sistema, os órgãos da administração encarregados de realizar os 

julgamentos são compostos por tribunais que não se subordinam ao poder judiciário, 

gozando de autonomia, e com julgadores dotados de prerrogativas especiais, 

próprias dos magistrados judiciais, que lhes permitem atuar com independência, 

                                                        
28BIELSA, Rafael. Derecho administrativo.  6. ed. Buenos Aires: La Ley, 1966.  v. 5,  p. 85. 
29CRETELLA JÚNIOR, 1972, p. 38. 
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embora existam no ordenamento jurídico deste país tribunais judiciais, quase 

sempre com competência para julgar as lides entre particulares. 

Como característica marcante do modelo de dualidade de jurisdição, tem-

se que as decisões proferidas são definitivas, não submetidas a reexame pelo poder 

judiciário, o que valoriza a atividade desenvolvida nos tribunais administrativos, e 

pressupõem que estes tribunais não se subordinem ao poder judiciário. Estes são 

dotados de autonomia, gozando seus julgadores de prerrogativas que lhes permitem 

ser independentes, a fim de proferirem decisões imparciais, razão pela qual se 

afirma que no sistema francês tem-se um contencioso administrativo com função 

jurisdicional propriamente dita. 

 

 

1.5 O sistema de unidade de jurisdição – “judicial review”  

 

 

A origem deste sistema de unidade de jurisdição deu-se na Inglaterra, 

reflexo das lutas do povo contra os privilégios da coroa inglesa, onde os juízes 

ingleses travaram com o poder real uma luta, já que os atos administrativos 

gozavam de uma certa inviolabilidade, e somente a partir da segunda metade do 

século XVII foram ampliadas as garantias de Law of the Land, conforme consta do 

artigo 39, da Magna Carta Inglesa de 1.215, levando à formulação de documentos 

como o Hábeas Corpus Act (1679), e o Bill Of Right (1701), embora haja quem 

sustente que sua origem deu-se na Bélgica em 1855, conforme atesta GRINOVER30. 

                                                        
30 GRINOVER, 1977, p. 250. 
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De acordo com Castro31, somente a partir de 1855 o corpo judiciário vai-

se tornando independente da administração, ensejando a configuração de forma 

mais nítida do sistema do judicial review, que se desenvolveu também de forma 

marcante nos Estados Unidos, por ser aquele país originariamente colônia inglesa.  

Este modelo de jurisdição una, inspirado nas idéias de Montesquieu a 

respeito da separação dos poderes, é fundado numa separação formal entre os 

poderes, onde não se admitiria que a administração pudesse julgar seus próprios 

atos, porque estaria comprometida sua isenção.  

Assim, obedecendo a um critério de separação formal dos poderes, ao 

Legislativo caberia legislar; ao Executivo, administrar; ao Judiciário competiria julgar 

as controvérsias surgidas em virtude da atuação do Estado e de particulares. Dessa 

forma estaria  privilegiando-se  com  a   separação  dos  poderes  o  fortalecimento  

do  judiciário enquanto órgão responsável pela interpretação e aplicação das leis, 

através dos tribunais judiciais, prevalecendo a lei interpretada e aplicada por estes 

tribunais. Cabe ressaltar que este sistema sofreu marcante influência das idéias 

liberais que impulsionavam o modelo econômico liberal efetivador dos ideais 

burgueses, conforme demonstra De Oliveira32. 

Dessa forma, os tribunais administrativos que, porventura, possam existir 

nos países que adotam o sistema de jurisdição una não proferem decisões 

definitivas, além de não possuírem autonomia em relação ao executivo, o que 

implica uma valorização do processo judicial frente ao administrativo como meio de 

solução dos conflitos entre a administração e os administrados. Estarão, pois, estes 

                                                        
31 CASTRO, Alexandre Barros. Procedimento administrativo tributário. São Paulo: Atlas, 1996. p. 
59. 
32 DE OLIVEIRA, Fernando Albino. Contencioso administrativo fiscal. São Paulo: 1980. f.110 
Dissertação (Mestrado em Direito Tributário)- Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC/SP), 1980. 
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tribunais, integrados ao poder executivo, onde os julgadores não gozam das 

garantias que lhe permitam ser independentes para julgar com imparcialidade. 

A organização deste modelo de jurisdição aperfeiçoou-se na Inglaterra 

com o passar dos anos  através  da  criação  da  Câmara  dos  Lordes,  nos  Estados  

Unidos da  Suprema  Corte,  que eqüivalem no Brasil ao Supremo Tribunal Federal, 

instâncias máxima do poder judiciário, possuindo tais tribunais competência para 

julgar quaisquer litígios entre a administração e os particulares, entre os órgãos da 

própria administração ou ainda entre os particulares, mediante competência 

originária ou recursal. 

Feitas estas considerações, é possível constatar que a maior ou menor 

abrangência da atividade exercida pelos órgãos administrativos de julgamento, e, via 

de regra, do processo administrativo tributário no nosso ordenamento jurídico está 

diretamente relacionada ao modelo de jurisdição que a Constituição de cada país 

adota. 

No sistema francês de dualidade de jurisdição, que se caracteriza pela 

existência de um contencioso administrativo, existe uma valorização maior desta 

atividade, gozando os tribunais administrativos de autonomia em relação ao 

executivo. Além do mais, seus julgadores também gozarão de prerrogativas que lhes 

permitem ser independentes para proferirem decisões imparciais que são definitivas, 

e, por isso mesmo, não se submetem à apreciação do poder judiciário. 

Tal situação difere da que ocorre no sistema de jurisdição una, sendo que 

ao judiciário cabe sempre a última palavra em relação ao conflito entre o Fisco e o 

Contribuinte, não gozando os tribunais administrativos de autonomia em relação ao 

executivo, nem julgadores de prerrogativas que lhe permitam ser independentes, 

havendo sempre a possibilidade de se buscar o judiciário, a quem compete decidir, 
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em última instância, caso seja provocado a respeito da correta aplicação da lei 

tributária pela administração. 

Neste contexto, revela-se importante ter em mente a diferença entre 

processo e procedimento, pois o processo caracteriza-se pela existência de uma 

resistência por parte do contribuinte a uma imposição feita pelo contribuinte pelos 

representantes da administrativa ativa, sendo que o conceito dado ao processo 

administrativo tributário permite delimitar o campo de sua atuação, as partes 

envolvidas e o objeto que envolve lide. Com isso se observarão quais as finalidades 

que podem ser atribuídas a esta atividade que se desenvolve em sede 

administrativa, já que o presente trabalho visa a analisar o processo administrativo 

tributário frente ao texto constitucional vigente. 

No capítulo seguinte abordaremos a estruturação do processo 

administrativo tributário no nosso ordenamento jurídico na Constituição de 1988, 

realizando também um apanhado histórico do modelo de jurisdição, através dos 

textos constitucionais, a fim de examinar o modelo de jurisdição adotado no Brasil. 

Também mostraremos os fundamentos do processo administrativo tributário, bem 

como os princípios que se aplicam a este, que possuem sede constitucional e 

infraconstitucional, e as fases em que se desenvolve o processo administrativo. 

Dessa forma se ressaltará a importância da aplicação dos princípios, para se 

observar como se desenvolvem as atividades regulamentadas no processo 

administrativo tributário destinadas à obtenção de uma decisão administrativa 

quando da realização do controle da legalidade do lançamento fiscal. 
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CAPÍTULO II 

 

 

A ESTRUTURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

 

Antes de entrarmos no mérito das alegações deste capítulo, convém 

esclarecer que o desenvolvimento do processo administrativo tributário está 

diretamente relacionado, em nossas constituições, ao modelo de jurisdição adotado 

que privilegia ou não a existência de um contencioso administrativo. Assim posto, o 

Brasil, segundo juristas, é um dos poucos países que já experimentaram passar por 

um modelo de dualidade de jurisdição e um modelo de unidade de jurisdição. 

Por razão, neste capítulo, analisaremos o modelo de jurisdição adotado 

pelas diversas constituições a partir da Constituição Imperial de 1824 até a Carta de 

1988, demonstrando como o processo administrativo tributário está organizado em 

nosso ordenamento jurídico, os princípios constitucionais e infraconstitucionais 

aplicáveis ao mesmo, e as fases em que este se desenvolve para fins de controle da 

legalidade do lançamento fiscal em sede administrativa. 
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2.1 Histórico do modelo de jurisdição nas Constituições Brasileiras 

 

 

Cumpre observar que no período colonial existiram órgãos administrativos 

cuja destinação seria inicialmente a de funcionar como tribunais administrativos, mas 

que inicialmente não passavam de repartições e que, com o passar do tempo e o 

desenvolvimento da colônia, que adquiriu importância econômica, passaram a 

exercer a função de tribunais subordinados à Coroa Portuguesa. Vigoravam aqui, 

neste período, as Ordenações das Metrópoles com regime da administração de 

índole municipalista, havendo proeminência do papel das Câmaras Municipais. 

Os atos e posturas desses órgãos podiam ser questionados perante os 

Juizes e Ouvidores do Rei com a possibilidade de recursos para os tribunais 

superiores, inicialmente apenas em Portugal, Casa da Suplicação de Lisboa e 

Tribunal da Relação do Porto, posteriormente foram implantados na colônia em 1609 

surgiu a Relação da Bahia, e mais tarde a do Rio de Janeiro, Maranhão e 

Pernambuco. 

De acordo com Cretella Júnior33, neste período instalaram-se no Brasil 

ambos os tipos de jurisdição, havendo presença do sistema de jurisdição una e o 

sistema de dualidade de jurisdição. Entretanto, devido à concentração de poderes 

exercida pelo soberano, admitia-se que estava excluída a possibilidade de qualquer 

intervenção da autoridade administrativa, pois a qualquer momento poderia a 

mesma receber ordem para fazer aquilo determinado pelo monarca absolutista. E, 

por esta razão, não era possível se vislumbrar a existência de contencioso 

                                                        
33 CRETELLA JÚNIOR, 1972, p. 44. 
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administrativo propriamente dito, com a realização de atos administrativos voltados 

para realização de justiça, pois o Rei exercia sempre a última palavra.  

Mesmo os juizes dos tribunais judiciais, tribunais ordinários como eram 

chamados, sofriam com a possibilidade de intervenção do monarca, pois “a 

magistratura era simples e dócil instrumento do governo, podendo o soberano, a seu 

livre alvedrio, avocar as causas pendentes de solução judicial, decidindo-as imediata 

e irremediavelmente”34. 

Prevalecem assim idéias de Castro35 onde este ressalta que o modelo 

português arbitrário e ditatorial nada tinha a ver com a segurança jurídica defendida 

pelos revolucionários franceses tempos depois em 1789. 

 

 

2.1.1 Brasil Imperial  

 

 

A Constituição Imperial de 1824, nascida a partir da oficialização do 

Estado brasileiro, com a proclamação da independência política, e que nos foi 

outorgada pelo Imperador D. Pedro I, foi marcada por flagrante influência francesa, 

proveniente das Constituições Pós Revolucionárias notadamente a partir das idéias 

e propostas de Benjamim Constant. Por causa de tais influências, atribui-se a este 

período a existência de  um  contencioso  administrativo  nos moldes franceses, haja 

vista que foi criada aqui a figura do Conselho de Estado,  conforme previsto no artigo  

 

                                                        
34 CRETELLA JÚNIOR, 1972, p.44 
35CASTRO, 1996, p. 68. 
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137 da Constituição de 1824, tendo este conselho sido suprimido por Ato Adicional e 

restabelecido pela Lei nº 234, de 23/11/1841. 

Neste período o Conselho de Estado previsto no texto constitucional 

chegou a possuir caráter jurisdicional, sendo que suas decisões seriam definitivas, 

não submetidas a reexame pelo judiciário,  de  acordo  com  o  Regimento  de   nº  

124,  de  05/02/1842.  Ficava,  então,  o  Conselho responsável por decidir os casos 

dos conflitos negativos entre o juiz ordinário e os Presidentes das Províncias 

relativos a causas em que fossem apreciados atos administrativos, decidindo pela 

competência da jurisdição ordinária ou do autocontrole da administração. 

Referindo-se ao Conselho de Estado, Grinover36, expressamente 

reconhece a existência, no Brasil, de um contencioso administrativo nos moldes 

franceses, embora afirme que existia quem fizesse oposição sistemática em relação 

ao mesmo, por se defender um sistema de jurisdição una, pois o contencioso 

administrativo não possuía uma forma organizada. Funcionava, portanto, o Conselho 

de Estado muito mais como órgão consultivo, através do qual o Imperador exercia 

seu poder.  

Em relação a este aspecto do contencioso administrativo no período 

imperial, Medina37 atesta que neste período existia no Brasil um contencioso 

incipiente, de pouca abrangência, apresentando deficiências em sua organização, 

que não permitiam às partes as garantias necessárias para o exercício de sua 

defesa. Existia aqui um pseudo contencioso francês com órgãos administrativos 

organizados de forma incompleta, não havendo assim uma justiça administrativa 

aparelhada igual ao sistema francês. 

                                                        
36 GRINOVER, 1973, p. 251. 
37 MEDINA, 1983, p.130  
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Corroborando com tais assertivas de ordem crítica a respeito da 

existência do contencioso administrativo representado pela figura do Conselho de 

Estado, Cabral escreve o seguinte:  

O Conselho de Estado chegou a ter prestígio, de modo que certas matérias 
só poderiam ser resolvidas após sua audição. Conforme acentuou Cirne 
Lima, no entanto, esse órgão não teve o prestígio que seria de se esperar, 
invocando, a propósito, o depoimento do Visconde de Uruguai (Ensaio 
sobre Direito Administrativo, cit, p. 319), no seguinte sentido: “A Secção do 
Contencioso na França – dizia , então o Visconde do Uruguai – não anda 
ligada a Ministério algum. Abrange os negócios contenciosos de todos. Ë o 
contrário entre nós. Cada secção consulta sobre o contencioso do 
respectivo Ministério. Daí a desarmonia e a impossibilidade de se fundar 
uma jurisprudência administrativa. Dá falta de garantia para o direito das 
partes.38 

 

Importante ressaltar que neste período em que ocorreu a existência de 

contencioso administrativo no Brasil, conforme assevera Uruguai39, era possível 

constatar um desenvolvimento e regularidade no tocante aos negócios da Fazenda. 

Exerciam nesse setor funções judicantes, em primeira instância, os coletores de 

cujas decisões cabia recurso para as Tesourarias Provinciais da Fazenda. Como 

órgão superior, havia o Tribunal do Tesouro, com recurso final, em certas questões 

para o Conselho de Estado.  

 

 

2.1.2 Brasil República  

 

 

Com o advento da Constituição Republicana de 1891, foi extinta do nosso 

ordenamento jurídico a figura do contencioso administrativo, fundada no modelo 

francês,  adotando-se  então  o  sistema  de  jurisdição  una,  com  a  valorização  da  

                                                        
38 CABRAL, 1993, p. 117. 
39 URUGUAI, apud MEDINA, 1983, p. 130. 
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atividade desenvolvida  nos  tribunais  judiciais, pelo poder judiciário. Por isso 

mesmo, a valorização do processo judicial ante o administrativo, diante de 

determinação expressa no novo texto constitucional que em seu “art. 60”40 

estabeleceu que as causas envolvendo administração e o administrado seriam 

objeto de apreciação judicial.  

Diante do que ficou descrito no dispositivo constitucional acima, doutrina e 

jurisprudência pátria são unânimes em reconhecer que a Constituição de 1891 tinha 

abolido do ordenamento jurídico brasileiro a figura do contencioso administrativo, 

prevalecendo então o sistema de jurisdição una, que se manteve inalterado nas 

Constituições Republicanas de 1934, 1937, 1946 e 1967. Contudo, tendo em vista 

que a figura do contencioso administrativo previsto nas Emendas Constitucionais de 

nº 01/69 e 07/77, respectivamente, nunca foi regulamentada por lei. E, diante do que 

determina a Carta vigente, é perfeitamente possível afirmar que desde 1891 até os 

dias de hoje prevalece o sistema de jurisdição una no país. 

A respeito da extinção do contencioso administrativo, Lessa41 ressalta que 

no período imperial, em algumas questões cuja interessada era a Fazenda Pública, 

tinha-se a competência do julgamento outorgada à própria administração, havendo, 

por essa razão, um contencioso administrativo mais ou menos organizado, o que foi 

extinto com os dispositivos constitucionais de 1891. Assim se atribuía aos tribunais 

judiciais,  tribunais  judiciários  a  competência  para  julgar  e processar os feitos que  

 

                                                        
40 “Art. 60 – Compete aos juízes ou tribunais federais processar e julgar: a) as causas em que alguma 
das partes fundar a ação, ou a defesa, em disposição da Constituição Federal; b) todas as causas 
propostas contra o Governo da União ou Fazenda Nacional, fundadas em disposições da 
Constituição, leis e regulamentos do Poder Executivo, ou em contratos celebrados com o mesmo 
Governo; c) as causas provenientes de compensações, reivindicações, indenizações de prejuízos ou 
quaisquer outras propostas pelo Governo da União contra os particulares ou vice –versa.” 
(Transcrição da Redação do Art. 60 da Constituição de 1891). 
41LESSA, apud CRETELLA JÚNIOR, 1972, p. 44. 
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envolviam a administração e os contribuintes, que antes eram atribuídas aos 

tribunais administrativos. 

Face à nova ordem constitucional que se instaura com a Constituição de 

1891, Castro42 observa que a derrocada do modelo de dualidade de jurisdição está 

intimamente ligada ao auge do Liberalismo. Daí a marcante influência da 

Constituição Norte Americana. 

Em relação ao controle da legalidade dos atos administrativos a ser 

exercida pelo judiciário, a principal inovação do texto Constituição de 1891 foi em 

relação ao Hábeas Corpus, art. 72, parágrafo 2º, responsável por consagrar a teoria 

brasileira do Habeas Corpus sustentada por Rui Barbosa e Pedro Lessa. A 

Constituição de 1934 trouxe ao ordenamento jurídico, em seu artigo 112, parágrafo 

3º, o instituto do mandado de segurança posteriormente regulamentado pelas Leis 

de Nº 191, de 16/01/1936, e de nº 1533/51, instrumento criado para que o 

administrado pudesse defender-se rapidamente de arbitrariedade praticada por ente 

público, fundado na intervenção do poder judiciário. 

 

 

2.1.3 A emenda constitucional de nº 01/69 

 

 

Após anos de República, com a manutenção do sistema de jurisdição 

una, a Emenda Constitucional de nº 01/69 introduziu em nosso ordenamento 

jurídico, após alteração do texto Constitucional, a figura do contencioso 

                                                        
42CASTRO, 1996, p. 74. 
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administrativo. Esta emenda foi responsável por dar ao Art. 111 da Carta Magna43 

na qual se previa a possibilidade de criação de um contencioso administrativo para o 

julgamento de certas causas.  

As causas a que se refere o Art. 111, previstas no Art. 110, são aquelas 

decorrentes das relações de trabalho dos servidores com a União Federal, suas 

Autarquias  ou  empresas  públicas.  Contudo,  há  de  se observar que, embora a 

referida Emenda Constitucional tenha previsto a possibilidade de criação de um 

contencioso administrativo, foi mantida a possibilidade do Judiciário decidir em 

última instância. E, por isso mesmo, as decisões administrativas não seriam 

definitivas, face ao disposto no Art. 153, parágrafo 4º, conforme atesta Grinover44. 

As mudanças significativas previstas pelo texto desta emenda 

constitucional, que em termos práticos implicam a existência de um contencioso 

administrativo, após quase um século de manutenção do sistema de jurisdição una, 

foram alvo de duras críticas por parte da doutrina, tendo em Cretella Júnior45 um de 

seus críticos mais contundentes, não admitindo este a existência de um contencioso 

administrativo diante do texto constitucional vigente, um meio contencioso, o qual 

considerava ser uma aberração jurídica, face a dependência do Poder Judiciário. 

O mesmo tom de críticas pode ser extraído da comissão de juristas, 

nomeada pelo Ministro da Justiça na época, Buzaid46, composta por Wilson de 

Campos Batalha, Camilo Ashcar e José Cretella Júnior, sendo que dentre as 

principais conclusões desta comissão podemos destacar que eram: a) a expressão 

contencioso administrativo não teria sido empregada pelo legislador de forma 

                                                        
43“Art. 111 – A lei poderá criar contencioso administrativo e atribuir-lhe competência para julgamento 
das causas mencionadas no artigo anterior. Redação do Art. 111 dada pela Emenda Constitucional 
de Nº 01/69. 
44 GRINOVER, 1973, p. 151. 
45 CRETELLA JÚNIOR, 1972, p.47-48. 
46 Idem, p. 49. 



 42

correta, consoante o que previa a doutrina a respeito do contencioso administrativo; 

b) um contencioso francês, para resolver as questões da Fazenda, seria 

inconveniente por permitir ao mais poderoso dos litigantes figurar como juiz de seus 

próprios atos; c) não seria possível admitir um contencioso administrativo para 

resolver litígios decorrentes das relações de trabalho; d) não era possível haver um 

contencioso administrativo que pudesse sujeitar a sua decisão administrativa ao 

crivo do judiciário, pois assim estaria negado o fundamento da jurisdição 

administrativa, que seria sua independência em relação ao Judiciário. 

 

 

2.1.4 A emenda constitucional de nº 07/77 

 

 

As inovações da referida emenda constitucional, que manteve a 

possibilidade de criação de um contencioso administrativo, foram no sentido de 

ampliar o leque de áreas para as quais poderia ser criado o contencioso 

administrativo, o que incluía um contencioso fiscal, além da obrigatoriedade de haver 

a utilização da via administrativa, para que pudesse ser aberta a via judicial, sendo 

que esta emenda estabeleceu, de forma expressa, que o contencioso administrativo 

não proferia decisões definitivas, havendo a garantia de acesso ao judiciário. 

Com a promulgação da Emenda Constitucional de nº 07/77, o texto da 

carta magna passou a contar com as seguintes disposições, que ora transcrevemos, 

além dos art. 110 e 111, que foram recepcionados do texto anterior: 

 

Art.122 – Compete ao Tribunal Federal de Recursos 
[...] 
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II – Julgar, originariamente, nos termos da lei, o pedido de revisão das 
decisões proferidas pelos contenciosos administrativos (Art.204) 
Art. 153 
[...] 
Parágrafo 4º - A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário 
qualquer lesão de direito individual. O ingresso em juízo poderá ser 
condicionado a que se exauram previamente as vias administrativas, desde 
que não exigida a garantia de instância, nem ultrapassado o prazo de 180 
dias para a decisão sobre o pedido 
Art. 203 – Poderão ser criados contenciosos administrativos, federais e 
estaduais, sem poder jurisdicional, para a decisão de questões fiscais e 
previdenciárias, inclusive as relativas a acidente de trabalho 
Art. 204 – A lei poderá permitir que a parte vencida na instância 
administrativa (Artigos 111 e 203) requeira diretamente no tribunal 
competente revisão da decisão nela proferida 
Art. 205 – As questões entre a União, os Estados, o Distrito Federal, os 
Municípios e respectivas autarquias, empresas públicas e sociedade de 
economia mista, ou entre umas e outras serão decididas pela autoridade 
administrativa, na forma da lei, ressalvado ao acionista procedimento 
anulatório dessa decisão.47 

 

Para não fugir à regra, as alterações feitas no texto constitucional por esta 

emenda, que valorizava a existência de um contencioso administrativo, foram objeto 

de duras críticas por parte de nossa doutrina48, dentre as quais podemos destacar: 

a) a impropriedade da expressão contencioso administrativo inserida no texto 

constitucional, diante da garantia de acesso ao judiciário; b) que a criação do 

contencioso administrativo e obrigatoriedade do esgotamento da instância 

administrativa, em face da demora terminava por impor aos administrados um 

prejuízo com a sua demora, e, por essa razão, não era possível estabelecer que o 

processo administrativo viesse a ser obrigatório; c) que não havia necessidade de se 

instituir tal exigência através de alteração constitucional, pois se tratava de matéria 

relativa à condição da ação, além do que, em face da garantia de acesso ao poder 

judiciário, não era possível existir no nosso ordenamento jurídico a figura do 

contencioso administrativo. 

                                                        
47 Transcrição dos dispositivos constitucionais alterados e que foram inclusos no texto constitucional 
após a Emenda Constitucional de nº 07/77. 
48 GRINOVER, Ada Pelegrini. O Contencioso Administrativo na Emenda nº 07/77. Revista da 
Procuradoria da Geral do Estado de São Paulo, n. 10, Jun. 1977; CRETELLA JÚNIOR, José. O 
contencioso Administrativo Inexistente. Revista de Direito Público, ano 18, n. 75, jul./set. 1985. 
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Ressaltavam ainda que a existência de um contencioso administrativo 

seria incompatível com a garantia de acesso ao judiciário, não se podendo conceber 

a existência de um contencioso administrativo sem poder jurisdicional, além do fato 

de que haveria a supressão de um grau de jurisdição, já que a ação revisional seria 

intentada diretamente no tribunal. 

Embora qualquer criação esteja sujeita a críticas, sobretudo quando se 

trata de uma proposta polêmica que implica uma relativização do modelo de sistema 

de jurisdição uma vigente no país há quase um século, as críticas feitas às 

alterações previstas na Emenda de Nº 07/77, que revelam o repúdio à idéia da 

existência de um contencioso administrativo, servem para demonstrar que notáveis 

juristas manifestaram seu entendimento imbuindo em seus escritos o clima de 

insegurança e revolta contra os atos do Executivo imposto pelo regime de exceção 

que existia no período de ditadura militar, na qual foi promulgada a emenda. 

Não atentaram, por isso mesmo, em observar a necessidade de 

reorganização do ordenamento jurídico em face do Estado Social, além do jogo 

político que ocorria entre o Executivo e o Judiciário, que deu origem à referida 

emenda, já que a inserção do texto constitucional da figura do contencioso 

administrativo não se deu em face de uma preocupação dos militares com o respeito 

às garantias constitucionais dos administrados frente à administração, haja vista que 

os militares detinham o poder através de golpe, governando através de atos 

institucionais. 

Sendo os militares responsáveis por várias atrocidades cometidas contra 

os direitos do administrados, fica evidente que não era nem nunca foi preocupação 

dos militares o respeito às garantias dos administrados em sede administrativa, e 
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sim um recado, um aviso ao poder judiciário que ensaiava levantar a voz ante as 

barbáries cometidas pelos militares.  

Neste recado os militares acenaram para o judiciário com uma medida 

que os representantes deste poder enxergavam como uma redução do seu poder, e 

não como uma necessidade decorrente do próprio esgotamento do modelo de 

jurisdição uma para solução dos litígios entre administração e os administrados no 

Estado Social. 

As circunstâncias de um período ditatorial impediram abalizados 

doutrinadores de olhar para o futuro, para o que estava ocorrendo no ordenamento 

jurídico de outros países em relação à necessidade de valorização do contencioso 

administrativo e da atividade deduzida nos tribunais administrativos como modo de 

solução das lides entre a administração e o administrado. E isso se justifica em face 

do esgotamento do modelo de jurisdição una, o que exigia o resgate do contencioso 

administrativo e sua inserção no texto constitucional, face à impossibilidade de se 

manter de forma irrestrita o sistema do judicial review. 

Dentre os juristas da época que se posicionaram em relação às propostas 

advindas da Emenda Constitucional nº 07/77, com uma visão mais voltada para o 

futuro em relação à forma de solução dos conflitos entre a administração e os 

administrados, Dutra49 reconhecia a importância de um sistema de jurisdição mista 

que privilegia a figura do contencioso administrativo, onde seria possível obter uma 

solução mais rápida e menos onerosa para a parte, já que a revisão judicial  não 

deveria estar adstrita à renovação da discussão administrativa. 

Face ao teor das críticas feitas à existência de um contencioso 

administrativo na forma prevista pelo texto da Emenda Constitucional nº 07/77, resta 

                                                        
49 DUTRA, Aderson. Contencioso Administrativo. Revista do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, n. 9, p. 61, 1979. 
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claro que os representantes da doutrina pátria tiveram em mente, ao realizarem suas 

criticas, que não era possível existir um contencioso administrativo, a não ser nos 

termos do contencioso francês, onde as decisões administrativas seriam definitivas, 

não se subordinando ao judiciário. Cumpre observar que analisando a exposição de 

motivos feita pelo Ministro da Justiça, que acompanha a proposta de emenda não 

era intenção do legislador implantar aqui um contencioso administrativo nos moldes 

franceses, conforme atesta Azevedo50. 

Na mesma linha de raciocínio a leitura da exposição dos motivos da 

Comissão Especial designada para examinar o anteprojeto de lei que tratava do 

Contencioso Administrativo Fiscal da União, composta por Gilberto Ulhôa Canto, 

Geraldo Ataliba e Gustavo Miguez de Mello, que resultou num novo anteprojeto 

fundado nas  idéias  previstas  no  texto constitucional  emendado,  demonstra que 

não era intenção do legislador instituir um contencioso administrativo igual ao 

modelo francês, mesmo porque o texto constitucional não autorizava isso. Assim 

sendo, através de um trabalho crítico foi elaborado um novo anteprojeto, onde se 

propunha um contencioso fiscal com a criação de tribunais administrativos com 

julgadores que gozassem de características próprias da magistratura. 

Ficava mantida a garantia de acesso ao judiciário, o que demonstra a 

contemplação de um sistema de jurisdição mista com características próprias do 

modelo de unidade de jurisdição, já que não seriam definitivas as decisões 

administrativas, igual ao modelo francês, entretanto seria atribuído aos julgadores 

prerrogativas próprias da magistratura, o que lhes daria independência para proferir 

decisões de forma imparcial. Desta forma valorizava-se o processo administrativo 

                                                        
50 AZEVEDO, Eurico de Andrade. O Contencioso Administrativo no Brasil. Revista do Tribunais, ano 
71, v. 560, p. 30,  jun. 1982. 



 47

tributário, como instrumento de defesa dos contribuintes frente a administração, já 

que passariam a existir condições para obtenção de decisões imparciais. 

Diante da dimensão dada ao contencioso administrativo fiscal introduzido 

no nosso ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional de nº 07/77, através da 

qual não se pretendia criar um contencioso administrativo igual ao modelo francês, 

face à manutenção de garantia de acesso ao judiciário de forma expressa, há de se 

observar o sentido político desta emenda, já que a ditadura militar, que tudo podia, 

em quase 10 anos não cuidou de organizar um contencioso administrativo nos 

moldes previstos no texto constitucional. 

Por este motivo, fica evidente que dentro do jogo político a finalidade da 

referida emenda não foi valorizar a atividade desenvolvida pelo processo 

administrativo tributário como instrumento para resolução das contendas entre a 

administração e o administrado, e sim sinalizar para o judiciário, alertando a este 

poder para não criar dificuldades em relação ao Executivo, embora a valorização da 

atividade dos tribunais administrativos, e, via de regra, da existência de um 

contencioso administrativo, representasse uma evolução que ocorria no 

ordenamento jurídico de vários países de tradição judiciarista.  
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2.2 O processo administrativo tributário na Constituição de 1988 

 

A Carta Magna de 1988, diferentemente do texto constitucional revogado, 

não contemplou a possibilidade de criação de um contencioso administrativo, razão 

pela qual retornou ao modelo previsto na Constituição de 1967, privilegiando-se a 

manutenção do sistema de jurisdição una. 

Diante do novo texto constitucional, restou prejudicada a possibilidade de 

criação de um contencioso administrativo que pudesse substituir o 1º grau de 

jurisdição dos tribunais judiciais, pois o acesso ao judiciário nos termos da 

constituição revogada estaria condicionado ao prévio esgotamento das vias 

administrativas, o que não ocorre no texto constitucional vigente. Isso porque o Art. 

5º, inciso XXXV, estabeleceu entre os direitos e garantias fundamentais do cidadão 

que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá se excluída da apreciação judicial. 

Porém, o texto constitucional de 1988 trouxe uma inovação de 

fundamental importância em relação ao processo administrativo tributário, pois no 

inciso LV, do Art. 5º, fez-se constar que aos litigantes processos administrativos são 

assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a elas 

inerentes, e, por isso mesmo, o processo administrativo foi erigido à categoria de 

direitos fundamentais dos cidadãos.  

Fez-se ainda constar como direito fundamental do cidadão a garantia do 

inciso XXXIV, “a”, que diz respeito ao direito de petição por parte dos administrados 

junto aos órgãos da administração, em defesa de direitos, contra ilegalidade ou 

abuso de poder, funcionando tais dispositivos do texto constitucional como raízes 
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constitucionais do processo administrativo tributário, ou seja, da realização da 

defesa do administrado em sede administrativa. 

A este respeito cumpre observar que a garantia constitucional do 

administrado, prevista no inciso XXXIV, “A”, do art. 5º, da Carta Magna, que se 

refere ao direito de petição, tem origem no direito de petição proveniente da 

Inglaterra, como right of petition, que, embora não estivesse transcrito, estava 

sugerido na Carta de 1215. Ganhou força este princípio em 1628, com a Petition of 

Rights, que o parlamento inglês impôs ao Rei Carlos I. Sua consolidação deu-se em 

1688, com a Bill of Rights, de forma que, no art. 5º, estava previsto que era direito 

dos súditos apresentar petições ao rei, e as prisões e perseguições que fossem 

realizadas em virtude disso seriam ilegais, conforme anota Ferreira51. 

Ferreira52 assevera que o direito de petição vem a ser um direito que 

assiste ao cidadão, podendo ser exercido, de forma individual ou coletiva, de 

requerer ao agente público competente um pedido destinado a promover a defesa 

de um direito. Através deste, o administrado tem garantido o direito de insurgir-se 

contra a ato ilegal e abuso de poder do agente público, ante a própria administração. 

Para Miranda53, a garantia constitucional do direito de petição serve para 

permitir que o administrado possa reclamar junto à administração contra ato ilegal ou 

abuso de poder praticado pela autoridade pública, mediante petição.  

Todavia, há de se ressaltar que em nosso ordenamento jurídico não 

existe uma distinção entre o direito de petição e o direito de representação, embora 

                                                        
51FERREIRA, Wolgran Junqueira. Comentários a Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 
1989. p. 155 
52FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 
138-139. No mesmo sentido MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e 
Legislação Constitucional. São Paulo: Atlas, 2002. p. 289. 
53MIRANDA, Pontes de. Comentários a Constituição de 1967. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987. 
v. 5, p. 628.  
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se reconheça o caráter bifrontal próprio do direito de petição, sendo este abrangente, 

abraçando dentro de si também o direito de representação.  

Conforme anota Canotilho: 

a petição reconduz a um pedido dirigido aos poderes públicos solicitando ou 
propondo a tomada de determinadas decisões ou adoção de certas 
medidas. A representação consiste na exposição de idéias contrárias  ou 
chamadas de atenção em relação a atos praticados pelas autoridades 
públicas, de forma a estes poderem exercer um auto controle ou refletir 
sobre o efeito destes atos.54 
 

Face a esta abrangência da garantia constitucional do art. 5º, inciso 

XXXIV, “a”, que se refere ao direito de petição, Nelson Nery Costa e Geraldo Magela 

Alves55 entendem que a tal garantia serve tanto para denunciar uma lesão concreta 

como para pedir que seja revisto determinado ato administrativo, possuindo dois 

sentidos: um de queixa, reclamação, constituindo processo administrativo formulado 

perante as autoridades administrativas, e outro relativo ao direito de liberdade de 

expressão, não havendo dúvidas de que é no primeiro sentido que se enquadra a 

matriz constitucional do processo administrativo tributário. 

Resta observar que a garantia constitucional do direito de petição, 

conforme demonstra o entendimento de nossa doutrina, garante ao contribuinte o 

direito de apresentar impugnação administrativa contra ato ilegal praticado pelo 

agente público que faz parte da administração ativa obrigada a realizar o lançamento 

fiscal dentro dos limites impostos pela norma tributária. 

E tal ato se processa com a lavratura do auto de infração, ficando 

garantido ao contribuinte o direito de apresentar sua defesa em sede administrativa, 

o que dá início ao processo   administrativo   tributário.  Através  do  exercício   deste    

                                                        
54 CANOTILHO, 1987 apud BASTOS,Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra Silva. Comentários à 
Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1989. v. 2, p. 166. 
55 COSTA, Nelson Nery; ALVES, Geraldo Magela. Constituição Federal anotada e explicada. Rio 
de Janeiro: Forense, 2002. p. 20. 
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direito   de   defesa  o contribuinte demonstra a ilegalidade do lançamento fiscal, ou 

seja a improcedência do auto de infração, requerendo, por isso mesmo, que os 

órgãos administrativos de julgamentos encarregados da administração judicante 

exerçam o controle da legalidade do ato administrativo que gerou a autuação. 

A respeito da garantia do direito de petição, valorosas são as 

considerações de CavalcantI56, nas quais entende ser este um direito amplo, 

cabendo à autoridade pública viabilizar o encaminhamento do pedido do 

administrado, visando a que sejam apuradas as irregularidades apontadas pelo 

mesmo, reconhecendo-se o direito do cidadão de ser parte em qualquer processo 

administrativo ou judicial, objetivando apurar abusos e promover a responsabilidade 

da autoridade administrativa.  

Em relação ao processo administrativo tributário e sua matriz 

constitucional, a Carta Magna de 1988 trouxe para o nosso ordenamento jurídico um 

grande avanço em relação à defesa do contribuinte do ponto de vista formal, 

inserindo a ampla defesa e o contraditório como garantias fundamentais do 

contribuinte. Tais garantias devem ser respeitadas quando da realização do controle 

da legalidade do lançamento fiscal, o que obriga a administração, o Executivo a 

pautar suas condutas, tendo como berço o respeito destas garantias que assistem a 

defesa dos contribuintes em sede administrativa. Porém a realidade prática 

demonstra que se faz necessário a existência de outros instrumentos para que isso 

efetivamente aconteça, de forma que não tenhamos apenas um simulacro formal da 

garantia de ampla defesa e do contraditório no processo administrativo. 

                                                        
56CAVALCANTI, Temístocles Brandão. A Constituição Federal comentada. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Konfino, 19--.  v. 3, p. 269. 
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Conforme anota Bastos57, deve-se entender por ampla defesa o direito 

que assiste  ao  Réu  de  possuir  as condições  que  lhe permitam usar de todos os 

elementos para esclarecer a verdade assumindo múltiplas direções, sendo que a 

sua extensão ao processo administrativo é fruto de uma árdua conquista da 

jurisprudência. 

Para Costa e Alves58, a garantia da ampla defesa abrange o direito de 

impugnar a acusação, produzindo-se todas as provas necessárias para tanto.  Visa 

ainda assegurar que no processo o direito de defesa possa ser realizado de forma 

ampla, o que pressupõe a realização do contraditório que nela se encontra inserido, 

ficando, por essa razão, garantido o direito de contraditar a autuação, de expor sua 

versão sobre o ato que emana da administração, garantias constitucionais antes 

estendidas apenas ao processo judicial. 

Tendo em vista que a ampla defesa e o contraditório, além de servirem 

como raízes constitucionais do processo administrativo tributário, são também 

princípios que norteiam a realização do direito de defesa do contribuinte em sede 

administrativa, teceremos maiores considerações sobre o significado dos mesmos 

mais adiante, quando abordamos a questão dos princípios que se aplicam ao 

processo administrativo tributário. 

Entretanto, diante da importância que a garantia constitucional prevista no 

art. 5º, inciso LV, representa para a realização da defesa do contribuinte em sede 

administrativa, sobretudo no Estado Social, responsável por promover um elevado 

número de demandas entre a administração e os administrados, cumpre observar 

que, em decorrência deste preceito constitucional, carece de sustentação o 

                                                        
57 BASTOS; MARTINS, 1989, p. 266. 
58 COSTA; ALVES, 2002, p. 30. 
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argumento utilizado por abalizados representantes da doutrina59 de que a garantia 

do direito de petição teria sofrido uma desvalorização. Dessa maneira, teria perdido 

importância com o desenvolvimento dos meios de comunicação e da imprensa.  

Cabe aqui ressaltar que, embora se reconheça que o desenvolvimento 

dos meios de comunicação e a atuação da imprensa funcionem como um poderoso 

instrumento de convencimento das autoridades públicas, existe o outro lado da 

autuação e desenvolvimento dos meios de comunicação presente na realidade do 

nosso país. Isso se justifica porque os meios de comunicação estão nas mãos de 

uma minoria que está atrelada ao poder, vinculados, evidentemente, de forma 

indireta ou direta, aos grupos que exercem a chefia da administração do Estado. E 

os mesmos estão aptos a realizar atos administrativos capazes de violar o direito 

dos cidadãos. 

Por esta razão, as informações contrárias ao interesse das autoridades 

administrativas só são divulgadas de forma ampla e correta quando ocorrem 

disputas pelo poder entre aqueles que, de uma forma ou de outra, possuem laços 

com aqueles detentores dos meios de comunicação, embora aqui e ali possa haver 

exceções. 

Esta concepção de alguns notáveis representantes da nossa doutrina 

constitucional revela-se também influenciada pela tradição judiciarista existente em 

nosso ordenamento jurídico, que despreza a existência dentro de sua organização 

da figura de um contencioso administrativo forte, além da valorização do processo 

                                                        
59FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989; 
MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. São 
Paulo: Atlas, 2002; PONTES DE MIRANDA. Comentários a Constituição de 1967. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1987, v. 5; BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra Silva. Comentários à 
Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1989. v. 2; COSTA, Nelson Nery; ALVES, Geraldo 
Magela. Constituição Federal anotada e explicada. Rio de janeiro: Forense, 2002. p. 20. 
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administrativo tributário como instrumento de solução das lides entre a administração 

e os administrados. 

Todavia, a história demonstra que não é interesse do Executivo nem do 

Judiciário reconhecer a importância do direito de petição no qual se funda o 

processo administrativo tributário. Neste contexto é possível constatar que não 

houve uma desvalorização ou valorização da garantia do direito de petição o fato de 

terem se desenvolvido os meios de comunicação e a atuação da imprensa e sim 

uma soma destes vetores para defesa do contribuinte, do cidadão fora do âmbito do 

judiciário. 

Como fonte do processo administrativo tributário, é possível ressaltar 

ainda o art. 37 do texto constitucional, que contém uma série de princípios obrigando 

a administração pública, sendo aqueles responsáveis por delinear os limites da Lei 

N.º 9.784/99, que regulamenta o processo administrativo federal , mas que se aplica 

ao processo administrativo tributário apenas de forma subisidiária. Tal aplicação face 

à especificidade do processo administrativo tributário, conforme assevera Oliveira60. 

 

 

2.3 Princípios do processo administrativo tributário  

 

Tendo em vista a importância que  o  processo  administrativo  tributário  

possui  para a formação do título executivo extrajudicial que habilita o  Fisco a  

expropriar,  através  de  Execução Fiscal o sujeito passivo de seus bens para 

pagamento de dívida tributária, assim posto o processo administrativo tributário se 

                                                        
60 OLIVEIRA, Vicente Kleber de Melo. Efeitos da Lei nº 9.784/99 sobre o Processo Administrativo 
Fiscal. Tributação em Revista, ano 7, n. 27, p. 60, jan./mar. 1999. 
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estrutura com base em princípios que possuem sede constitucional e 

infraconstitucional.  

Os princípios têm a função de orientar toda a atividade da autoridade 

administrativa, fazendo valer as garantias dos contribuintes diante das 

arbitrariedades do Estado no sentido de que se realize uma justiça tributária, o que 

se processa desde a notificação do sujeito passivo para apresentar sua defesa. 

Assim sendo, toda esta atividade é regida por princípios que lhe conferem validade 

no nosso ordenamento jurídico.  

Antes  de  discorremos  sobre  cada  princípio  que serve de fundamento 

para o processo administrativo tributário, cumpre observar, que ao longo dos anos, a 

evolução do direito e os constantes conflitos entre os poderes provocaram 

mudanças significativas no ordenamento jurídico. No entanto, este tem se 

modificado no sentido de atender às necessidades sociais. Dentro dessas 

mudanças, uma das mais significativas, indubitavelmente, é a do declínio do modelo 

positivista, bem como a da atitude de apego das formalidades legais, onde se tinha 

como ideal que o Direito está na Lei, sendo esta fruto da elaboração formal por parte 

do Estado. 

Dessa forma, o Estado de Direito que até então estava estruturado 

através do direito por regras passa a se estruturar sob o pilar do direito por 

princípios. Portanto, esta é a tônica do constitucionalismo contemporâneo que 

provoca uma mudança estrutural em toda ordem jurídica, como adverte o jurista 

italiano Zagrebelsky61.  

Isso  porque  seriam  colocados  em  cheque  alguns postulados do nosso  

                                                        
61ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Madrid: Trotta, 1995. p. 112. 
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ordenamento jurídico tidos como irrenunciáveis, como a certeza e a previsibilidade 

de decisões judiciais, o que termina por impor profundas mudanças para a 

jurisdição. 

Em relação à atividade administrativa do poder público, a principal 

conseqüência que veio a se instaurar diante desta nova concepção do direito foi que 

os atos praticados pela administração passam a ser obrigados a levar em conta não 

apenas a legalidade objetiva, mas sim todos os demais princípios descritos no texto 

constitucional que dizem respeito à proporcionalidade, à razoabilidade, à 

imparcialidade e à própria legalidade, dentre outros de hierarquia não inferior ao 

princípio da legalidade, consoante anota Moraes62. 

A tendência de valoração dos princípios gerais do direito decorre do fato 

de que estes princípios são aceitos por uma comunidade para resolução dos 

conflitos Dessa forma, as atividades da administração deverão estar subordinadas a 

tais princípios e, por isso mesmo, diante da importância dada aos princípios na 

estrutura do ordenamento jurídico do Estado Social. Modernamente, é cada vez 

maior o número de princípios inscritos no texto constitucional nos países de cultura 

ocidental. 

A respeito dos princípios gerais do direito, cabe ressaltar as palavras de 

VILA, onde este afirma que “os princípios gerais do direito expressam e articulam os 

valores centrais, as representações jurídicas gerais e as opções básicas de cada 

sistema jurídico”63. 

                                                        
62 MORAES, 1995, p. 19. 
63 VILA, Jesus Leguina, Princípios generales del Derecho y Constituicon. Revista de Administracion 
Pública, n. 114, p. 148, sep./dic. 1987. 
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Comparato64, reconhecendo a valorização dos princípios em relação ao 

direito, tece considerações em cujas análises entende que os princípios são fonte 

primária do nosso ordenamento jurídico e estão, por isso mesmo, no ápice deste, de 

forma a sobrepujar as demais normas, razão pela qual cumpre citar palavras do 

citado jurista que assim escreve sobre a importância dos princípios. 

Assim, prevalece no constitucionalismo contemporâneo a idéia de que os 

princípios são normas diferentes das demais normas, visto que os princípios são 

normas em virtude das quais as demais normas do ordenamento jurídico devem se 

orientar. Daí o professor Bonavides65 entender que os princípios são, na ordem 

constitucional, a expressão da mais alta normatividade que fundamenta a 

organização de poder.  

Sobre a importância dos princípios para o ordenamento jurídico, o 

Professor Português Miranda66 sustenta que os princípios fazem parte do 

ordenamento jurídico de um pais, sem se colocar acima ou abaixo do direito, algo 

que é fruto de um visão ampla desvinculada das concepções positivistas, literalistas 

e absolutizantes a respeito das fontes legais.  

Corroborando com tal entendimento, Carraza67 ressalta a respeito da 

importância de um princípio constitucional que, em princípio, vem a ser uma norma 

jurídica qualificada; e, portanto, possui maior âmbito de validade, orientado a 

atuação e outras normas, inclusive constitucionais. Há de se observar que resta 

superada, hoje em dia, a concepção de que os princípios são meras normas 

programáticas destituídas de imperatividade e aplicabilidade incontinenti. 

                                                        
64 COMPARATO, Fábio Konder. Ação de Improbidade: Lei 8.429/92- Competência do Juízo do 1º 
Grau. Pub. Boletim dos Procuradores, ano 1, n. 9, p. 6-7, jan. 1999. 
65 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 259. 
66 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 6. ed.Coimbra: Coimbra, 1997. Tomo 2, p. 
198. 
67 CARRAZA, Roque Antônio. Princípios constitucionais tributários e competência tributária. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1986. p.13. 
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Esta concepção falece com a nova ordem constitucional que se 

estabeleceu com o advento do Estado-Social, já que o Estado de Direito agora está 

fundado na idéia de direito por princípios. E esta é a razão pela qual hoje em dia os 

princípios constitucionais ostentam denso e superior valor jurídico; ou melhor, são 

normas hierarquicamente hegemônicas em relação às demais regras do sistema 

jurídico. Ademais, também são de eficácia imediata e plena, imperativas, vinculantes 

e coercitivas para os poderes públicos e a coletividade, o que enseja as palavras de 

Rocha68, ao ressaltar atualmente que um princípio constitucional não está sujeito à 

mera contemplação, como outrora se sustentava, logo, obriga o Poder Público e a 

todos aqueles que estão submetidos ao ordenamento jurídico no qual esteja vigente 

um princípio constitucional de forma expressa ou implícita, o que torna necessária 

sua observância pela sociedade estatal. 

Feitas estas considerações a respeito da importância dos princípios, 

cumpre ressaltar que neste trabalho não nos propomos, nem poderíamos faze-lo, 

esgotar a identificação dos princípios do processo administrativo tributário que 

norteiam a atividade do julgador administrativo quando da realização do controle de 

legalidade do lançamento fiscal. 

Entretanto é necessário observar que o processo administrativo tributário 

é norteado por princípios que possuem sede constitucional e infraconstitucional, cuja 

a aplicação e respeito é indispensável para validade do processo administrativo 

tributário. Dentre os princípios constitucionais que se aplicam ao processo 

administrativo tributário podemos destacar os princípios da Legalidade, 

Imparcialidade, Ampla Defesa, Contraditório, Devido Processo Legal, Motivação, 

Razoabilidade e Eficiência. Com sede infraconstitucional, tem-se os princípios da 

                                                        
68 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. Princípios constitucionais da administração pública. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1994. p. 26. 
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Oficialidade, Verdade Material e Informalismo, sendo que ao discorremos neste 

trabalho sobre os princípios que se aplicam ao processo administrativo tributário, 

iniciaremos pelos princípios constitucionais.  

 

 

2.3.1 Legalidade 

 

 

Este é um princípio universal de todo o direito, sobretudo nos países cujo 

ordenamento jurídico está estruturado a partir do modelo que emana dos países de 

cultura ocidental e que, na relação fisco/contribuinte, encontra-se previsto no Art. 

151, inciso I, Art. 37, Caput; Art. 5º, inciso II, todos da Carta Magna, bem como no 

Art. 3º do Código Tributário Nacional, sendo que tal princípio em relação à 

administração pública apresenta uma grande evolução dentro da ciência jurídica, de 

fundamental importância para o processo administrativo tributário. 

Observe-se que o princípio da legalidade legitima todo o agir tributário, de 

forma a estabelecer o caráter objetivo e impessoal da autoridade administrativa que 

atua no processo administrativo tributário. Por conseguinte, a autoridade 

administrativa é obrigada a observar e agir em conformidade com a norma jurídica 

que disciplina e instrumentaliza sua atuação. 

No entanto, com o advento do Estado Social proveniente do 

enfraquecimento dos ideais liberalistas do Século XVIII, o princípio da legalidade 

antes extremamente valorizado sob o ponto de vista de que o direito está na lei 

passou por uma reformulação, devido às mudanças que estavam acontecendo no 

mundo e que culminaram com a superação do Estado Liberal.  
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Neste contexto, o princípio da legalidade erigido como tônica máxima do 

Estado Liberal onde havia identidade entre o direito e a lei, de forma a garantir a 

estabilidade do legislador, já que as leis que deveriam ser formalmente elaboradas 

pelo legislativo serviam para conter o absolutismo monárquico, com o passar do 

tempo perdeu sua força, teve seu significado reformulado face às mudanças nas 

relações entre os poderes que reclamam do ordenamento jurídico mudanças 

capazes de atender a essas novas necessidades. 

A despeito da evolução do conceito do princípio da legalidade 

administrativa, cabe ressaltar, de acordo com Dallari69, que o excesso de formalismo 

em torno da lei, desvinculando-a do ideal de justiça, é proveniente do positivismo 

desenvolvido no século XIX, fundado numa premissa segundo a qual um governo de 

leis é melhor do que o dos homens.  

Sendo assim, com o declínio do Estado Liberal e a ascensão do Estado 

Social, as constituições de cada país, inclusive a do Brasil, passaram a adotar uma 

série de princípios e regras destinados à realização de fins próprios do Estado 

Social. Como conseqüência, as relações entre os poderes legislativo, executivo e 

judiciário foram profundamente alteradas diante do aumento das obrigações do 

poder executivo, o qual passou a atuar de forma intensa na prestação de serviços 

públicos. 

O acúmulo de obrigações por parte do Estado passou assim a justificar o 

aumento de sua competência normativa, e, diante dessa ampliação de atividades, a 

lei  conferiu a este maior poder de discricionariedade, maior liberdade de atuação, a 

fim de que pudesse melhor realizar suas atividades, obedecendo aos ditames de 

uma Constituição voltada para o Estado Social. Esta ampliação da  

                                                        
69 DALLARI, Dalmo de Abreu. Legalismo. Revista Consulex, n. 23, p. 40, 1998. 
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discricionariedade administrativa que foi conferida ao Executivo acabou por resultar 

em um abuso das autoridades administrativas do executivo com a violação de 

direitos fundamentais descritos no texto constitucional. 

Observe-se que neste momento tem-se uma situação em que a aplicação 

da Lei que emana do poder legislativo ou do próprio executivo garante a este maior 

grau de discricionariedade passou a ser responsável por legitimar os abusos do 

executivo, que culminavam com o desrespeito aos direitos fundamentais do 

administrado. Por isso, tornou-se necessário evoluir da anterior idéia relativa ao 

princípio da legalidade administrativa, para conter esta situação de flagrante 

desrespeito à Constituição.  

Diante da nova estruturação do estado de direito com base em princípios 

e regras, e não única e exclusivamente na Lei, ocorreu uma evolução em relação ao 

significado do princípio da legalidade no sentido de se caminhar para frente e se 

analisarem os atos da administração pública diante da Constituição. Isso porque 

nesta estão explícitos e implícitos os princípios gerais do direito, de forma que o 

princípio da legalidade que norteia a atividade administrativa ganha contornos de 

constitucionalidade. 

Neste sentido são de extrema lucidez as palavras de Penalva, quando 

afirma que a “velha idéia de liberdade protegida pela Lei tende a ser substituída pela 

necessidade de proteção às liberdades frente à Lei”.70 Dessa forma, o princípio da 

legalidade administrativa fundado numa concepção positivista de que o Direito está 

na Lei deixou de servir para conter os abusos do executivo, evoluindo no sentido da 

constitucionalidade a ser aplicado na esfera de atuação da autoridade administrativa. 

                                                        
70PENALVA apud. BONAVIDES, 1996, p. 386. 
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O princípio da constitucionalidade, segundo o Bonavides71 significa uma 

evolução do princípio da legalidade, estando este princípio inserido no texto 

constitucional, em conformidade com as demais normas e princípios constitucionais. 

Portanto, liberta o aplicador da lei no sentido formalista das normas, de forma que 

possa o mesmo se inserir na realidade do caso concreto e na dimensão unitária dos 

valores presentes no texto constitucional. 

Tem-se, dessa forma, que o princípio da constitucionalidade que 

representa esta nova concepção dada ao princípio da legalidade obriga a 

administração a realizar seus atos em conformidade com a Constituição. Por isso 

mesmo, adverte Canotilho72 que todos os atos dos poderes públicos, numa 

perspectiva ampla, devem estar em consonância com a Constituição.  

Assim, o Direito Administrativo que antes adotava um princípio no qual a 

autoridade administrativa estava subordinada somente a uma norma pré-fixada, 

passa a adotar o princípio da submissão da autoridade administrativa ao direito, de 

acordo com Garcia73, o que significa que a administração se submete aos princípios 

gerais do direito explícito ou implícito no texto constitucional, e, por essa questão, o 

princípio da legalidade deve ser observado numa perspectiva ampla através do 

exame  do  texto  constitucional, junto  com  as  demais  normas   e  princípios  neste  

 

 

 

                                                        
71 BONAVIDES, 1996, p. 384. 
72 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 4. ed. Coimbra: Livraria Almeida, 
1987. p. 287.  
73GARCIA, Maria da Glória Ferreira Pinto Dias. Da justiça administrativa em Portugal: sua origem e 
evolução. Lisboa: Universidade Católica Editora , 1994. p. 639. No mesmo sentido FIGUEIREDO, 
2000, p. 39-40; MELO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 11. ed, rev. 
amp. São Paulo: Malheiros,1999. p. 36; MOREIRA, Egon. Bockmann. Processo administrativo: 
princípios constitucionais e a Lei n.º 9.784/99. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 6. 
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previstos, de forma implícita ou explicita, responsáveis por traduzir os valores 

inseridos no texto constitucional de um país. 

A esse respeito resta observar o que escreve Enterría, onde este afirma 

que: 

 
quanto ao conteúdo das leis, a que o princípio da legalidade remete, fica 
também claro que não é tampouco válido qualquer conteúdo (dura lex,sed lex), 
não é qualquer comando ou preceito normativo que se legitima, mas somente 
aqueles (Art. 161.1.a, 163 e 164) que se produzem dentro da Constituição e 
especialmente de acordo  com sua ordem de valores  que com toda explicitude, 
expressem e, principalmente, que não atentem, mas que pelo contrário sirvam 
aos direitos fundamentais.74 
 
 
 

Desta forma tem-se que, com a evolução do princípio da legalidade a 

acepção do vocábulo lei que obriga a administração não é restrita, limitando-se a 

determinada norma. Ao contrário seu significado é bem mais abrangente, 

compreendendo a lei em si e seu contexto jurídico, ou seja, compreendendo todo 

ordenamento jurídico em que está inserida, inclusive o texto constitucional. Por está 

razão ressaltamos mais uma vez as palavras do autor acima citado, onde este 

afirma, embora referindo-se a Constituição Espanhola, que “hoje nossa Constituição 

admite que, precisamente no que toca à Administração, nem todo o direito encerra-

se nas leis (Art. 103.1) [...]”75. 

Logo, têm-se que, com o advento do Estado Social, a acepção do 

vocábulo lei que obriga a administração não é restrita, limitando-se determinada 

norma.  Ao  contrário,  seu  significado é bem mais abrangente, compreendendo a lei  

 

                                                        
74 ENTERRIA, Eduardo Garcia de. O princípio da legalidade na Constituição Espanhola. Revista de 
Direito Público, ano 21, n. 86, p. 6, abr./jun. 1988, p. 6; MOREIRA, Egon. Bockmann. Processo 
Administrativo: princípios Constitucionais e a Lei N.º 9.784/99. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 69. 
75 ENTERRÍA, Eduardo Garcia de; FERNANDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho 
administrativo. 4. ed. Madrid: Civitas, 1993. v. 1p. 61. O texto se refere ao capítulo escrito 
exclusivamente por Eduardo Garcia de Enterria. 
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em si e seu contexto jurídico, ou seja, o ordenamento constitucional e jurídico em 

que está entranhada. 

O princípio da legalidade, pois, envolve a sujeição do agente público não 

só à lei aplicável ao caso concreto, senão também ao regramento jurídico e aos 

princípios constitucionais que regem a atuação administrativa desvinculada de uma 

realidade “positivista”, conforme consta de decisão do Tribunal Constitucional 

Federal Alemão citada por Larenz76, na qual ficou consignad uma recusa ao 

positivismo legal estrito, de forma que o direito não se resume às leis escritas; 

portanto, no processo administrativo tributário o julgador administrativo não está em 

nome do princípio da legalidade adistrito somente ao que determina o regulamento 

que rege e disciplina a atividade administrativa por ele realizada. Mas obriga-se a 

observar sempre o texto constitucional.  

 

 

2.3.2 Imparcialidade 

 

Este princípio decorre da interpretação do art. 5º, inciso LV, está previsto 

no art. 37, ambos da Lei Fundamental, de forma que o julgador administrativo, ao 

decidir, não deve ter em mente a intenção de favorecer o fisco ou ao contribuinte, 

devendo estar adstrito apenas à aplicação dos princípios e normas que regem toda a 

sua atividade, bem como a analise das provas necessárias à formação do seu 

                                                        
76“ Com isso recusa-se, segundo a opinião, um positivismo legal estrito. A fórmula mantém a 
convicção de que lei e Direito em geral se identificam, por certo, facticamente, mas não sempre e 
necessariamente. O Direito não se identifica com a totalidade das leis escritas. Face às estatuições 
positivas do poder estadual, pode, em certas circunstâncias, existir um mais de direito, que tem as 
suas fontes na ordem jurídica conforme a Constituição, como um todo de sentido e que pode operar 
como correctivo da lei escrita, achá-lo e realizá-lo em resoluções é tarefa da jurisprudência” LARENZ, 
Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 2. ed. Trad. de José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1989. p. 446. 
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convencimento no sentido de promover uma justiça fiscal, respeitando-se a 

Constituição e o Estado Democrático de Direito, que nos asseguram este texto, 

conforme dispõe Justen Filho77. 

Todavia, no nosso ordenamento jurídico, onde se adota o sistema de 

jurisdição uma, a aplicação e respeito a este princípio constitucional se tornam 

prejudicadas, face à própria estruturação dos tribunais administrativos, a exemplo do 

que ocorre com a formação dos tribunais superiores judiciais, que têm seus 

membros indicados pelo chefe do executivo.  

Cumpre observar que diante da evolução que vem se amoldando ao 

contencioso administrativo, existe cada vez mais a necessidade de não ser a 

administração ao mesmo tempo parte e juiz, razão de ser do princípio da 

imparcialidade administrativa; por conseguinte, Falla assevera que “a administração 

atua ante um tribunal administrativo como parte a ser colocada no mesmo plano do 

particular recorrente”78, muito embora a prática revele muitas vezes que é flagrante a 

falta de imparcialidade das autoridades fiscais responsáveis pelo processo 

administrativo tributário na prolação de suas decisões. E esta é a razão pela qual é 

mais do que necessário desvincular aquele que atua como julgador nos tribunais 

administrativos da administração ativa. 

Figueiredo, ressaltando a importância deste princípio, afirma que: 

o significado tradicional de imparcialidade tinha conteúdo negativo, porém, 
atualmente, encerra conteúdo positivo, preceito que impõe a cada 
autoridade pública no exercício da atividade administrativa a consideração 
de modo objetivo dos vários interesses públicos e privados a avaliar.79 
 

                                                        
77 JUSTEN FILHO, Marçal. Ampla defesa e conhecimento de argüições de Constitucionalidade e 
ilegalidade no processo administrativo. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 25, p. 
76, 1997. 
78 “[...] la administracion actua ante el tribunal con la consideracion de parte colocada en el mismo 
plano el particular recurrente” FALLA, Fernando Garrido. La protecion jurisdiconal del particular contra 
Poder Ejecutivo em Derecho Español, Revista de Direito Público, n. 15, p. 19, 19--. 
79 FIGUEIREDO, 2000, p. 57- 58. 
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Essa análise significa que o princípio da imparcialidade impõe que o 

julgador administrativo conduza o processo de forma imparcial, não havendo a 

prática ou mesmo vontade de praticar qualquer ato objetivando favorecer qualquer 

uma das partes em detrimento da outra. 

Deve o julgador atuar de forma imparcial, a fim de que a decisão que 

resulta de sua atividade possa ser uma decisão que reflita o resultado do próprio 

processo onde prevalecem apenas a sua análise das provas e fundamentos legais 

envolvidos com a autuação, sem a interferência de qualquer circunstância capaz de 

direcionar e influenciar o livre convencimento do julgador administrativo. 

É preciso ter em mente, para vislumbrar a importância deste princípio, que 

a imparcialidade é exigência inerente à realidade jurídica desenvolvida num 

processo destinado ao controle da legalidade do lançamento fiscal. Caso o julgador 

venha ser parcial, teremos uma situação cuja atividade desenvolvida no processo 

administrativo tributário não passará de uma atividade de faz de conta, própria dos 

maternais infantis, o que não condiz com a importância que deve ser dada a este 

instrumento de garantia de defesa do contribuinte frente à administração.  

Necessário observar que, se o julgamento administrativo tem como 

pressuposto básico dirimir erros, dúvidas e injustiças quanto à correta aplicação da 

norma tributária para fins de interesse público, a atividade do julgador administrativo 

deve ser realizada de forma imparcial, visando a que tais objetivos possam 

efetivamente ser atingidos, para que não haja violação de um princípio 

constitucional,  algo  indispensável  à manutenção do Estado Democrático de Direito. 
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2.3.3 Ampla defesa  

 

 

Na hipótese de se admitir a possibilidade de se fazer uma escala em 

relação aos princípios que regem o processo administrativo tributário, não há 

dúvidas de que o princípio da ampla defesa é um dos mais importantes, além do fato 

de que tal princípio figura como raiz constitucional do processo administrativo 

tributário, garantia constitucional dos contribuintes, direito fundamental 

expressamente descrito na Carta Magna, no Art. 5º, inciso LV, erigido à condição de 

cláusula pétrea. 

De acordo com o princípio da ampla defesa, possui o contribuinte o direito 

de apresentar sua defesa de forma ampla, fazendo dela constar todas as suas 

alegações, obrigando-se à autoridade administrativa a se manifestar sobre as 

mesmas, sob pena de se realizar verdadeiro cerceamento de defesa, o que implica, 

segundo a maioria da nossa doutrina, que a autoridade administrativa, a despeito de 

não violar princípio constitucional, possa, inclusive, manifestar-se sobre as 

alegações de constitucionalidade deduzida pelo contribuinte em sua defesa em sede 

administrativa80. 

                                                        
80SCAFF, Fernando Facury. Processo administrativo e Estado Democrático de Direito In. MARTINS, 
Ives Gandra Silva (Coord.). Processo administrativo tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1999; MARINS, James. Decisões administrativas e controle judicial. Revista Dialética de Direito 
Tributário, n. 19, 2000; JUSTEN FILHO, Marçal. Ampla defesa e conhecimento de argüições de 
inconstitucionalidade e ilegalidade no processo administrativo. Revista Dialética de Direito 
Tributário, n. 25; BRITO, Edvaldo, Ampla defesa e competência dos orgãos julgadores 
administrativos para conhecer de argumentos de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de atos em se 
fundamentem autuações; FEITOSA, Celso Alves. Da possibilidade dos tribunais administrativos, que 
julgam matéria fiscal, decidirem sobre exceção com fundamento de norma considerada ilegítima em 
oposição a Constituição Federal. In: ROCHA, Valdir Oliveira (Coord). Processo administrativo 
fiscal. São Paulo: Dialética, 1995. 
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Scaff81 entende que respeito ao exercício da ampla defesa não significa 

apenas permitir que o contribuinte apresente sua defesa, mas sim viabilizar o 

exercício desta defesa com a realização de perícias e diligências juntadas de 

documentos, pois qualquer restrição imotivada neste sentido representa uma 

inviabilização da defesa do contribuinte, lesionando este de forma grave. Conforme 

atesta Marins82, o respeito ao princípio da ampla defesa obriga com muita 

procedência que o julgador administrativo deve reconhecer e apreciar todas as 

alegações postas na defesa do administrado, produzindo-se as provas necessárias 

para a comprovação destas alegações. 

A respeito do princípio da ampla defesa, Medauar escreve: 

[...] o termo defesa, em essência, significa a contestação ou o rebate em favor de si 
próprio ante condutas, fatos, argumentos, interpretações que possam acarretar 
prejuízos físicos materiais ou morais. [...]. A Constituição Federal de 1988 alude 
não a simples direito de defesa, mas, sim, à ampla defesa. O preceito da ampla 
defesa reflete a evolução que reforça o princípio e denota elaboração acurada para 
melhor assegurar sua observância. Significa, então, que a possibilidade de rebater 
acusações, alegações, argumentos, interpretações de fatos, interpretações 
jurídicas, para evitar sanções ou prejuízos, não pode ser estrita no contexto em que 
se realiza. Daí a expressão final do inciso LV, com os meios e recursos a ela 
inerentes, englobados na garantia, refletindo todos os seus desdobramentos, sem 
interpretação restritiva.83 

 

Como conseqüência deste princípio, a sua correta aplicação exige que a 

realização de uma ampla defesa seja  efetiva  e  real,  não  meramente  formal.  Irá  

resultar-se, assim,  na  efetiva possibilidade de participação das partes na produção 

dos atos que venham influenciar o resultado final, o que só é possível caso seja 

garantido às partes, principalmente ao contribuinte, o direito de apresentar todas as 

provas lícitas possíveis, com a realização das diligências e perícias necessárias para 

busca da verdade dos fatos.  

                                                        
81SCAFF, 1999, p. 539. 
82 MARINS, James. Direito Processual tributário: administração e judicial. São Paulo: Dialética, 
2001. p 189. 
83 MEDAUAR, 1993, p. 111- 112. No mesmo sentido NOVAES FILHO, Wladimir. O due process of law 
no processo administrativo tributário. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 31, p. 
70, 1997; MOREIRA, 2000, p. 243. 
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Assim sendo, o princípio da ampla defesa impõe que o julgador 

administrativo observe a fiel aplicação das normas processuais e de todos os 

princípios jurídicos incidentes sobre o processo e atinentes ao direito de defesa do 

contribuinte sendo que a não observância a tais princípios implica nulidade da 

decisão por cerceamento de defesa. 

 

 

2.3.4 Contraditório  

 

 

O princípio do contraditório, previsto no Art. 5º, inciso LV, que se aplica ao 

processo administrativo tributário, possui importância não inferior ao princípio da 

ampla defesa, funcionando como um garantidor do princípio da ampla defesa. 

Este princípio obriga a autoridade fiscal, responsável pela condução do 

processo administrativo tributário, a notificar o contribuinte de todos os atos que se 

realizem no processo administrativo tributário, desde a notificação para 

apresentação da defesa, bem como dos resultados de todos os demais atos que 

sucederem a esta. Como exemplos, temos: diligência, perícias, revisões, pareceres, 

manifestações e juntada de documentos com o objetivo de permitir ao sujeito 

passivo a oportunidade para tomar conhecimento de tais atos e manifestar-se sobre 

os mesmos, objetivando, sobretudo, proteger o contribuinte contra as arbitrariedades 

do Fisco, conforme preceitua Marins84. 

                                                        
84 MARINS, 2001, p. 189. 
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Corroborando com tal entendimento Brito85 define o princípio do 

contraditório como sendo aquele que corresponde ao diálogo entre as partes, pelo 

qual cada vez que uma delas fala no processo ou traz ao processo instrumento que 

pretende que seja adotado como documento comprobatório, a outra terá 

oportunidade de contraditá-lo. 

Assim posto, este princípio pressupõe que é imprescindível se dar ao 

contribuinte a devida ciência de todos os fatos e provas apurados em sede 

administrativa que servem de fundamento da exigência fiscal imposta ao sujeito 

passivo, já que o princípio do contraditório traduz-se na faculdade do administrado 

de manifestar-se em relação às alegações e documentos apresentados pela 

administração. Ou seja, garante-se ao contribuinte o direito de tomar conhecimento 

dos atos processuais e reagir contra esses atos.  

Neste sentido é que o respeito a tal princípio, de forma real e efetiva, 

pressupõe que o convencimento do julgador administrativo se forme a partir do 

diálogo processual entre o representante da administração ativa responsável pela 

lavratura do auto de infração e o administrado. Isso a respeito dos fatos descritos em 

lei e das provas que fundamentam suas alegações, o que denota a idéia de 

igualdade entre as partes no processo, conforme anota Carvalho86.  

Estando este princípio intimamente ligado ao princípio da ampla defesa, 

Grinover87 ressalta a interpenetração deste princípio com o princípio da ampla 

defesa, tendo em vista que a informação, o conhecimento  são  pressupostos   para 

                                                        
85BRITO, Edvaldo. Ampla defesa e competência dos orgãos Julgadores administrativos para 
conhecer de argumentos de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de atos em se fundamentem 
autuações. In: ROCHA, Valdir Oliveira (Coord). Processo administrativo fiscal. São Paulo: 
Dialética, 1995. p. 120. No mesmo sentido SCAFF, 1999, p. 539. 
86CARVALHO, Paulo de Barros. Processo administrativo tributário. Revista de Direito Tributário, 
São Paulo, ano 3, v. 9/10, p. 287, jul./dez. 1979. No mesmo sentido SILVA, Ovídio Baptista; GOMES, 
Fábio Luis. Teoria geral do processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais,1997. p. 56/57. 
87GRINOVER, Ada Pellegrini. Novas tendências de Direito processual. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1990. p. 4-5. 
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exercício do direito de defesa, e esta serve para garantir a realização do 

contraditório. 

 

 

2.3.5 Devido processo legal  

 

 

O princípio do devido processo legal, de forma genérica, caracteriza-se 

por conter o trinômio vida-liberdade e propriedade, o que significa dizer que tutela 

àqueles bens da vida em seu sentido mais amplo e genérico, o que implica que tal 

princípio protege tudo que disser respeito à vida, à liberdade ou à propriedade, 

sendo que este princípio emerge da Constituição norte americana, onde é 

amplamente desenvolvido, possuindo uma vertente material e outra processual. 

Com isso, aplica-se ao processo administrativo tributário para tutelar o direito de 

propriedade. 

Embora seja difícil conceituar este princípio, cabe ressaltar a definição 

dada por Barreto, quando ele afirma que o princípio do devido processo legal 

consiste “num instrumento de preservação de direitos e asseguramento das 

garantias constitucionais veiculadas no inciso LV, do Art. 5 da Constituição de molde 

a tornar concreta a busca da verdade material”88. 

Por não se tratar de um princípio de forma, e sim de conteúdo, conforme 

anota Scaff89, este princípio não pode ser interpretado sob a ótica positivista. 

Segundo  ele, o princípio do devido processo legal não significa apenas obedecer ao  

                                                        
88 BARRETO, Aires F. In: Repertório de Jurisprudência IOB, nº 17/92, p. 321. 
89SCAFF, 1999, p.  538. 
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que está na lei, mas verificar a sua adequação com o Estado Democrático de 

Direito, com as demais garantias institucionais e democráticas, bem assim com os 

direitos e garantias individuais e coletivas. 

A respeito deste principio ressaltando a necessidade de não se observar 

apenas o cumprimento da lei, mas também os demais princípios presentes no texto 

constitucional, Figueiredo escreve:  

Só será devido processo legal, quando a lei respeitar a igualdade do seu próprio 
bojo, quando a lei somente contiver discriminações que guardem razões de 
pertinência lógica com as situações discriminadas quando as classificações forem 
razoáveis. Em conseqüência, não será devido processo legal, mas será undue 
process of law, se tivermos leis que desigualem, ou discriminações dessarazoadas. 
Ou ainda, se o contraditório não puder materialmente ser executado. Assim, vejam: 
de mera observância do conteúdo formal da lei passa-se a amplitude hermenêutica 
muito maior quando começa inadimitir que a lei suprima quaisquer garantias 
individuais, ou desafie o princípio da igualdade.90 

 

Na síntese de Gordilo91, o princípio do devido processo legal pressupõe o 

direito de ser ouvido e o direito a oferecer e produzir a prova adequada à defesa de 

suas pretensões e aplica-se ao processo administrativo tributário por possuir uma 

dimensão ampla, estando contido nos inciso LIV e LV, do art. 5º da Carta Magna; e, 

embora não se estabeleça um campo de incidência, a jurisprudência já reconheceu 

a sua aplicação em sede administrativa, como bem expressa a Súmula N.º 71, do 

STF, conforme anota Medauar92.  

De acordo com Nery Junior93, este princípio possui uma vertente 

processual e outra substancial, de forma que, atuando no aspecto substancial, este 

princípio está voltado para o direito material; e, no aspecto processual, volta-se para 

a tutela dos direitos relativos ao processo administrativo ou judicial.  

                                                        
90 FIGUEIREDO, Lúcia Vale. O devido processo legal e a fundamentação das decisões. Revista de 
Direito de Tributário, São Paulo,  n. 63, p. 212-213. 
91GORDILLO, Augustin A. Procedimento e recurso administrativo. 2. ed,.Buenos Aires: Marchi, 
1971. p. 49-52. 
92MEDAUAR, 1993, p. 82-83. 
93 NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. São Paulo: RT, 
1992. p. 33. 
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Muito embora hoje seja pacífico na doutrina um reconhecimento dessa 

bipartição em se tratando dos aspectos material e processual decorrentes do 

princípio do devido processo legal, cumpre esclarecer que inicialmente esse 

princípio era tomado apenas sob a vertente processual, ou seja, formal. Isso ocorria, 

de forma que haveria sido respeitado o devido processo legal à conduta do julgador 

administrativo que observasse a conduta prescrita em lei. 

Há de se ressaltar que, na acepção substantiva ou material, o princípio do 

devido processo legal implica a submissão da autoridade administrativa, responsável 

pelo julgamento das lides tributárias, não apenas à lei, mas também aos demais 

princípios constitucionais que necessariamente deverão ser observados na sua 

solução. Já acepção processual implica o cumprimento da lei previamente 

estabelecida em sintonia com o texto constitucional. 

Por isso, somente em face do caso concreto, em o julgador administrativo 

vir a ser chamado a proferir uma decisão é que deverá ser observada a correta 

aplicação deste princípio no processo administrativo tributário, em sua acepção 

substancial e processual. 

 

 

2.3.6 Motivação  

 

 

Conforme afirma Di Pietro, “motivar é indicar os motivos de fato e os de 

direito que levaram a administração pública a adotar determinada decisão”94. 

Partindo desta definição sobre o quem vem a ser o ato de motivar do qual deriva o 

                                                        
94 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo.10. ed. São Paulo: Atlas, 1998. p. 69. 
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princípio da motivação diante da atividade exercida pelo julgador administrativo 

responsável por proferir uma decisão, resta claro que este princípio é de 

fundamental importância, uma vez que obriga aos julgadores proferirem decisão com 

base nas alegações e provas apresentadas. 

Em virtude deste princípio, as decisões ou julgamentos não podem ser 

proferidas, ficando por conta da mera opinião ou ponto de vista do julgador 

administrativo, o que demonstra que o respeito ao princípio da motivação serve 

como garantia do contribuinte contra as arbitrariedades da administração. Isto 

porque, estando obrigado a motivar a sua decisão, fica impedido o julgador 

administrativo de decidir de forma arbitrária. 

Há de se observar que a aplicação deste princípio serve como garantia da 

administração e dos contribuintes, já que a correta motivação de julgamento contra o 

interesse do contribuinte fará com que este se convença de que não possui razão 

em suas alegações. Então, o valor apurado no lançamento fiscal é devido, ou ainda, 

caso decida de forma devidamente motivada contra a administração, evita-se, a bem 

do interesse público, uma demanda judicial  capaz de trazer maiores prejuízos aos 

cofres públicos, o que demonstra que a motivação dos julgamentos administrativos 

serve como garantia dos administrados e dos contribuintes. 

Para Melo95, este princípio impõe a obrigatoriedade para que sejam 

descritos na decisão os dispositivos legais e os elementos de fato, ou sejam as 

provas capazes de motivar o julgador a chegar àquela conclusão, permitindo que as 

partes possam avaliar da melhor forma a procedência do julgamento ou não. Por 

isso, é correto afirmar que é por meio da motivação que se torna possível conhecer 

as razões que fundamentam a decisão proferida em sede administrativa.  

                                                        
95 MELO, Celso Antônio Bandeira de. Procedimento Administrativo. In: MELO, Celso Antônio 
Bandeira de (Coord.). Direito administrativo na Constituição de 1988. São Paulo: RT, 1990. p. 35. 
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A este respeito cumpre ressaltar as palavras de Fernandez, que dizem 

que: 

motivar com ato administrativo é reconduzir a decisãode que o mesmo está 
numa regra de direito que autoriza tal decisão ou cuja aplicação surje. Por 
isso motivar um ato, obriga a fixar, primeiramenete, os fatos de cuja 
consideração se parte e incluir este na suposta norma jurídica, e em 2º 
lugar, a raciocinar como tal norma impõem a resolução que se adpta na 
parte dispositiva do ato.96 
 

Sendo assim, o princípio constitucional da motivação é de fundamental 

importância para pôr fim à lide que surge entre a administração e o administrado da 

impugnação em sede administrativa, pois serve tanto para permitir o melhor 

conhecimento das razões da decisão administrativa por parte do contribuinte, como 

possibilita a melhor avaliação da atividade de controle da legalidade desenvolvida 

pelos tribunais administrativos por parte da administração. Facilita-se, pois, a melhor 

defesa dos interesses da administração e dos administrados. 

 

 

2.3.7 Razoabilidade  

 

 

O princípio da razoabilidade, de extrema valia não só ao processo 

administrativo como a todo ordenamento jurídico, já que é considerado um princípio 

geral de direito, é um princípio que não possui destaque expresso no texto 

constitucional. Porém, pode ser extraído da interpretação dada às normas 

constitucionais, razão pela qual representantes da nossa doutrina entendem que ele 

                                                        
96 “motivar uma ato administrativo es reconducir la decision que em el mismo se contiene a uma regla 
de derecho que autoriza tal decision o de cuya aplicación surge. Por ello motivar um acto obliga a 
fijar, em primer término, los hechos de cuya consideracion se parte y a incluir tales hechos em el 
supuesto de uma norma jurídica; y, en segundo lugar , a razonar  como tal norma jurídica impone la 
resolución que se adapta en la parte dispositiva del acto” ENTERRIA, Eduardo Garcia de; 
FERNANDEZ, 1993, p. 541. 
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decorre dos mesmos dispositivos que tratam do princípio da legalidade e da 

finalidade. 

A respeito deste princípio, Melo97, entende que os órgãos da 

administração pública devem guiar suas atividades de forma racional, tendo como 

parâmetro critérios aceitáveis que possam ser extraídos do senso normal de 

pessoas equilibradas e que respeitem os atos dos quais presidem em sua 

competência. Daí se afirmar que se revelam inconvenientes e ilegítimas as condutas 

realizadas sem a devida consideração da situação e das circunstâncias a serem 

observadas à luz da prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades 

da lei, de forma que tais condutas seriam, por isso mesmo, passíveis de invalidação. 

Este princípio implica que a atividade desenvolvida pelo julgador no 

processo administrativo tributário terá a sua validade, sua propriedade, observada 

em relação ao fato ou motivo que a originou, ou seja, a razoabilidade da conduta do 

julgador deverá ser analisada em virtude do caso que ensejou a referida conduta . 

Traduz o princípio da razoabilidade, e, de acordo com Figueiredo, “a relação de 

congruência lógica entre o fato (o motivo) e a atuação concreta da Administração.”98 

A aplicação do princípio da razoabilidade no processo administrativo 

tributário serve para conter a tendência da administração de proferir julgamentos 

voltados apenas para uma legalidade nos termos positivistas, com uma excessiva 

valoração do aspecto formal, o quer dizer que aplicação deste princípio visa, 

conforme ressaltam Ferraz e Dallari, “combater a mera legalidade, ou a legalidade 

aparente ensejadora dos desvios de poder”99, ou seja, a aplicação deste princípio 

                                                        
97 MELO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de Direito administrativo. 3. ed. rev. e amp. São 
Paulo: Malheiros, 1992. p. 64. 
98 FIGUEIREDO, 2000, p. 47-48. No mesmo sentido da mesma autora tem-se Processo e 
Procedimento Administrativo, In: ROCHA Carmem Lúcia Antunes (Coord.). Perspectivas de Direito 
público: Estudos em Homenagem a Miguel Seabra Fagundes. Belo Horizonte: Del Rey, 1995. 
99 FERRAZ; DALLARI,  2002, p. 61. 
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contrapõe-se à legalidade positivista do ato administrativo, a fim de que não ocorram 

situações no processo administrativo onde a aplicação da lei possa ensejar desvios 

de poder, violando-se as garantias do contribuinte.  

Assim, o julgador administrativo, ao proferir sua decisão com base no 

exercício do bom senso voltado para aplicação do direito destinado ao exercício do 

controle de legalidade do lançamento fiscal, deve observar aquilo que determina o 

princípio da razoabilidade, que serve de baliza para a correta aplicação do direito, 

desvinculado-se do aspecto meramente formal. Este procedimento faz valer os 

valores constitucionais indispensáveis à manutenção do Estado Democrático de 

Direito que nos assegura a Constituição. 

 

 

2.3.8 Eficiência  

 

 

Este princípio que norteia a atividade da administração pública e se aplica 

ao processo administrativo tributário, que já existia de forma implícita, foi 

expressamente incluído no Art. 37 da Carta Magna pela Emenda Constitucional de 

nº 19, e, em termos práticos, este princípio determina que quando a mera 

formalidade burocrática representar um entrave à realização do interesse público, 

deve ser atenuada a regra formal diante da eficiência. 

A compreensão deste princípio exige que a atividade desenvolvida no 

processo administrativo deve estar voltada para não se ater a concepções 

burocráticas, devendo-se valorizar o exame da legitimidade, da economicidade e da 

razoabilidade em benefício da eficiência. Isto de forma que ao administrador cabe 
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caminhar no sentido da realização dos melhores resultados, e não apenas 

demonstrar que agiu com base na lei, de acordo com Ferraz e Dallari100. 

Por este motivo, viola o princípio eficiência a atividade do julgador 

administrativa, que profere decisão, que legitima a inscrição do Auto em dívida ativa, 

embora indefira uma diligência ou uma perícia capaz de obter prova apta a 

demonstrar a improcedência da autuação.  

O julgador administrativo deve ter em mente que, se o sujeito passivo 

pode ir a juízo e derrubar, anular toda a atividade administrativa, condenando, 

inclusive, a Fazenda em honorários da sucumbência, anulando toda a atividade 

administrativa de controle da legalidade do lançamento fiscal, não se revela eficiente 

para os interesses da administração a decisão que seja proferida em sede 

administrativa que seja passível de ser anulada judicialmente. 

De acordo com Di Pietro, o princípio da eficiência “impõe ao agente 

público um modo de atuar que produza resultados favoráveis à consecução dos fins 

que cabe ao Estado alcançar”101. Seguindo essa linha de raciocínio, será eficiente a 

atividade que se desenvolva no processo administrativo tributário que cumprir com a 

excelência a lei e a moral, de forma impessoal e pública. 

O julgador administrativo, em virtude deste princípio, tem o dever jurídico 

de cuidar das situações que lhe são apresentadas, de forma a escolher e aplicar, 

entre as soluções previstas e autorizadas por lei, medida eficiente desejada pelo 

corpo social, para satisfação do interesse público em relação ao controle de 

legalidade do lançamento fiscal. 

 

 

                                                        
100 FERRAZ; DALLARI, 2002, p. 78. 
101DI PIETRO, 1998, p. 73.  
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2.3.9 Oficialidade 

 

 

O princípio da oficialidade serve para estabelecer uma das diferenças 

básicas que existem no conflito de interesses entre Fisco e Contribuinte na esfera 

administrativa e esfera judicial, uma vez que, de acordo com este princípio, os atos 

realizados no processo administrativo tributário possuem o impulso oficial das 

autoridades administrativas, diferentemente do que ocorre com o processo judicial.  

De acordo com o princípio da oficialidade, o processo administrativo 

tributário, uma vez iniciado, independe da provocação por parte do contribuinte para 

que se realizem todos os seus demais atos necessários à obtenção de uma decisão 

em sede administrativa. Dessa forma, a autoridade competente, para decidir no 

processo administrativo, tem também o poder dever de impulsionar o processo até 

que se tenha um resultado final definitivo conclusivo no âmbito da administração 

pública. 

Para melhor compreendermos o que vem a ser o princípio da oficialidade 

que obriga a administração, é necessário ter em mente que o processo 

administrativo tributário visa ao controle de legalidade do ato administrativo 

responsável por formalizar o crédito tributário através do lançamento fiscal. Assim 

posto, a confirmação de sua realização, com base na lei e nos princípios previstos 

no nosso ordenamento jurídico, resulta na criação de um título extrajudicial que 

habilita a Administração a executar judicialmente o sujeito passivo.  
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Como decorrência do princípio da legalidade objetiva, Seixas Filho102 

ressalta que o princípio da oficialidade exige que a administração dirija o 

procedimento administrativo com a finalidade principal de uma decisão que esteja de 

acordo com a vontade da lei. O impulso oficial cabe à administração, decorrente do 

princípio da legalidade objetiva, em virtude de envolver um interesse público que se 

revela no crédito tributário a ser apurado, além do interesse da própria 

administração, à medida que os atos que se desenvolvem no processo 

administrativo tributário destinam-se a controlar a aplicação da lei tributária pelas 

autoridade administrativas. 

Ao falarmos do princípio da oficialidade, há de se observar ainda que o 

julgador administrativo atua com base em competência, e, por isso mesmo, não tem 

a faculdade de assumir uma postura passiva em relação ao que ocorre no processo  

Administrativo  tributário. De  acordo  com  Figueiredo103,  ressalta-se  tudo  isso em 

caráter funcional da atividade administrativa, do qual decorre o princípio da 

oficialidade. A respeito deste princípio, cumpre ainda descrever o que assinala 

Escola: 

No procedimento administrativo, ao contrário, domina o princípio da 
oficialidade, segundo o qual a própria autoridade adminsitrativa que insta as 
atuações, que tem o direito e ao mesmo tempo o dever de mover o 
procedimento até chegar ao ditado pelo administrativo, que seja o resultado 
do processo desenvolvido o com o qual se segue a gestão do interesse 
público.104 
 

                                                        
102SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. Dos recursos fiscais. Rio de Janeiro: Freitas Bastos,1983. p.19. 
No mesmo sentido CARVALHO, 1979, p. 283. 
103FIGUEIREDO, Lúcia Vale. Procedimento e processo administrativo. In: ROCHA, Carmen Lúcia 
Antunes (Coord.). Perspectivas de Direito Público: Estudos em homenagem a Miguel Seabra 
Fagundes. Belo Horinzonte: Del Rey, 1995, p. 394. 
104“Em el procedimento administrativo, em cambio, domina el princípio da oficialidade, según el cual 
es la própria autoridad administrativa la que insta lãs actuaciones, la que tiene el derecho y al mismo 
tiempo el deber de mover el procedimento hasta llegar al dictado Del acto administrativo que sea 
resultado del processo desarrollado y com el cual se lleva a cabo la gestión del interés público.” 
ESCOLA., Hector Jorge. Teoria general Del procedimiento administrativo. 2. ed. Buenos Aires 
Depalma, 1981. p. 125. 
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Todavia, em virtude do princípio da oficialidade, surge uma situação que 

deve ser confrontada com outros princípios do processo administrativo tributário. Isto 

porque, sendo os julgadores administrativos responsáveis por atuar como mola 

propulsora do processo administrativo tributário, com vista à justiça e ao interesse da 

sociedade, são os mesmos responsáveis por não deixar o processo parado, além de 

serem responsáveis por evitar que seja prejudicado o andamento normal do 

processo por ato manifestamente protelatório do particular. Este comportamento 

deve ser realizado observando cada situação específica, já que existem outros 

princípios que  se  aplicam  ao processo administrativo tributário que garante a 

realização da defesa administrativa de forma ampla. 

Por esta razão, o impulso oficial que obriga ao julgador administrativo 

aplicar a lei de ofício em busca do resultado final não pode ser usado para justificar o 

atropelamento de garantias constitucionais dos contribuintes relativas ao direito de 

defesa dos contribuintes, o que é comum, em virtude do impulso oficial e de uma 

suposta celeridade, sendo que a administração tem uma tendência de atropelar as 

garantias constitucionais dos contribuintes.  

Isto sob a presunção de ser protelatória a defesa ou recurso do 

contribuinte, negando-se um pedido de diligência ou a realização de uma perícia 

com o objetivo de obter uma decisão final em sede administrativa que possa 

aumentar sua arrecadação. 
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2.3.10 Verdade material  

 

 

É este um princípio de fundamental importância para as lides tributárias, 

haja vista que ele obriga a autoridade administrativa a guiar-se pela busca dos fatos 

reais que dizem respeito a nascimento da obrigação tributária, princípio de 

observância indeclinável pela administração tributária conforme preceitua Marins105. 

Diferentemente do que ocorre no processo judicial, mais precisamente no 

processo civil, onde o juiz prioriza a verdade formal, cabendo às partes o ônus 

processual, no processo administrativo tributário a autoridade administrativa deverá 

realizar a investigação, e o contribuinte deverá colaborar no sentido de que se 

obtenha a verdade material dos fatos que dizem respeito ao lançamento fiscal.  

Sobre este traço distintivo entre a atividade administrativa e a judicial 

decorrente do princípio da verdade material, Carvalho106 explica que, enquanto no 

processo judicial o julgador haverá de ater-se às provas trazidas ao processo, em 

nome da verdade formal, satisfazendo-se com esta, tratando-se do processo civil, é 

óbvio, na discussão realizada nos órgãos administrativos prevalece a verdade 

material, a autenticidade fática. Dessa forma se vai de encontro inclusive aos 

requisitos formais de que as provas existentes nos autos possam se revestir.  

Este princípio impõe que a autoridade administrativa tributária não deve 

somente ater-se a analisar aspectos formais da autuação, pois esta, para ter 

validade, deverá estar robustecida das provas atinentes a comprovar a verdade 

material.  E  caberá, portanto, ao julgador, independente do alegado e provado pelas  

                                                        
105 MARINS, 2001, p.175-176. 
106 CARVALHO, 1979, p. 284. 
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partes, perseguir a verdade objetiva dos fatos, podendo, inclusive, baixar o processo 

em diligência por agente fiscal estranho ao feito, para obtenção de provas e 

esclarecimentos que entender necessários. Medauar, sobre o princípio da verdade 

material, escreve:  

o princípio da verdade material, ou verdade real, vinculado ao princípio da 
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar decisões com base 
nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo  com a 
versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de 
carrear para o expediente todos os dados informações, documentos a 
respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados 
pelos sujeitos. Assim, no tocante às provas, desde que obtidas por meios 
ilícitos, a administração detém a liberdade plena de produzi-las.107 

 

Conforme anota Maia108, o princípio da verdade material sobrepõe os 

outros princípios, tendo em vista  que  só é  admissível  a  realização  do  

lançamento  fiscal,  caso  seja  efetivamente configurado o fato jurídico tributário. Isto 

é, o fato gerador da obrigação tributária, por essa questão, é a prova da existência 

dos fatos que perfazem a verdade material ao lançamento fiscal. E, mais que ônus 

da administração, constitui um dever jurídico desta, que só será relativizado nos 

casos onde a lei autoriza a realização do lançamento fiscal com base numa 

presunção expressamente descrita em lei. 

Bomquipani109 ressalta que, sendo a busca da verdade material a diretriz 

maior do processo administrativo tributário, devem ser deixadas de lado sem serem 

aplicadas as formalidade legais e regras rígidas que possam funcionar como 

obstáculos a obtenção da verdade real sobre os fatos.  

                                                        
107 MEDAUAR, Odete. Processualização e publicidade dos atos no processo administrativo fiscal. In: 
ROCHA, Valdir Oliveira (Coord). Processo administrativo fiscal. São Paulo, Dialética, 1997. p. 155. 
No mesmo sentido SEIXAS FILHO, Aurélio Pintaga. Princípios fundamentais do Direito 
administrativo tributário: a função fiscal. Rio de Janeiro: Forense, 1996. p. 46; SCHOUERI, Luís 
Eduardo; SOUZA, Gustavo Emílio Contrucci. A verdade material no processo administrativo tributário. 
In: ROCHA, Valdir Oliveira (Coord.). Processo administrativo fiscal. São Paulo: Dialética, 1995. p. 
155. 
108 MAIA, 1999, p.108. 
109 BOQUIMPANI, Eduardo Gonçalves. Processo administrativo fiscal e abuso do poder de tributar. 
Revista Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo, n. 35, p. 110, 1997. 
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Assim posto, observando o que dispõe a doutrina, tem-se que o princípio 

da verdade material obriga a autoridade responsável pelo processo administrativo 

tributário a realizar uma atividade Investigativa no sentido de aproximar as 

acusações fiscais da realidade dos fatos descritos no mundo econômico das 

operações comerciais de cada contribuinte, a fim de que no processo administrativo 

tributário possam ser obtidas provas da verdade dos fatos capazes de servir de 

fundamento da decisão a ser proferida pelo julgador administrativo.  

Por tudo isso, Xavier110 assevera que, em virtude do princípio da 

legalidade, não sendo alcançada a verdade material a respeito do lançamento fiscal, 

tem-se configurada a máxima in dúbio contra fiscum.  

 

 

2.3.11 Informalismo 

 

 

Inerente à atividade desenvolvida no processo administrativo tributário, o 

princípio do informalismo é de extrema importância para o mesmo, pois está 

diretamente relacionado com o princípio da verdade material, uma vez que a 

formalidade no processo administrativo tributário inviabiliza a obtenção da verdade 

material, e, por isso mesmo, deve prevalecer a informalidade, face à necessidade de 

busca da verdade dos fatos, pela administração e pelo administrado, e não o 

aspecto formal da autuação. Isto, no entanto, não que dizer que o processo 

administrativo tributário venha se desenvolver à margem da lei, desprezando 

                                                        
110 XAVIER, 1998, p. 156 - 157. 
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totalmente as formalidades, uma vez que existem formalidades que são essenciais 

ao processo. 

Este princípio, que se aplica ao processo administrativo tributário, objetiva 

que a atividade desenvolvida em sede administrativa esteja sempre voltada para 

facilitar a atividade do contribuinte em defender-se, de maneira que os 

procedimentos formais não venham prejudicar o exercício do direito de defesa, 

obrigando assim o julgador administrativo a aproveitar, sempre que possível, todos 

os atos praticados pelo administrado durante a defesa. 

Por esta razão, Melo111 sustenta posição a respeito deste princípio, de 

onde se pode extrair a conclusão de que o julgador administrativo não deve ser 

rigoroso em relação aos aspectos formais, e sim à medida do possível flexível, para 

que não venha prejudicar o administrado, evitando situação onde este fique 

impossibilitado de fazer valer seus direitos, devido a rigores formalistas. 

Cabe ressaltar que este princípio revela também um traço diferencial 

flagrante entre atividade desenvolvida no processo administrativo tributário e o 

processo judicial tributário. Isso se justifica, já que a atividade desenvolvida em sede 

jurisdicional, no caso processo civil que se satisfaz com a verdade formal. Este fato é 

vedado ao julgador administrativo, e, por isso mesmo, embora não se possa 

prescindir de uma organização sistematizada, no processo administrativo a forma 

dos atos e os prazos podem ser eventualmente desobedecidos, em busca da 

verdade material.  

A esse respeito são pertinentes as lições de Faveiro: 

O Direito Fiscal é normalmente considerado como um direito não formalista 
quer em si mesmo quer em relação às situações consideradas como objeto 
de incidência de impostos; como o que interessa à incidência tributária são 
as realidades e o valor ou sentido econômico destas, prescinde-se, 
normalmente, de requisitos formais quanto à validade das situações 
tributárias para efeitos fiscais; e, como o que interessa na aplicação da lei 

                                                        
111 MELO, 1992, p. 31. No mesmo sentido FERRAZ; DALLARI, 2002, p. 79. 
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aos factos ou às realidades tributárias é a certeza das mesmas realidades e 
não a sua aparência formal, não se subordina a ação administrativa 
tributária a formalismos complexos.112 

 

Dentre as compreensões dadas a este princípio que se aplica ao 

processo administrativo tributário, Medauar113 resume o seu significado, sem diminuir 

a sua importância pois entende ser este um princípio que impõe a realização de ritos 

e formas simples, no qual se possa ter segurança, viabilizando-se a realização de 

ampla defesa e do contraditório através de uma interpretação flexível e razoável. 

 

 

2.4 Fases do Processo Administrativo Tributário 

 

 

Conforme já foi argumentado neste trabalho, o processo administrativo 

tributário envolve uma sucessão ordenada de atos e formalidades lógico-jurídicas 

que se obrigam a respeitar determinados princípios, objetivando a formação da 

vontade decisória administrativa, razão pela qual cumpre descrever quais as fase do 

processo administrativo tributário. 

Tomando por base o que determinam as garantias constitucionais do 

administrado e o processo administrativo tributário da União, que é regulado pelo 

Decreto de nº 70.235/72 e leis esparsas, constata-se que o processo administrativo 

tributário é composto de fases destinadas à realização de atividades voltadas para o 

exercício do controle de legalidade do lançamento fiscal que em geral estrutura-se  

                                                        
112 FAVEIRO, Vitor. Noções fundamentais de Direito fiscal português. Coimbra: Coimbra, 1984. p. 
524-526. 
113 MEDAUAR, Odete. Processo administrativo: aspectos atuais. São Paulo: Cultural Paulista, 
1998, p. 22-23. 
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com a apresentação de defesa do contribuinte. Segue-se, portanto, da instrução 

onde há produção e provas que culminam com a realização de julgamentos em 

primeira instância e recursos para os órgãos de segunda instância e que possuem 

composição paritária. 

 

 

2.4.1 Impugnação administrativa – defesa   

 

 

Com a apresentação da defesa em sede administrativa que equivale à 

impugnação por parte do contribuinte ao lançamento fiscal elaborado pela 

autoridade administrativa que faz parte da administrativa ativa, o contribuinte exerce 

seu direito de defesa instaurando-se a partir da defesa a lide entre a administração e 

o administrado. 

Após a apresentação da impugnação da defesa administrativa, resta 

iniciada a fase de controle da legalidade do lançamento fiscal a ser feita junto aos 

tribunais administrativos, que fazem parte da administração judicante, encarregados 

de realizar julgamentos a respeito da procedência ou improcedência do lançamento 

fiscal que provém da atividade realizada pela administração ativa. Com isso realiza o 

controle da legalidade do lançamento fiscal em sede administrativa. 

O exercício desse direito de defesa, garantia fundamental do 

administrado, está previsto no Art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, que se desenvolve 

em sede administrativa, observando o que determina o princípio do contraditório e a 

ampla defesa previstos no art. 5º LV da Carta Magna. Isso pressupõe que o 

contribuinte seja devidamente notificado do inteiro teor de todas as alegações 
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descritas no lançamento fiscal, devendo ser fornecidos ao mesmo todos os 

documentos que fazem parte da Autuação, à exceção dos documentos que sejam 

de propriedade do próprio contribuinte, de forma a viabilizar a efetiva realização da 

defesa por parte do contribuinte em sede administrativa. 

A respeito deste direito, existe a impugnação administrativa do 

contribuinte e há se de observar que, embora muitas vezes ele possa ser mal 

exercido, visa meramente retardar a pretensão do Estado em cumprir os comandos 

da lei tributária. Entretanto, o exercício deste, de direito de defesa, não deve ser 

encarado como um ato hostil do contribuinte contra a administração ou mesmo um 

favor da administração, mas sim como uma prerrogativa constitucional dos 

contribuintes de insurgir contra ato ilegal praticado pela administração. Irá obrigar-se 

a administração a proferir uma decisão, conforme anota Xavier114. 

Seixas Filho115 sustenta que o contribuinte possui uma prerrogativa 

constitucional de insurgir contra o ato da administração ativa, responsável pelo 

lançamento fiscal, destacando a ilegalidade do ato que emana da administração e 

requerendo a demonstração da legalidade por parte da administração que se realiza 

através do controle da legalidade em sede administrativa. 

Afirma ainda o referido autor que “é dever de ofício da administração rever 

os motivos que levaram   a   constituição  do  crédito”116,  muito  embora  a  realidade  

prática  demonstre  que   tal preocupação não está atrelada a atividade 

administrativa que incorporou, inclusive, ao processo administrativo tributário 

característica do processo judicial que diz respeito à aplicação de confissão em face 

da revelia, quando o contribuinte apresenta defesa fora do prazo, algo incompatível 

                                                        
114 XAVIER, 1998, p. 275. 
115 SEIXAS FILHO, 1996, p. 134. 
116 SEIXAS FILHO, 1996, p. 135. 
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com os princípios que se aplicam ao processo administrativo tributário e à própria 

finalidade deste. 

Embora não seja possível prescindir da sistematização que é necessária 

para se ordenar o comportamento da administração pública, a forma dos atos e os 

prazos no processo administrativo tributário devem ser relativizados face aos 

princípios deste (princípios da verdade material, princípio do informalismo) e a sua 

própria finalidade. Por isso, a apresentação de uma defesa fora do prazo legal, ou 

mesmo a não apresentação da defesa obriga que haja um julgamento que pode, 

inclusive, ser favorável ao contribuinte, consoante anota Nogueira117. 

Meirelles é enfático em relação a necessidade de relativização das forma 

e prazos no processo administrativo tributário ressaltando que: 

[...] o princípio do informalismo dispensa ritos sacramentais e formas rígidas 
para o processo administrativo tributário, principalmente para os atos a 
carga do particular. Bastam as formalidades estritamente necessárias à 
obtenção da certeza jurídica e segurança procedimental. Garrido Falla 
lembra com oportunidade que este princípio é de ser aplicado com espírito 
de benignidade, sempre em benefício do administrado, para que por defeito 
de forma, não se rejeitem atos de defesa e recursos mal qualificados.118 
 
 

Contudo, mesmo diante de comentários abalizados da nossa doutrina, a 

realidade do processo administrativo tributário, e da valorização do processo judicial 

em nosso ordenamento jurídico, para solução dos litígios entre a administração e os 

administrados, demonstra que é praxe a aplicação da pena de confissão e revelia, 

cabendo ressaltar o comportamento de exceção do TIT - Tribunal de Impostos e 

Taxas de São Paulo, onde já se tornou comum o conhecimento de recurso 

intempestivos, buscando-se atingir o ideal de justiça tributária, finalidade maior do 

processo administrativo tributário. 

 

                                                        
117 NOGUEIRA, 19 54, p. 5. 
118 MEIRELLES, 19 76, p. 75.  
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2.4.2 Produção de provas - instrução  

 

 

De fundamental importância nesta fase do processo administrativo 

tributário é que sejam respeitados os princípios da ampla defesa, do contraditório, do 

informalismo, da verdade material e os demais princípios que se aplicam ao mesmo, 

quando da apreciação dos fatos descritos na autuação e na defesa.  

Como regra geral o ônus da prova cabe a quem alega, neste sentido o 

contribuinte que alega a improcedência do lançamento fiscal deve provar a 

procedência dos seus direitos conforme atesta Xavier119. Entretanto está concepção 

de que o ônus de provar cabe exclusivamente a quem alega,  resta  superada  

modernamente,  pois  em  virtude  do  princípio  da   verdade  material  está obrigada 

a autoridade administrativa a juntar as provas que fundamentam a sua atuação ao 

lançamento fiscal. 

Diante dos princípios que se aplicam ao processo administrativo tributário, 

cumpre observar que tanto a administração como o administrado tem o dever de 

provar a veracidade de suas alegações, por está razão de acordo com De Melo120, 

ter-se-ia  uma  eqüitativa  distribuição  do ônus da prova, o que significa dizer que 

tanto a administração como o contribuinte tem o dever de provar suas alegações a 

respeito do lançamento fiscal. 

Sobre este dever de prova da administração Enterria escreve: 

 
A administração é titular da obrigação de prova com normalidade no plano 
das relações [...], de modo que se a tem desatendido e não obstante tem 
dado sem prova por provado determinados fatos a decisão que adote será 
invalida [...]. O administrado terá a obrigação de impugnar esta decisão e de 

                                                        
119 XAVIER, 1998, p. 337. 
120 DE MELO, José Eduardo S. Análise crítica do processo administrativo fiscal no âmbito do tribunal 
de impostos e taxas de São Paulo. In: ROCHA, Valdir Oliveira (Coord.). Processo administrativo 
fiscal. São Paulo, Dialética 1999. v. 4, p. 122. 
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justificar a sua legalidade, é claro mas, para fazê-lo, lhe bastará invocar a 
desatenção da obrigação de prova que cabia à Administração, argumento 
formal que não lhe impõem no processo a obrigação de fazer prova 
contrária muitas vezes.121  

 

Carvalho122 vai mais além ao sustentar que nos dias de hoje não se pode 

acreditar mais na inversão do ônus da prova, por força da presunção da legitimidade 

dos atos administrativos, e por isso as autoridades fiscais tem o dever provar de 

forma concreta que o fatos ensejadores do lançamento fiscal estão de acordo com a 

previsão genérica da hipótese normativa. 

No processo administrativo tributário é facultado as partes produzirem as 

provas que entenderem necessário, e em virtude da matéria que envolve as lides 

fiscais é comum a necessidade de realização de diligências e perícias, que se 

revelam de fundamental importância, afim de se  buscar a verdade material. 

Porém o pensamento da administração que ecoa nos tribunais 

administrativos, na maioria absoluta das vezes é que a realização da perícia 

administrativamente é inviável, ou que não existem condições para se cumprir a 

diligência, e que tais procedimentos atrasam o julgamento das lides fiscais. 

Assim em nome de uma suposta celeridade, já que o verdadeiro objetivo 

é aumentar a arrecadação, é comum  o indeferimento  imotivado  do  pedido  de  

produção prova  do  administrado relativo a uma diligência  ou  a  uma  perícia,  

ficando  por  isso  muitas  vezes o  contribuinte  impedido  de produziras provas 

indispensáveis para demonstrar a improcedência do lançamento fiscal, razão pela 

qual a atividade desenvolvida em sede administrativa torna-se imprestável, sendo 

que está dificuldade de produção da prova por parte do administrado é um dos 

                                                        
121 ENTERRÍA apud MAIA, 1999, p.142. 
122 CARVALHO, Paulo de Barros. A prova no processo administrativo tributário. Revista Dialética de 
Direito Tributário,  São Paulo, n. 34, p. 107-108; DE OLIVEIRA, Ricardo Mariz. O processo fiscal 
federal na visão da defesa. In: ROCHA,  Valdir Oliveira (Coord). Processo administrativo fiscal. São 
Paulo: Dialética, 1999. p. 152. 
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inconvenientes do processo administrativo tributário que de acordo com De 

Oliveira123, obriga o contribuinte ir ao judiciário. 

Cumpre observar que é razoável que o julgador administrativo possa 

indeferir um pedido de diligência ou de perícia quando a sua realização  for  

impossível, ou  manifestamente protelatória, devendo contudo existir justificativas 

plausíveis e concretas, a serem demonstradas e esclarecidas, afim de dar respaldo 

legal a este posicionamento do julgador administrativo.  

No entanto os termos do “art. 18 do Decreto de nº 70.235/72”124, ao 

condicionar o deferimento do requerimento do contribuinte, ao entendimento do 

julgador administrativo, o faz através de uma expressão vaga, sem exigir critérios 

claros a serem expostos para justificar o entendimento do julgador administrativo. 

Tal prerrogativa legal o que torna o requerimento do contribuinte muito 

mais uma possível faculdade da administração, do que uma prerrogativa 

constitucional inerente ao exercício de direito de defesa do contribuinte, que deverá 

ser sempre ampla, permitindo ao contribuinte contraditar as alegações feita contra 

na atuação, algo extremamente nefasto ao exercício do direito de defesa do 

contribuinte, e que revela-se incompatível com a própria finalidade do processo 

administrativo tributário de por fim ao conflito entre a administração e o administrado, 

empurrando o contribuinte para o judiciário.  

 

 

                                                        
123 DE OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Contencioso administrativo em matéria fiscal. Revista do 
Tribunais, ano 66, v. 504,  04, p. 27-28 out. 1977. 
124 Art. 18 – A autoridade julgadora de primeira instância determinará de ofício ou a requerimento do 
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entende-las necessárias, indeferindo as 
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine” (artigo 18 do 
Decreto n º 70.235/72, com redação dada pela Lei nº 8.748/93). 
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A respeito deste direito a produção de provas por parte do contribuinte, a 

ser exercido durante a instrução Botallo125 entende que o direito a realização de uma 

diligência ou a uma perícia esta ligado a eficácia do procedimento, que deverá ser 

observando mesmo diante da sua não previsão de forma expressa. Isto ocorre 

porque é pressuposto essencial para formação do convencimento do julgador 

administrativo o exame e a realização da das provas que servem de suporte 

material, para se verificar a procedência ou improcedência das alegações descritas 

no suporte fático descrito na autuação. 

Observe-se que se o contribuinte expressamente elege a realização de 

uma diligência ou uma perícia com meio de defesa para demonstrar a improcedência 

do lançamento fiscal, a menos que fique provado, que a realização da diligência ou 

da perícia, não esteja apta a provar o quantum pretendido pelo contribuinte, e por 

isso mesmo protelatória, o indeferimento da diligência ou da perícia eqüivale a não 

permitir o exercício do direito de defesa em sede administrativa. 

Uma outra questão relativa a instrução do processo administrativo 

tributário, que prejudica a produção de provas por parte do  contribuinte  diz  respeito 

ao Art. 16 do Decreto de nº 70.235/72, que implica numa limitação a produção de 

prova documental, já que o contribuinte obriga-se a juntar os documentos que 

servem de prova da sua alegação quando da apresentação da defesa, ficando 

precluso o direito de juntá-las posteriormente, a não ser em casos excepcionais. 

Este fato serve para demonstrar a flagrante tendência de formalização do 

processo administrativo tributário, por parte da administração, algo incompatível com 

a finalidade e com os princípios do processo administrativo tributário e revela a 

                                                        
125 BOTTALLO, Eduardo Domingos. Fundamentos do processo administrativo tributário e Lei 
Ordinária. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO TRIBUTÁRIO – IBET, Justiça Tributária. 
Direitos do fisco e garantias dos contribuintes nos atos da administração e no processo tributário, 1., 
1998, São Paulo. São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 61. 
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valorização pela administração dos aspecto judicial para solução das lides entre o 

Fisco e o contribuinte. 

Comentando a impropriedade prevista no dispositivo legal citado Arruda126 

assevera que no processo administrativo tributário, o contribuinte além de possuir a 

direito de juntar ao autos novas provas após a apresentação da defesa, a autoridade 

administrativa obriga-se a examina-las face ao dever que possui de examinar todas 

as provas que tenha conhecimento capazes de influenciar a decisão. 

Sobre o direito que assiste ao contribuinte de juntar ao processo 

documentos mesmo após a apresentação da defesa Troianelli escreve: 

Em se considerando que o procedimento de fiscalização pode abranger 
todos os fatos geradores ocorridos nos cinco anos anteriores, e que o 
contribuinte tem apenas trinta dias para impugnar o lançamento decorrente 
dessa fiscalização, bem como reunir toda a documentação pertinente, é fácil 
imaginar que, mesmo que não haja impossibilidade de sua apresentação 
oportuna, como prescreve o dispositivo acima transcrito, pode haver uma 
extrema dificuldade que justifique a necessidade de postergar, por certo 
tempo, a apresentação de documentos. Não se pode esperar que o 
contribuinte que se encontre nesta situação cesse suas atividades para 
freneticamente, frente ao prazo de trinta dias, procurar todos os documentos 
necessários para comprovação dos fatos narrados na impugnação. Se para 
a aferição da legalidade do ato administrativo é útil para a administração o 
exame da prova oferecida pelo contribuinte, mesmo que intempestiva, não 
pode a autoridade administrativa deixar de examina-la, a pretexto de se ter 
operado preclusão.127 

 

Por isso mesmo qualquer documento que sirva de prova para demonstrar 

a improcedência da autuação, não só pode, como deve, mesmo após a 

apresentação da defesa ser juntado ao processo, sendo que as limitações previstas 

em lei, além de inconstitucionais em nada contribuem para realização do controle da 

legalidade do lançamento fiscal em sede administrativa. 

Cumpre observar que o não exame dos documentos juntados após a 

defesa, pelo julgador administrativo, contraria a própria finalidade do processo 

                                                        
126 ARRUDA, Luiz Henrique Barros de. Processo administrativo fiscal. Resenha Tributária. São 
Paulo, 1994. p. 5. 
127 TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Os princípios do processo administrativo fiscal. In: ROCHA, Valdir 
Oliveira (Coord.). Processo administrativo fiscal. São Paulo: Dialética, 1999. v. 4, p. 69. 
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administrativo tributário de por fim a lide surgida entre a administração e o 

administrado, tornando lançamento fiscal passível de ser facilmente anulado no 

judiciário, onde o contribuinte reabre a  discussão  a  respeito  do  lançamento fiscal, 

e o juiz examina a referida documentação, causando-se em prejuízo ao interesse 

público, com a imposição de honorários da sucumbência para o fisco. 

 

 

2.4.3 Dos julgamentos em sede administrativa  

 

 

Produzidas as provas necessárias, requeridas pelas partes, o processo 

administrativo tributário caminha para seu julgamento, que deverá ser feito com base 

nas provas apresentadas, de forma técnica, onde o julgador administrativo irá 

observar a correta aplicação da lei a caso concreto, proferindo uma decisão, 

atividade que de certa forma assemelha-se a função do juiz no processo judicial, 

quando este prolata sentença. 

No processo administrativo tributário os órgãos responsáveis de 1ª 

instância encarregados de realizar o julgamento são compostos por fiscais, auditores 

de carreira, que primeiramente passaram pela função de auditor, nomeados pelo 

chefe da administração para atuarem nestes órgãos. Entretanto, não se pode perder 

de vista nesta fase que os julgamentos administrativos, para possuírem validade, 

deverão ser imparciais e motivados. 

A necessidade de motivação no julgamento administrativo significa a 

necessidade de fundamentação da decisão, sobre a qual Abrão assevera que 

“decisão fundamentada é aquela suficiente em si, tanto para que, isoladamente, a 
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parte vencedora saiba por qual raciocínio deu-se seu provimento, quanto para a 

parte vencida conhecer o fundamento de seu desprovimento”.128 Por esta razão, não 

se pode considerar que a mera referência a dispositivo legal sirva como motivação 

de uma decisão. 

Por isso mesmo, é necessário que na decisão estejam presentes todos os 

componentes que levaram o julgador ao seu convencimento, sendo esses extraídos 

das razões e provas existentes, algo de fundamental importância para convencer as 

partes do acerto da decisão Isso ocorre já que o administrado, ao analisar a decisão 

e constatar que as provas que pretendeu foram realizadas a contento e que sua 

decisão examinou detidamente as provas, mesmo que esta decisão seja contrária à 

sua pretensão, a tendência lógica do contribuinte é de não buscar o judiciário no 

qual será onerado ainda mais. Em relação à administração, evita-se que esta venha 

ser derrotada numa demanda judicial, gerando-lhe prejuízo em relação à 

sucumbência. 

Além de contarem com a motivação necessária à validade do ato 

administrativo, existe também a necessidade de atuação imparcial do julgador, 

sendo que por esta razão Cabral129, em relação ao julgamento administrativo, 

assevera que deve prevalecer no processo administrativo tributário é a vontade da 

lei e não a vontade das partes, ressalvando-se que o vocábulo lei deve ser 

interpretado numa dimensão ampla no sentido de constitucionalidade. 

                                                        
128 ABRÃO, Walter Carlos Cardoso Henrique. As funções e autonomia atípicas dos tribunais 
administrativos: breve ensaio. In: FIGUEIREDO, Lúcia Vale (Coord.). Processo administrativo 
tributário e previdenciário. São Paulo: Max Limonad, 2001. p. 80. 
129 CABRAL, 1993, p. 66. 
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Para Carvalho e Murgel130, a imparcialidade do julgador é inerente à 

realização de uma ampla defesa, sem a qual não é possível viabilizar a correção dos 

vícios contidos no ato lançamento fiscal de forma efetiva.  

Entretanto, um requisito essencial para que haja essa imparcialidade 

capaz de viabilizar decisões que não favoreçam qualquer das partes, sem a qual o 

processo administrativo resta inviabilizado é que o julgador administrativo goze de 

certas prerrogativas próprias da magistratura que lhe permitam atuar de forma 

imparcial, o que, infelizmente, não ocorre na pratica, mesmo nos órgãos de segunda 

instância, de formação paritária, já que o presidente destes órgãos, detentor do voto 

de Minerva, é homem de confiança da autoridade maior da administração, o que lhe 

retira a imparcialidade.  

 

 

2.4.4 Dos recursos aos órgãos de segunda instância  

 

 

A respeito deste direito do contribuinte a recorrer da decisão de primeira 

instância, a fim de que a decisão seja reapreciada por tribunais administrativos de 

segunda instância, cumpre observar que a organização paritária destes tribunais que 

contêm julgadores indicados pelo fisco e pelos contribuintes, contrariamente ao que 

ocorre nos órgãos  de  primeira instância,  onde só existem julgadores vinculados ao  

 

 

                                                        
130 CARVALHO, Fábio Junqueira de; MURGEL, Maria Inês. Orgão julgador administrativo: 
necessidade do mesmo ser paritário. In: ROCHA, Valdir Oliveira (Coord). Processo administrativo 
fiscal. São Paulo: Dialética, 1999. v. 4,  p. 50. 
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fisco, teoricamente demonstra existir uma possibilidade maior de o contribuinte obter 

uma decisão imparcial, o que já demonstra a viabilidade e a necessidade de se 

interpor recurso. 

A garantia do direito ao recurso em sede administrativa decorre da 

interpretação conjunta dos princípios insculpidos no art. 5, inciso LV, LIV e XXXIV, 

“a”, que dizem respeito respectivamente à ampla defesa e, ao contraditório, com os 

recursos a ele inerentes ao devido processo legal e à garantia do direito de petição 

aos órgãos públicos livres de qualquer ônus, conforme anota Xavier ao afirmar que: 

A garantia do duplo grau de consiste no princípio segundo o qual os litígios 
decorrem perante órgãos de julgamento administrativos, notadamente em 
matéria tributária, devem ser objeto de uma dupla apreciação, de tal modo 
que da decisão que tenha julgado a impugnação cabe obrigatoriamente 
recurso. 
É o que resulta da referência do inciso LV do art. 5º da Constituição aos 
recursos inerentes à ampla defesa, recursos esses que se referem 
necessariamente à primeira decisão tomada em processo já instaurado, 
pois o processo administrativo não é, em si mesmo, um recurso. Por outras 
palavras: a garantia do recurso, concedida no inciso LV do art. 5º (e, 
portanto, do duplo grau) é uma garantia constitucional autônoma: o direito 
de petição consagrado no inciso XXXIV do mesmo art. 5º.  
Em matéria tributária, a garantia do duplo grau se pressupõe que o ato 
tributário primário em que o lançamento se traduz seja suscetível de revisão 
por dois atos tributários secundários proferidos um em primeira, outro em 
segunda instância. No processo administrativo referente a tributos federais, 
a garantia do duplo grau foi assegurada pela previsão de um recurso 
voluntário ou de ofício para o Conselho de Contribuintes das decisões 
proferidas em primeira instância (Decreto N.º 70.235/72, art. 25, inciso II).131 

 

Diante da previsão constitucional e do que afirma a maioria da doutrina, 

uma discussão de grande importância que prevalece no nosso ordenamento jurídico 

diz respeito à exigência de depósito de 30% para garantir o exame do recurso 

interposto administrativamente previsto na medida provisória de nº 1.603-13. O 

Supremo Tribunal Federal, ao examinar a questão, já se pronunciou sobre a questão 

no  sentido  da  constitucionalidade  da  referida  medida,  contrariando  a  opinião de  

 

                                                        
131 XAVIER, 1998, p. 314. 
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abalizados juristas, embora não se tenham esgotados os argumentos relativos à 

inconstitucionalidade, mesmo porque tal decisão não é imutável. 

Em relação ao duplo grau de jurisdição administrativa ou judicial, garantia 

constitucional que pode ser condicionada por lei, conforme atesta Candia132, cumpre 

observar que nos casos em que foram imputadas condições para o exercício da 

prerrogativa de recorrer, como ocorre nos litígios trabalhistas, o sentido da norma é 

diverso ao da limitação imposta ao recurso administrativo, sendo que a instituição do 

depósito visa aumentar a arrecadação, segundo Da Silva133, partindo da premissa da 

existência de recursos procrastinatórios, pondo fim à discussão administrativa.  

Tal posicionamento revela que a administração não está preocupada com 

o acerto da decisão e com a possibilidade de que haja a reabertura de uma 

discussão judicial que venha onerar o próprio Estado, com a imposição dos 

honorários da sucumbência. Ou seja, em nome de aumentar a arrecadação, 

restringe-se o controle da legalidade, independente da existência de um controle da 

legalidade de forma efetiva em sede administrativa, já que o contribuinte pode ir ao 

judiciário demonstrar a improcedência do lançamento fiscal, a ilegalidade do ato 

administrativo. 

Observe-se que a exigência de preparo, porte de remessa e porte de 

retorno, é uma exigência procedimental destinada a cobrir os custos da máquina, 

ressalvando o direito do cidadão de gozar de assistência judiciária gratuita, supridas 

as condições previstas em lei.  

                                                        
132 CÂNDIA, Eduardo Francisco. Depósito de 30% como pressuposto de admissibilidade recursal 
administrativo: inconstitucionalidade ou “inconstitucionalite”. Revista de Jurisprudência IOB, 
Cadernos de Tributário, Constitucional e Administrativo, n. 16, p. 416-417, ago. 2000.   
133 DA SILVA, Cristina dos Reis Emygdio, Parecer CJ / n.º 1.297/98 – Processo Administrativo – 
Depósito Administrativo – Duplo Grau de Jurisdição Administrativa – Ausência de Garantia 
Constitucional.  Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 34, p. 142, 1998. 
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A respeito da limitação a que se refere o autor acima, há de se observar 

que nos litígios de natureza trabalhista, o sentido da norma é proteger o 

hipossuficiente. Por isso mesmo, a limitação ao princípio do duplo grau é totalmente 

diferente da exigência do depósito, já que este, objetivando arrecadar, pressupõe, 

antes mesmo do julgamento do recurso capaz de legitimar a cobrança, dando 

certeza, liquidez e exigibilidade ao crédito fiscal, que razão assiste à Fazenda na 

imposição fiscal imposta ao contribuinte, proveniente de um órgão julgador vinculado 

à administração de imparcialidade duvidosa, e de uma instrução em que muitas 

vezes restam prejudicadas as garantias dos contribuintes relativas à defesa. 

Resta esclarecer que a decisão do STF, cujo voto determinante foi da 

autoria de Pertence134, a qual norteia as demais decisões desta Corte, corroborando 

pela constitucionalidade da exigência de depósito administrativo para se recorrer, 

tem como pressuposto que, negado o exame do recurso administrativo, o 

contribuinte tem a via judicial para defender-se.  

Tal fato demonstra a não valorização do processo administrativo tributário, 

como instrumento de defesa dos contribuintes, capaz de pôr fim ao conflito entre 

este e a administração, de forma menos onerosa, caso sejam respeitadas as 

garantias constitucionais dos contribuintes. Além disso, busca deixar implícita a 

possibilidade de que uma decisão administrativa contrária à lei poderia ser 

reexaminada por um órgão detentor que em tese de maiores condições de proferir 

um julgamento de forma mais rápida e menos onerosa imparcial possa produzir 

efeitos jurídicos sobre o patrimônio do contribuinte, caso este não disponha de 

dinheiro para arcar com uma demanda judicial. 

 

                                                        
134 STF, Recurso Extraordinário Nº 210.246 e 210.243-1/DF, DJU 03.04.98. 
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Em que pese a lavra de decisão do Supremo Tribunal Federal, 

entendemos que viola o princípio da razoabilidade e o princípio do devido processo 

legal  instituição  de  lei que  visa arrecadar, mas que suprime garantia constitucional  

do contribuinte de realização de uma defesa ampla e contraditória em sede 

administrativa, o que demonstra que o posicionamento do poder judiciário advém da 

postura de ignorar que o processo administrativo possa funcionar como um 

poderoso instrumento de defesa dos contribuintes, caso existam condições para se 

fazerem valer as prerrogativas constitucionais dos contribuintes em sede 

administrativa. 

 

 

2.4.5 Do controle exercido pela procuradoria da fazenda 

 

 

Percorridas as instâncias administrativas durante o processo 

administrativo tributário e esgotadas as possibilidades de se interpor recurso em 

sede administrativa sem que o contribuinte tenha logrado êxito em demonstrar a 

improcedência do lançamento fiscal, caminha o processo administrativo tributário 

para seu fim. Dessa forma, ocorre a inscrição do lançamento fiscal em dívida ativa 

que habilita o fisco propor a ação de execução para reaver o crédito descrito no 

lançamento fiscal. 

Contudo, antes da inscrição em dívida ativa, nos termos no art. 2º, 

parágrafo 3º, da Lei de nº 6.830/80, a Procuradoria da Fazenda exerce o controle do 

lançamento fiscal, saneando os autos a serem inscritos em dívida ativa, a fim de 
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evitar que sejam instaurados processos de execução passíveis de serem frustrados 

numa discussão judicial.  

A respeito deste controle, Xavier135 entende haver limites para sua 

realização pelos representantes da procuradoria da fazenda, que deverão se abster 

de manifestar-se quanto ao mérito, restringindo-se a atuar realizando um controle 

apenas em relação aos aspectos formais. Porém, analisando-se o pensamento do 

referido autor, é possível observar que este posicionamento revela-se contraditório, 

já que escreve o seguinte sobre o ato de inscrição em dívida ativa: 

A inscrição em dívida ativa desempenha, assim, uma função garantística de 
representar um controle suplementar efetuado por órgão distinto do órgão 
de lançamento, evitando a propositura pela Fazenda de execuções 
indevidas em homenagem aos princípios da reserva legal e da proteção da 
propriedade privada.136 

 

Cumpre observar que Figueiredo137 sustenta também que o controle 

exercido quando da realização da inscrição em dívida ativa não é um controle de 

mérito, e sim um controle de requisitos de liquidez e certeza do crédito necessários à 

formação do título executivo.  

Entretanto, em virtude dos princípios que regem a atividade tributária, da 

finalidade do processo administrativo tributário e do fato de que o ajuizamento de 

uma ação executiva passível de ser anulada causa prejuízo de uma sucumbência ao 

Estado, revela-se mais acertado e oportuno que se interprete a norma que atribui à 

Procuradoria da Fazenda o exercício deste controle de forma ampla, incluindo-se o 

exame de mérito no que diz respeito à aferição da certeza e liquidez do lançamento 

fiscal. 

                                                        
135XAVIER, 1998, p. 376, 398 e 402. 
136Idem, p. 403. 
137FIGUEIREDO, Lúcia Vale. A inscrição da dívida como ato de controle do lançamento. Revista 
Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 36, p. 83-87, 1998. p. 83-87. 
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O exercício desta prerrogativa pela Procuradoria revela-se de extrema 

utilidade, tendo em vista que o exame da legalidade do lançamento fiscal neste 

momento é a última oportunidade, antes da inscrição em dívida ativa de se realizar o 

controle de legalidade do lançamento fiscal em sede administrativa. 

Há de se ressaltar ainda o fato de que a própria inscrição em dívida ativa 

é um ato subordinado à lei, somente podendo ser inscrito em dívida e executado o 

débito efetivamente devido, observando-se as formalidades legais e garantias dos 

contribuintes, algo capaz de evitar uma demanda judicial prejudicial ao Estado e ao 

contribuinte, conforme anota Maia138. 

Segundo anota Szklarowsky139, sendo o ato de inscrição um ato 

vinculado, deverá haver a inscrição pela autoridade competente após certificar-se da 

inexistência de falhas ou irregularidades que possam infirmar a execução. Em 

relação à importância deste controle em sede administrativa, Carvalho140 entende 

que, por ser esta a última oportunidade da Administração que a mesma possui de 

observar a correta aplicação da lei em sede administrativa, embora não possa a 

Procuradoria modificar o ato administrativo, deve utilizar os meios que possui para 

evitar a inscrição em divida de créditos, cujas execuções fiscais fatalmente venham 

ser fulminadas pelo poder judiciário. 

Cabe ainda ressaltar as lições de Becho141, onde este atesta, antes da 

inscrição em dívida ativa, que é necessário revisar os praticados pela administração 

e pelo contribuinte, de acordo com as leis e principalmente da Constituição Federal.  

                                                        
138 MAIA, 1999. 
139 SZKALAROWSKY apud SOUZA, Maria Helena Rau. Execução fiscal: doutrina e 
jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 24. 
140 CARVALHO, Paulo Barros. Curso de Direito tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 367. 
141 BECHO, Renato Lopes. Execução Fiscal de Tributos “sem lançamento” ou lançados “por 
homologação e a notificação administrativa. Repertório IOB de Jurisprudência, São Paulo, n. 22, 
Caderno 1, 1999. 
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É necessário observar que o controle pela Procuradoria enfrenta 

limitações, face à impossibilidade de esta modificar de ofício a decisão do julgador 

administrativo, cabendo à autoridade administrativa apenas elaborar parecer 

descrevendo as razões que justificam a não inscrição do lançamento fiscal em dívida 

ativa, devolvendo o processo aos órgãos julgadores para que possa ser apreciado o 

seu requerimento. 

Resta esclarecer ainda sobre o exercício deste controle pela 

Procuradoria, pois existem muitas dificuldades para o exercício deste controle em 

sede administrativa, quando a conclusão do parecer do procurador dependa da 

produção de provas que não estejam no processo, capazes de justificar seu 

convencimento, o que termina por prejudicar o próprio exercício do controle de 

legalidade, sobretudo em relação ao mérito da autuação pela procuradoria. 

Como agravante destas circunstâncias que dificultam o controle pela 

Procuradoria em sede administrativa, a realidade prática demonstra que o exercício 

deste controle pela procuradoria depende da provocação por parte do contribuinte, 

face ao grande número de autos de infração que são inscritos em divida ativa. 

Este fato justifica ainda mais a necessidade de fortalecimento da atividade 

desenvolvida pelos julgadores administrativos, de forma a evitar que tais 

circunstâncias contrárias ao exercício deste controle pelos membros da procuradoria 

terminem por viabilizar a inscrição em dívida de lançamentos fiscais passíveis de ser 

anulados judicialmente, em prejuízo da administração e do administrado, em 

prejuízo da sociedade e em prejuízo do Estado Democrático de Direito. 

Analisando-se as fases em que se desenvolve o processo administrativo 

tributário, onde prevalece a discussão em torno da lide tributária, ao Estado 

interessa arrecadar, e ao contribuinte interessa demonstrar a improcedência do 
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lançamento fiscal. Não se quer com isso dizer com as considerações acima que a 

administração não deva tomar medidas visando dar celeridade desenvolvida no 

processo administrativo tributário aspirando pelo aumento da arrecadação, evitando 

manifestações procrastinatórias por parte dos contribuintes. 

Entretanto, as medidas adotadas pela administração não devem, e não 

podem passar por cima dos princípios de defesa dos contribuintes em sede 

administrativa, em nome destes objetivos, atribuindo ao judiciário a tarefa de fazer 

valer os direitos dos administrados, valorizando o aspecto judicial para solução dos 

litígios entre a administração e o contribuinte. Isso porque se estaria fazendo tábua 

rasa do processo administrativo tributário, e das garantias contribuintes em sede 

administrativa, direitos fundamentais deste que possuem sede constitucional, cujo 

respeito pela administração é indispensável para manutenção do Estado 

Democrático de Direito. 

Se é certo que não podemos vislumbrar modernamente a figura do 

Estado como sendo o leviatã apto a violar os direitos dos contribuintes, por ser este 

um discurso do Estado Liberal, tendo em vista que o Estado representa a própria 

sociedade e precisa arrecadar para dispor dos recursos necessários a atender aos 

reclames da sociedade, é certo também que a administração ativa, aqueles que 

historicamente vêm exercendo as funções de chefe do executivo neste país, 

carregam vícios relativos à corrupção, ao mau uso do dinheiro público, dentre outros. 

Por se tratarem de vícios cuja a correção é complexa, sobretudo no nosso 

país, onde prevalece a cultura onde todos querem sempre levar vantagem, a 

administração não se empenha corrigir, a fim de que haja dinheiro para cobrir os 

gastos do Estado. Isso ocorre porque é mais fácil e conveniente viabilizar a edição 

de leis aptas a legitimar comportamentos que satisfaçam o interesse da 
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administração em arrecadar, desprezando-se as garantias constitucionais do 

contribuinte em sede administrativa, o que não é admissível frente ao que determina 

o texto da Carta Magna. 

Este comportamento da administração em relação ao processo 

administrativo tributário no qual se valoriza o processo judicial como instrumento 

para solução dos litígios entre a administração e os administrados decorrente do 

monopólio de jurisdição é algo que será objeto de discussão no próximo capítulo 

deste trabalho, já que é responsável por inviabilizar o próprio processo administrativo 

tributário, tornado-o imprestável para funcionar como instrumento de defesa do 

contribuinte contra a administração. 

Tal fato decorre do esgotamento do modelo de jurisdição una como modo 

de solução dos litígios entre a administração e os administrados no Estado Social, 

responsável por aumentar o número de demandas entre a administração e os 

administrados. É também pela própria falta de especialização dos juízes do poder 

judiciário, sendo que a manutenção do monopólio de jurisdição de forma irrestrita em 

relação as lides fiscais é responsável ainda por não permitir que haja em nosso 

ordenamento jurídico tribunais administrativos dotados de autonomia e julgadores 

independentes. Com isso, resta também prejudicada a realização de justiça tributária 

em sede administrativa. 
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 CAPÍTULO III 

 

 

O MONOPÓLIO DE JURISDIÇÃO PELO JUDICIÁRIO E A 

INVIABILIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

 

 

Reza a Constituição Federal promulgada em 1988, em seu artigo 5º, 

inciso XXXV, que “a lei não excluíra da apreciação do poder judiciário lesão ou 

ameaça de direito, direito fundamental do cidadão, norma constitucional erigida à 

condição de cláusula pétrea”. Com base neste dispositivo constitucional, todo e 

qualquer cidadão que vier a sofrer lesão ou ameaça de direito pode ir ao poder 

judiciário para dele obter tutela capaz de evitar que venha sofrer lesão ou ameaça de 

direito por quem quer que seja. 

A pedra de toque deste dispositivo constitucional é que ele deixa expresso 

que o sistema adotado no nosso ordenamento jurídico é do judicial review, ou seja, o 

nosso ordenamento jurídico adota o modelo de jurisdição una, onde o monopólio de 

jurisdição é exercido pelo judiciário, e, por isso, mesmo todas as decisões que 

possam afetar os administrados estarão sempre sujeitas a uma revisão pelo 

judiciário, face à garantia constitucional que assiste aos administrados. 

Neste contexto podemos observar que o Poder Judiciário, a quem a 

Constituição atribui a tarefa de decidir em última instância, julgando de forma 

imparcial os casos que lhe são apresentados, pondo fim ao conflito que se forma em 
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torno da lide de forma definitiva, já não consegue resolver os problemas da 

sociedade, o que termina por abalar a confiança dos administrados em relação a 

este poder como responsável pela solução das lides, sobretudo as de natureza 

tributária, onde as pressões do executivo exercem grande influência nas decisões 

destes tribunais judiciais. 

Por esta razão, os contribuintes procuram sempre evitar uma onerosa e 

demorada demanda judicial, o que se torna ainda mais grave em relação aos 

contribuintes que não possuem um jurídico especializado, caso não seja possível 

obter um julgamento justo em sede administrativa, pois os contribuintes não estão 

dispostos a ter que enfrentar os dissabores da máquina emperrada e não 

especializada do poder judiciário, além dos elevados custos de uma demanda 

judicial. 

Diante destas circunstâncias é que se pode observar a contradição 

existente no texto constitucional promulgado em 1988, que optou por manter o 

sistema de jurisdição una, mesmo com o advento do Estado Social responsável por 

elevar o número de demandas que envolvem a administração e o judiciário. 

Estes reclamam a especialização dos julgadores que atuam nos tribunais 

administrativos. Fazem-no também em se tratando dos tribunais com julgadores 

independentes para que o processo administrativo tributário não reste inviabilizado, 

existindo apenas como mero simulacro formal. Isto porque os tribunais são garantia 

dos contribuintes, além de serem capazes de promover justiça tributária cuja 

finalidade é a realização do controle da legalidade do lançamento fiscal. 
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3.1 Monopólio de Jurisdição, Estado Social e Especialização 

Administrativa 

 

 

Com o advento da promulgação da Constituição de 1988, houve, do ponto 

de vista formal no texto constitucional, um grande avanço em relação à defesa dos 

contribuintes no processo administrativo tributário, tendo em vista que a redação 

dada ao Art. 5º, incisos LV e XXXIV, “a” da Carta Magna o processo administrativo 

foi erigido à categoria de direito fundamental dos contribuintes. 

Esta previsão constitucional conferiu ao processo administrativo tributário 

a garantia da ampla defesa e do contraditório, embora a manutenção irrestrita do 

modelo de jurisdição una sirva para inviabilizar o processo administrativo tributário, 

tornando-o imprestável, pois não permite a realização efetiva da defesa dos 

contribuintes em sede administrativa, funcionando os tribunais administrativos como 

agentes arrecadatórios a serviço da administração Isso sem que haja preocupação 

por parte desta em respeitar as garantias constitucionais relativas ao direito de 

defesa dos contribuintes de forma efetiva em sede administrativa.  

Essa ocorrência se dá porque o nosso ordenamento jurídico funda-se na 

idéia de que o contribuinte que se sentir lesado pela decisão administrativa  pode ir 

ao Judiciário, o que representa uma flagrante ofensa ao texto constitucional e aos 

pilares do Estado Democrático de Direito, o que nos assegura a Carta Magna, já que 

o administrado não participa de forma efetiva da formação da vontade da 

administração. E esse procedimento diante da inexistência dentro da estrutura do 

Estado de um contencioso administrativo composto de tribunais administrativos 

dotados das condições necessárias para que a realização do processo 
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administrativo tributário se desenvolva respeitando os princípios constitucionais que 

servem de garantias fundamentais dos contribuintes em sede administrativa. 

A respeito da participação do administrado no processo administrativo 

como decorrência do Estado Democrático, Ferraz e Dallari escrevem o seguinte:  

 

Ora, somente se pode pensar em efetiva realização do princípio 
democrático quando e onde se possa o administrado participar da feitura do 
querer o administrativo ou de sua concretização efetiva . Para tanto, 
imprescindível é que se assegure ao cidadão o postular junto à 
Administração, com a mesma corte de garantias que lhe são deferidas no 
processo jurisdicional – particularmente as certezas da prova, do recurso e 
da publicidade. 
Por, sem dúvida, a participação democrática no processo administrativo 
representa uma verdadeira contra-face ao autoritarismo. É dizer o tema 
radica-se, fundamentalmente, na dramática e emocionante tensão dialética 
autoridade versus liberdade. Em suma, o caminho da democratização não 
se perfaz somente com o regramento isonômico do processo administrativo, 
mas dele não prescinde. 
É curial que não basta, contudo, simples “arranjo” formal, que se simule um 
processo administrativo com equilíbrio de faculdades entre seus 
participantes: imperioso é que em seu próprio cerne material se reflitam tais 
propósitos éticos, tudo de molde a tornar o processo em verdadeiro bastião 
potencial de defesa do cidadão contra o Estado. 
Nem se diga, sob pretextos vários (como a falaciosa invocação de fuga à 
burocracia), que sempre cabe ao cidadão , violado em suas prerrogativas no 
bojo de um processo administrativo, recorrer ao Poder Judiciário. Como 
anota Satta, a revisão jurisdicional de más decisões administrativas é um 
pobre correspectivo para as boas decisões administrativas, em primeira 
instância (Instroduzione ad um Curso di Diritto Amministrativo, p. 52). O 
acerto da ponderação é inequívoco: em síntese, é imperioso que ao lado do 
processo corretivo, repressivo, da atividade administrativa, de índole judicial, 
se consagre um processo administrativo que, sobre poder ser também de 
saneamento de erros, canalize a participação e a contribuição numa senda 
de criação. Para essa obra estão, é claro, convocados todos os 
administrativistas brasileiros. Porém, aptos a participar só mesmo aqueles 
que se conscientizem de que, ainda nas palavras de Satta, o problema do 
direito administrativo é tanto moral quanto jurídico.142 

 

Cumpre observar que já existiu em nosso ordenamento jurídico a previsão 

constitucional para estruturação de um “contencioso administrativo” previsto no texto 

constitucional revogado  através da Emenda nº 07, de 1977, o que permitiria criar 

condições que permitiriam ao contribuinte participar de forma efetiva na formação da 

vontade administrativa, que resulta do processo administrativo tributário, algo que 

                                                        
142 FERRAZ; DALLARI, 2002, p. 21- 22. 
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não foi sequer implementado no nosso ordenamento jurídico e que foi alvo de duras 

críticas de abalizados juristas de nossa doutrina que se manifestaram contra a 

previsão do contencioso administrativo no texto constitucional pela referida emenda 

constitucional. 

Analisando-se os referidos dispositivos constitucionais do texto 

constitucional revogado, é possível constatar que a maior preocupação dos juristas 

da época em relação à adoção de um contencioso administrativo, que era a de que 

viesse ocorrer supressão da garantia constitucional de acesso ao judiciário, não 

tinha razão de existir, pois a intenção do legislador jamais foi a de criar um sistema 

dúplice de jurisdição igual ao francês. 

Há se observar que em nenhum momento foi suprimida a garantia de 

acesso ao judiciário, e, por isso mesmo, o modelo de jurisdição una, havendo 

apenas uma relativização desta garantia constitucional, conforme afirma Schuler143, 

pois, de acordo com o Art. 203 da Constituição Federal, dispositivo acrescido pela 

Emenda nº 7/77, os preconizados contenciosos administrativos funcionariam 

subordinados ao poder judiciário, pois as decisões dos tribunais administrativos não 

seriam definitivas, algo próprio apenas dos tribunais dotados de função jurisdicional 

propriamente dita, que faziam parte do poder judiciário.  

Cabe ressaltar que a valoração do aspecto judicial para solução das lides 

fiscais ao longo do período republicano levou a administração a estruturar o 

processo administrativo tributário como algo próprio da administração e não como 

uma garantia do administrado, fruto de uma antiga concepção autoritária de 

influência européia, onde se estudava o Direito Administrativo sob a ótica de um 

                                                        
143 SCHULER, Harry Conrado. Os contenciosos administrativos - fiscais organização e competência 
dos órgãos julgadores. Revista do Imposto de Renda, v. 21, n. 121, p. 7, ago. 1977. 
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direito destinado a preocupar-se em estudar as prerrogativas do Estado, ou seja, da 

administração sobre o contribuinte, conforme assinala De Oliveira144. 

Não havendo dúvidas sobre a necessidade de se permitir uma 

participação concreta do administrado na formação da vontade administrativa que 

emana do processo administrativo tributário, há de se observar que tal participação 

em nosso ordenamento jurídico possui apenas um caráter formal, pois a 

manutenção monopólio de jurisdição pelo judiciário  permite a administração pensar 

o processo administrativo tributário, e não como uma garantia do contribuinte. Isto 

porque este possui o judiciário para manifestar sua irresignação com a decisão 

administrativa, além de possuir a atividade administrativa destinada ao controle da 

legalidade do lançamento fiscal que está estruturada de forma que não permite ao 

contribuinte participar de forma efetiva da formação da vontade administrativa. 

Sendo assim, não é possível que o contribuinte faça valer em sede 

administrativa suas prerrogativas constitucionais relativas à defesa, face à 

inexistência de previsão constitucional para criação de um contencioso 

administrativo. Isso mesmo diante do esgotamento do sistema de jurisdição una para 

resolução das lides entre a administração e os administrados, reflexo do Estado do 

Social que sucedeu o Estado Liberal, que é responsável por gerar um grande 

número de conflitos passíveis de intervenção judicial diante do aumento das funções 

do Estado, algo que reclama uma maior especialização do julgador. 

Sobre a máquina emperrada e não especializada do judiciário, 

Machado145 afirma que a legislação específica de cada tributo é muito melhor 

conhecida das autoridades administrativas do que da maioria dos juizes. 

                                                        
144 DE OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Processo e procedimento garantia do cidadão. Revista de 
Direito Tributário, São Paulo, ano 15, n. 58, p. 105, 1991.  
145 MACHADO, Hugo de Brito. Mandado de segurança em matéria tributária. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002, p .309. 
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Este fenômeno revela o despreparo dos juízes do poder judiciário, algo 

que pode acontecer em qualquer país, segundo Schuler146, o que não quer dizer que 

o juiz não conhece da lei, porém as leis tributárias, além de estarem mudando a todo 

instante, geram controvérsias que exigem do julgador uma maior especialização, 

pois quase sempre envolvem conhecimentos específicos de outras áreas como 

contabilidade e economia, dentre outras, as quais o juiz não domina com segurança, 

face ao excesso de atribuições e responsabilidades que já lhe são postas, o que 

termina por promover um excessivo retardamento da prestação jurisdicional, além de 

julgamentos de conteúdo pouco elucidativo. 

A respeito da deficiência dos membros da magistratura como uma das 

objeções ao sistema de jurisdição de forma irrestrita, Moreira Neto atesta 

que a inespecialização, aliada ao fato de que no Brasil, por deficiência 
mesmo nos currículos acadêmicos, os juízes têm formação privatista e 
possivelmente até mesmo uma certa prevenção com relação à 
Administração Pública.147 
 

Contrariamente, o julgador administrativo, por só lidar com matérias 

específicas em relação aos impostos da competência de cada tribunal, está muito 

mais apto a obter uma melhor formação e assessoramento de especialistas da 

própria administração e capazes de examinar melhor as questões fiscais, o que lhe 

dá maiores condições de proferir um julgamento com um maior conhecimento da 

causa e segurança em relação aos fundamentos da decisão.  

Todavia, os séculos de patrimonialismo administrativo no Brasil, 

expressão usada por RAMOS148, fizeram com  que o direito dos administrados fosse  

                                                        
146 SCHULER, 1977, p. 7. 
147 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Contencioso administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 
1977. p. 41-69. 
148 RAMOS, Elival Silva. A valorização do processo administrativo, In: SUNFELD, Carlos Ari; MUNOZ, 
Guillermo Andres  (Coord.). As Leis de processo administrativo, Lei n.º 9.784/99 e Lei n.º 
10.177/98. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 80. 
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desprezado pela administração, o que contribuiu e tem contribuído ainda hoje para a 

proliferação de demandas junto ao Poder Judiciário, que, diante da carga 

monstruosa de trabalhos, não consegue responder satisfatoriamente às demandas 

da sociedade, sendo que o elevado número de demandas é, sem dúvida, um dos 

motivos de sua reconhecida e criticada demora na entrega da prestação 

jurisdicional. 

O aumento das demandas junto ao judiciário e a necessidade de 

especialização do julgador, conforme anota Laski149, fez com países como a 

Inglaterra e Estados Unidos, berços do judiciarismo, que foram responsáveis pela 

irradiação do modelo de jurisdição una, ao longo dos anos, no mundo, pudessem 

promover a valorização dos tribunais administrativos em seu ordenamentos jurídicos  

De forma, nestes países o modelo judicial review convive com alterações 

significativas que fortaleceram a atividade dos tribunais administrativos e por 

conseqüência do contencioso administrativo. 

Seguindo esta mesma linha de raciocínio, Szkalrowsky150 ressalta uma 

tendência mundial de se atribuir aos tribunais administrativos especializados certas 

prerrogativas que lhe permitam desvincular-se da administração fiscal, tornado-se 

independente, embora como órgão administrativo, prevalecendo vinculados ao 

executivo em relação ao judiciário, em virtude de o judiciário não ter se modernizado 

em suas estruturas de forma a atender a evolução econômico-social. 

Contrariando a tendência mundial, a Constituição de 1988 estabeleceu no 

nosso ordenamento jurídico a manutenção irrestrita do monopólio de jurisdição pelo  

                                                        
149 LASKI apud ARAGÃO, J. Guilherme de. O contencioso administrativo no Estado de Direito. 
Cadernos de Direito Privado: Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, Rio de 
Janeiro, v. 32, p. 121,1977. 
150 SZKALROWSKY, Leon Fredja. Aspectos do contencioso fiscal e administrativo no Brasil. Revista 
Arquivos do Ministério da Justiça, n. 168, p. 86-87. 
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judiciário, desprezando a idéia de criação de um contencioso administrativo, algo 

que é responsável pelo elevado número de demandas de natureza tributária  que 

sobrecarregam a atividade dos magistrados Isso contribui em larga escala para a 

demora na entrega da prestação jurisdicional. 

Tal retrato do nosso ordenamento jurídico serve para demonstrar que este 

modelo não produz as respostas necessárias à satisfação dos interesses dos 

contribuintes que buscam defender seus direitos junto ao judiciário, pois é notória a 

insatisfação com o atraso na entrega da prestação jurisdicional. 

A sobrecarga imposta ao judiciário pelas demandas existentes entre a 

administração e os administrados no Estado Social faz com que o judiciário não 

tenha condições de responder a esta demanda, de forma que a realidade prática 

demonstra, na maioria absoluta dos casos, que uma liminar em mandado de 

segurança, necessária para conter os abusos da administração, quando é concedida 

pela via normal e lícita sem que sejam prestadas as informações, demora, no 

mínimo, 10 dias em média Tudo isso causa aos contribuintes graves prejuízos, face 

ao dinamismo dos negócios comerciais, além do fato de onerar de forma grave os 

contribuintes, face aos pesados custos de serviços de advocacia especializada. 

Inobstante o texto constitucional de 1988 tenha mantido o modelo de 

monopólio de jurisdição pelo judiciário, desprezada a proposta de criação de um 

contencioso administrativo, as mudanças ocorridas no ordenamento jurídico de 

países filiados a este sistema já apontavam há algum tempo a tendência moderna 

de se outorgar aos tribunais administrativos o julgamento das causas de interesse da 

Administração. Isso se justifica face ao maior grau de especialização deste tribunais 

e ao aumento das demandas de natureza judicial, fortalecendo assim a idéia do 

contencioso administrativo sem, no entanto, abolir a garantia de acesso ao judiciário, 
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conforme anota Azevedo151, procurando-se resguardar as autoridades julgadoras 

das garantias mínimas capazes de garantir decisões justas. 

No mesmo sentido De Aragão152 deixa claro inconveniência de se adotar 

única e exclusivamente o modelo de unidade de jurisdição para solução dos conflitos 

entre administração e administrado, demonstrando a tendência e necessidade de 

criação de contencioso administrativo e o fortalecimento das atividades dos tribunais 

administrativos, embora sem abdicar da garantia de acesso ao judiciário, já que 

nenhum dos dois sistemas de jurisdição, o de unidade e o duplicidade, não existem 

em seu estado original hoje em dia. 

Ambos apresentam evoluções que ensejam concessões recíprocas, 

diante do fato de que o sistema de unidade de jurisdição que prevaleceu de forma 

razoável no Estado Liberal a partir de 1930, com a revolução que deu origem ao 

Estado de Democracia Social, começou a dar prova de insuficiência institucional e 

funcional.  

Corroborando com tal entendimento, Dutra, a respeito da decadência do 

modelo de jurisdição una, escreve que: 

Na Inglaterra, berço do judiciarismo, as coisas não se passam de modo 
diverso, pois que também lá proliferam os tribunais administrativos com 
funções quase-judiciais, postos de permeio entre a Administração Ativa e o 
Poder Judiciário atuando como filtro de maneira técnica que os litígios 
geralmente encerram, razão por que os estudos ali realizados com vista 
reforma do sistema jurisdicional de controle jurisdicional não têm descartado 
a participação desses tribunais administrativos. 
Outra não é a realidade dos Estados Unidos da América, país de tradição 
judiciarista, mas onde também vicejam as chamada comissões reguladoras 
com funções normativas, fiscalizadoras e judicantes, cujas decisões em 
princípio podem ser revistas pelos Tribunais Federais. 
[...] 
É a consagração da chamada jurisdição mista, fruto da articulação das 
instâncias administrativa e judicial, que tão bons resultados tem produzido 
nos países que a têm adotado. 
Vemos, pois, que os países de tradição judiciarista, como a Inglaterra e os 
Estados Unidos da América vêm abrindo ensanchas à atuação dos tribunais 

                                                        
151 AZEVEDO, Eurico de Andrade. O contencioso administrativo no Brasil. Revista dos Tribunais, 
ano 71, v. 560, p. 27, jun. 1982. 
152 DE ARAGÃO, 1990, p. 116-118. 
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administrativos cuja idoneidade técnica em muito contribui para o acerto das 
decisões dos órgãos do Poder Judiciário.153 

 

 

Embora estas mudanças ocorridas no ordenamento jurídico de países que 

possuem tradição em adotar o sistema de jurisdição una sinalizassem para 

valorização e criação de um contencioso administrativo, com tribunais 

administrativos dotados de algumas características dos tribunais judiciais, em face 

da especialização do julgador administrativo e as necessidades do Estado Social, 

sem que fosse suprida a garantia de acesso ao judiciário, optou o legislador 

constituinte de forma equivocada por não contemplar a idéia de estruturação em 

nosso ordenamento jurídico de uma contencioso administrativo, como estava 

previsto na Constituição revogada. 

Não contramão da ordem mundial, a manutenção do monopólio de 

jurisdição pelo judiciário pelo constituinte de 1988 é responsável pela inviabilização 

do processo administrativo tributário. Isso porque toda atividade desenvolvida nos 

tribunais administrativos para fins de controle de legalidade do lançamento fiscal  

tem em vista que não se tem em sede administrativa o efetivo respeito às garantias 

da ampla defesa e do contraditório que assistem aos contribuintes. 

Isto ocorre porque o processo administrativo tributário não está voltado 

para busca da verdade material, indispensável à realização de justiça tributária, pois 

a administração interessada em arrecadar relega tal atividade ao poder judiciário, o 

que fica bem claro se analisadas as principias mudanças ocorridas no processo 

administrativo tributário após o advento da Constituição de 1988, que dizem respeito 

à limitação para juntada de documentos após a apresentação da defesa, a exigência  

                                                        
153 DUTRA, Aderson. Contencioso administrativo. Revista do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, n. 9, p. 51-52, 1979. 
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de depósito de 30% para interposição de recurso em sede administrativa, a 

imposição de confissão de matéria não impugnada, a imposição de limitação ao 

julgador administrativo para apreciar matéria constitucional. 

Tais alterações legislativas demonstram a tendência de formalização do 

processo administrativo tributário em nosso ordenamento jurídico decorrente da 

valorização do processo judicial como modo de solução dos conflitos entre a 

administração e os contribuinte, o que representa um retrocesso para o exercício de 

defesa do contribuinte em sede administrativa, pois afasta o processo administrativo 

tributário da realização de sua finalidade da busca pela verdade material, 

indispensável à realização de justiça tributária em sede administrativa. 

Contrariamente, a tendência de formalização do processo administrativo 

tributário existente em nosso ordenamento jurídico, a valorização da busca da 

verdade material é algo que contribuiria sensivelmente para uma redução das 

demandas de natureza tributária junto ao judiciário, sobretudo nas questões de 

natureza técnica, funcionando o processo administrativo tributário como uma espécie 

de primeira instância para a resolução de controvérsias passíveis de serem levadas 

ao crivo do judiciário, uma espécie de filtro de conforme, observa Minatel154. 

As mudanças ocorridas em virtude das sucessivas alterações legislativas 

às quais nos referimos acima, e que se aplicam ao processo administrativo tributário, 

revelam que a ampla maioria dos responsáveis pela condução das políticas 

administrativas tributárias encarregados dentro da sua competência por estabelecer 

as normas do processo administrativo tributário têm em mente que, se a 

Constituição assegura todo o direito de ir, a justiça, em busca da proteção a seus 

direitos, em face desta garantia constitucional, o controle da legalidade dos 
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lançamentos fiscais em sede administrativa, passa a ser feito de acordo com os 

interesses da administração em arrecadar. Esta é a razão pela qual entendem não 

haver obrigatoriedade de observar as garantias constitucionais dos contribuintes de 

forma efetiva quando da realização do processo administrativo tributário. 

Prevalece assim a vontade do executivo interessado em arrecadar para 

cobrir os gastos do governo, sem que se tenha que respeitar as garantias 

constitucionais dos administrados previstas no art. 5º, inciso LV, e art. 37, na 

estruturação do processo administrativo tributário, algo incompatível com o Estado 

Democrático de Direito, que exige de todos expressa obediência às normas do texto 

constitucional, sendo que por esta razão prevalecem as palavras de TÁCITO155, 

quando este, referindo-se à competência de cada ente da federação para legislar 

sobre o processo administrativo tributário, estabelece que a competência não deve 

ser confundida com um cheque em branco. 

Resta observar diante deste comportamento da administração ativa em 

relação ao processo administrativo tributário, Maya156 ressalta que os próprios 

julgadores administrativos já reconhecem a necessidade de se fortalecer o processo 

administrativo tributário a partir de mudanças no texto constitucional. 

Como prova deste fato, têm-se as conclusões extraídas do Congresso 

realizado no Estado do Ceará em 1993, do qual participaram julgadores de todos os 

estados da federação e que reconheceram, após debates em relação à busca da 

excelência no processo administrativo tributário, a necessidade de se reintroduzir no 

                                                                                                                                                                             
154 MINATEL, José Antônio. Dupla instância, formação paritária e avocatória no processo 
administrativo tributário. In: ROCHA, Valdir Oliveira (Coord.). Processo administrativo fiscal. São 
Paulo: Dialética, 1999. v. 4, p. 95. 
155 TÁCITO, Caio. Direito administrativo. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 1975. p. 5. 
156 MAYA, Rômulo. Reintrodução do contencioso administrativo na Constituição Federal. Revista de 
Direito Tributário, São Paulo, n. 65, p. 180-181, 19--. 
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texto constitucional a idéia do contencioso administrativo, objetivando, a partir do 

texto constitucional, fortalecer a atividade de julgamento no processo administrativo  

tributário com a existência de tribunais especializados e independentes, sendo que 

as propostas aprovadas no congresso representam, na prática, um resgate do texto 

constitucional de revogado, alterado pelas Emendas Constitucionais de nº 01/69 e nº 

07/77, sobretudo está última, as quais os constituinte de 1988 desprezaram. 

Neste contexto é que o monopólio de jurisdição serve para inviabilizar o 

processo administrativo tributário e, consequentemente, o controle da legalidade do 

lançamento fiscal pelos tribunais administrativos, pois, diante da atual forma em que 

estão estruturados os tribunais administrativos, os julgamentos estarão sempre 

direcionados a atender os interesses e o fisco não voltados para o respeito das 

garantias constitucionais que assistem aos contribuintes, face ao interesse da 

administração em arrecadar. 

Este interesse da administração é facilitado pela inexistência no texto 

constitucional de qualquer remissão à criação de contencioso administrativo capaz 

de promover o fortalecimento dos órgãos em que se desenvolve o processo 

administrativo tributário, dotando seus julgadores de certas prerrogativas inerentes à 

obtenção de uma decisão imparcial, o que é responsável por criar inúmeras 

demandas perante o poder judiciário, às quais este não tem condições de atender, 

em face da falta de especialização dos juízes e da sobrecarga que lhes é imposta no 

Estado Social. 

A respeito desta necessidade previsão constitucional em relação ao 

contencioso administrativo, De Oliveira157 entende que o contencioso administrativo 

colocado em nível constitucional é algo viável e representa a adequação do direito à 

                                                        
157 DE OLIVEIRA, 1977, p. 28. 
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evolução social objetivando abreviar a aplicação do direito, tornando-o mais ágil e 

atuante no contexto social, transformando-se em regra rápidas e boas decisões  

administrativas, de forma a evitar que a legislação de cada ente titular da 

competência para legislar sobre o processo administrativo tributário possa afastar-se 

deste objetivo. 

É necessário ressaltar o jogo político que se forma a partir da omissão do 

texto constitucional em relação à figura do contencioso administrativo. É que tanto a 

União como Estados e Municípios podem, dentro de sua competência, organizar 

órgãos administrativos, bem como o próprio processo administrativo tributário, de 

forma que possam ser respeitadas as garantias constitucionais de defesa dos 

contribuintes em sede administrativa. 

Contudo, não há interesse por parte destes agentes políticos em 

desenvolver o processo administrativo tributário, com vistas ao respeito de tais 

garantias, já que agindo assim o processo administrativo tributário deixaria de 

funcionar da forma que lhes interessa hoje em dia como mero agente arrecadatório 

formalizador do crédito tributário, já que muitos contribuintes, por desinformação e 

medo, optam por realizar o pagamento. 

Não se pode perder de vista, ainda que tal situação tende a agravar-se 

em tempos de lei de responsabilidade fiscal, onde a administração tem interesse em 

demonstrar aos tribunais de contas relatórios de uma divida ativa, créditos fiscais 

devidos ao ente público e capazes de justificar os gastos da administração, 

independentemente da viabilização efetiva da cobrança destes créditos. 

Há de se ressaltar que Ataliba158 sustentou a possibilidade de criação de 

um contencioso de natureza mista no Brasil, resgatando a idéia do contencioso 

                                                        
158 ATALIBA. Geraldo. Recurso em matéria tributária. Revista de Informação Legislativa, ano 25, n. 
97, p. 122-123, jan./mar. 1988. 
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administrativo existente no texto Constitucional a ser revogado durante os trabalhos 

da Assembléia Constituinte de 1988. Neste se admitiria um sistema misto, com a 

relativização do monopólio de jurisdição, sendo que seria obrigatório o prévio 

esgotamento da instância administrativa antes de abrir-se às partes a via judicial. 

Além do mais, contaria com tribunais administrativos providos de autonomia e 

independência, com julgadores dotados de garantias próprias da magistratura, 

sendo que após o julgamento em sede administrativa qualquer das partes, no caso o 

Fisco ou o contribuinte que não se conforme com a decisão poderia recorrer ao 

judiciário, Contudo, tal proposta não foi aprovada pelo constituinte em 1988. 

Observe-se que, embora o texto constitucional vigente disponha que a lei 

não poderá excluir da apreciação do judiciário lesão ou ameaça de direito, tal 

garantia não é absoluta à Constituição, lei maior do nosso ordenamento jurídico, que 

se sobrepõe às demais normas infraconstitucionais e pode estabelecer exceção à 

garantia descrita no art. 5º, inciso XXXV, e assim o fez em relação aos processos de 

impeachment previstos no art. 86, parágrafo 1º, inciso II, onde há a formação do 

juízo parlamentar, cujas conseqüências, ainda que impliquem prejuízo ao direito 

individual, não são passíveis de revisão por qualquer outro poder, ou seja, não são 

submetidas ao poder judiciário. 

O mesmo ocorre em relação à atividade desenvolvida nos Tribunais de 

Contas, previsto no art. 71 da Carta Magna, conforme atesta Lustosa159. No que diz 

respeito ao processo de impeachment, que se constitui a primeira exceção, De 

Oliveira 160 afirma que nestes casos as decisões proferidas pelos órgãos de 

julgamento que não fazem parte do judiciário não são passíveis de revisão pelo 

                                                        
159 LUSTOSA, Fausto. A natureza jurídica das decisões do Tribunal de Contas.  Revista do Tribunal 
de Contas do Distrito Federal, Brasília, v. 15, p. 19, 1987. 
160 DE OLIVEIRA apud VIEIRA, Raimundo de Meneses. Tribunal de Contas: jurisdição especial. 
Revista do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Brasília, n. 12, p. 30, 1982. 
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mesmo, estando aptas a se tornar imutáveis, já que a própria Constituição exclui a 

possibilidade de reexame pelo judiciário. 

Cabe ressaltar que existem ainda casos em que a Constituição 

condicionou o ingresso em juízo após o esgotamento da instância administrativa, 

compatibilizando-se tal determinação com a garantia de acesso ao judiciário, 

conforme consta do art. 217, parágrafo 1º, que trata dos litígios provenientes de 

competições desportivas, conforme atesta Hentz161.  

Tais fatos servem para demonstrar que, através de previsão 

constitucional, é possível haver limitações à garantia de acesso ao judiciário, 

conforme prévia a Constituição revogada em relação à criação de contencioso 

administrativo, e, mesmo tendo conhecimento deste fato, o legislador constituinte 

optou por não recepcionar em seu texto a proposta de criação do contencioso 

administrativo. Infelizmente, não se permite que a atividade desenvolvida no 

processo administrativo tributário seja conduzida de acordo com a vontade da 

administração, a quem não interessa em fazer valer as prerrogativas constitucionais 

dos contribuintes em sede administrativa, relegando-se tal atividade ao judiciário. 

 

3.2 A Falta de Autonomia e Independência dos Tribunais 

Administrativos Decorrente do Monopólio de Jurisdição pelo 

Judiciário 

 

Ao abordar este aspecto sobre a falta de autonomia e independência dos 

tribunais administrativos - algo de fundamental importância  ara  que  possa   

                                                        
161 HENTZ, Luiz Antônio Soares. A proteção aos direitos do cidadão e o acesso à justiça. Revista de 
Informação Legislativa, ano  30, n. 119, p. 104, jul./set. 1993 
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prevalecer  a  imparcialidade  do julgador administrativo no processo administrativo 

tributário -, é necessário que sejam descritas algumas considerações a respeito do 

que significa jurisdição. 

Modernamente é possível constatar que a função jurisdicional está 

intimamente ligada à realização do ordenamento jurídico. Por esta razão, 

Dinamarco162, ao tratar da instrumentalidade do processo, estabelece como 

objetivos da jurisdição os seguintes postulados: A) o jurídico, segundo o qual a 

jurisdição serve para atuar concretamente o Direito; B) o social, que engloba a 

pacificação social com justiça e a educação para o exercício dos direitos e 

obrigações; e C) o político, que inclui a afirmação do poder do Estado (de sua 

capacidade de decidir) e a garantia da participação democrática e controle desse 

poder pela sociedade (concretização do valor sociedade). 

Em virtude disso, Veiga163 entende que não se pode pensar em jurisdição 

partindo de uma concepção formal da separação entre os três poderes relativa à 

aplicação do direito e sim a jurisdição como fonte do Estado Democrático de Direito, 

de forma que todos os órgãos do Estado estão obrigados a desempenhá-la com 

efetividade. 

Conforme ressalta Meirelles164, não se devem confundir as expressões 

jurisdicional e judicial, haja vista que jurisdição é a atividade de dizer o direito, função 

que cabe ao poder judiciário, ao executivo e ao legislativo dentro da competência de 

cada um quando estão obrigados a interpretar e aplicar as normas jurídicas. Por este 

motivo, é possível afirmar que todos os poderes possuem jurisdição; entretanto, 

                                                        
162 DINAMARCO, Candido Rangel. A instrumentalidade no processo. São Paulo: Malheiros, 1992. 
p. 159-223. 
163 VEIGA, Lintiney Nazareno da. Processo administrativo fiscal. Revista de Direito Tributário, São 
Paulo, n. 73, p. 157 1999, 
164 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 658. 
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somente o poder judiciário detém o monopólio judicial, atributo de dizer o direito com 

o atributo da coisa julgada, salvo as exceções do texto constitucional. 

Com base nessas premissas a respeito do que vem a ser jurisdição, é 

possível afirmar que o monopólio de jurisdição atribuído ao poder judiciário pela 

constituição se resume no monopólio de julgar por parte do judiciário com 

características que lhe são próprias e exclusivas. Ou seja, possui o poder judiciário a 

competência de recepcionar em última instância os reclames da sociedade, a fim de 

aplicar a lei ao caso concreto, gozando suas decisões de caráter definitivo, 

obrigando as partes envolvidas. 

O exercício desta jurisdição pressupõe que os tribunais judiciais tenham 

autonomia, gozando os julgadores de garantias que lhe propiciem independência 

como inamovibilidade, irredutibilidade dos vencimentos, dentre outras, a fim de que 

nenhuma das partes possa exercer sobre os mesmos nenhum tipo de influência, de 

forma que se tenha um julgamento imparcial, prevalecendo no julgamento a melhor 

interpretação da norma jurídica aplicável ao caso concreto. 

Há de se observar que, em que pese a manutenção do sistema de 

jurisdição una, a realização de julgamentos imparciais também em sede 

administrativa se revela imperiosa, se observamos que, após a Constituição de 

1988, a inserção das garantias constitucionais do Art. 5º, inciso XXXIV, “A”, LV e do 

Art. 37, vedam  qualquer favorecimento ao fisco quando da realização dos 

julgamentos pelas autoridades administrativas no processo administrativo tributário. 

A interpretação do que determina a Carta Magna expressamente nos 

artigos 5º e 37º, de forma explícita ou implícita, deixa claro que a função destes 

tribunais administrativos não é a de funcionar como agente arrecadador, 

favorecendo ao fisco quando da realização do controle de legalidade do lançamento 
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fiscal, conforme ressalta Marins165, já que estaria se afastando o mesmo de sua 

própria concepção e de suas dimensões jurisdicionais inerentes ao Estado 

Democrático de Direito. 

Sendo assim, a função de agente arrecadatório do Fisco que é dada aos 

tribunais administrativos pela administração ativa combatida anteriormente pelo 

autor acima citado revela a preocupação que se deve ter no processo administrativo 

tributário. Tudo isso a fim de que prevaleçam as garantias constitucionais dos 

contribuintes contra o arbítrio estatal, de forma que prevaleça a imparcialidade nas 

decisões que emanem dos Tribunais Administrativos responsáveis pelo controle da 

legalidade do lançamento fiscal. 

Entretanto, embora seja possível identificar na atividade desenvolvida 

nestes órgãos, em que se desenvolve o processo administrativo tributário, uma 

atividade de jurisdição administrativa, a inexistência de tribunais administrativos 

portadores de autonomia e independência é algo que está intrinsecamente atrelado 

à previsão constitucional da existência de um contencioso administrativo fiscal. Isto 

implica que os julgadores não possuem as garantias, prerrogativas próprias dos 

tribunais judiciais que permitem aos mesmos proferir julgamentos de forma imparcial 

observando o que determina a Constituição e as demais normas infraconstitucionais 

do nosso ordenamento jurídico. 

Mesmo na segunda instância onde existe uma formação paritária com 

julgadores indicados pelo Estado e pelos contribuintes, inexiste qualquer autonomia 

e independência, já que o presidente deste Conselhos é sempre homem de 

confiança da autoridade fazendária maior, representante da administração, o que 

revela o caráter tendencioso das decisões destes tribunais aptos a favorecer ao 

Estado, face às circunstâncias em que são criados, propiciando maior arrecadação. 

                                                        
165 MARINS, 1999, p. 308-309. 
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De acordo com Galdino e Arzua166, o julgador nesta situação dificilmente 

poderá agir com imparcialidade, até mesmo por uma questão de lealdade à pessoa 

que o nomeou para o cargo, atentando, por isso mesmo, contra a pureza do sistema 

constitucional, a falta de autonomia e independência dos tribunais administrativos. 

Neste sentido, Moreira Neto, abordando a questão da dificuldade de se 

encontrar a imparcialidade na figura do julgador vinculado a administração, escreve 

que: 

[...] seja ele singular ou um corpo coletivo, seja ele administrador ativo ou 
não, ligado como está à poderosa máquina da Administração, não pode 
deixar de sofrer sua constante influência e pecar por parcialidade [...] o 
agente da administração não tem isenção de julgá-la. É difícil para o 
administrador, erigido em juiz, em estados como o nosso, em que o poder 
executivo tem o maior peso político, desvencilhar-se de toda uma categoria  
de fatores para ser severo e imparcial diante de um tímido direito individual 
que vai desafiar o leviatã. A favor do sistema apenas argumentos da 
especialização [...] e os da formação publicista que garantiria  uma atenção 
sempre presente ao bem comum.167 
 
 
 

Observe-se que o Estado Democrático de Direito, onde todos se obrigam 

a respeitar e cumprir o que determina a Constituição, só se efetiva com a 

possibilidade do debate, da manifestação de discussões, por esta razão sendo 

assegurada a ampla defesa e o contraditório no processo administrativo tributário. 

A imparcialidade do julgador administrativo, seja ele quem for, indicado 

pelo contribuinte ou pela administração, é princípio constitucional que subordina o 

comportamento da administração pública. Além do mais, é condição para a 

realização da justiça administrativa indispensável à manutenção da ordem 

democrática, de forma que para a manutenção desta se faz necessário que sejam 

afastadas do julgador administrativo as circunstâncias capazes de exercer qualquer 

influência sobre o julgador administrativo. 

                                                        
166 GALDINO, Dirceu; ARZUA, Heron. A formação antidemocrática do conselho de contribuintes. 
Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 34, p. 49-50, 1998. 
167 MOREIRA NETO, 1977, p. 41-69. 
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Contudo, o comportamento de agente arrecadatório não pode ser 

atribuído a todos os membros dos tribunais administrativos, já que excepcionalmente 

existem aqueles que não se vergam ante a administração, embora a realidade 

prática demonstre que efetivamente existem julgamentos tendenciosos a favor do 

fisco, além da adoção de medidas destinadas sempre a dificultar a defesa dos 

contribuintes. 

Assim, por uma questão de hierarquia e até mesmo de lealdade, os 

julgadores administrativos, na maioria absoluta das vezes recusam-se a observar os 

vetores das garantias dos contribuintes que emanam do texto constitucional, 

proferindo decisões corretas e justas, com receio de desagradar a administração, 

uma vez que, neste caso, estariam indo de encontro ao interesse do próprio fisco, de 

quem paga seus salários e do responsável por colocá-lo naquela função. 

Sobre a autonomia e a independência necessária para que os julgadores 

administrativos possam proferir julgamentos imparciais, Arzua168 assevera que seus 

julgadores precisam de que a lei lhes garanta estabilidade e independência 

hierárquica no exercício de sua função, sem a qual jamais poderão atuar com 

imparcialidade. Isso revela que a inexistência de previsão constitucional em relação 

ao contencioso administrativo decorrente do monopólio de jurisdição pelo judiciário 

serve para inviabilizar o efetivo respeito aos direitos fundamentais do contribuinte em 

sede administrativa. 

Embora tenha o texto da Carta Magna estendido ao processo 

administrativo tributário às garantias previstas no art. 5º, inciso LV, de forma 

expressa, não são as mesmas respeitadas efetivamente, porque não se preocupou o 

                                                        
168 ARZUA, Heron. Processo administrativo fiscal: função, hierarquia, imparcialidade e 
responsabilidade do julgador.  Revista Dialética de Direito Tributário, n. 33, p. 42, 1997. 
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legislador constituinte em estruturar no nosso ordenamento a figura do contencioso 

administrativo fiscal a partir do texto constitucional. 

Tal situação permitiria a formação de tribunais administrativos dotados de 

algumas características próprias dos tribunais que compõem o poder judiciário, 

capazes de  conferir autonomia e independência ao julgadores administrativos, como 

planejavam Canto, Ataliba e Mello, os elaboradores do projeto para estruturação de 

um contencioso fiscal, nos termos da Emenda nº 07/77169. 

Costa170, tecendo comentários sobre o projeto, ressalta que tais 

julgadores que fossem atuar no contencioso fiscal deveriam prestar concurso público 

para o ingresso na função, sendo desnecessária a paridade para que no processo 

administrativo tributário viessem a ser proferidas decisões com a imparcialidade 

necessária à manutenção e respeito ao Estado Democrático de Direito que nos 

assegura a carta Magna. 

É necessário esclarecer que, quando se ressalta a necessidade de 

previsão constitucional de um contencioso administrativo, com a existência de 

tribunais administrativos autônomos, cujos julgadores gozem de autonomia e 

independência em relação à administração ativa, algo que se revela indispensável 

para o desenvolvimento do processo administrativo tributário, não se quer dizer que 

se faz necessário adotar no nosso ordenamento jurídico um contencioso 

administrativo igual ao  francês, incompatível com tradição cultural administrativa, 

social e política no Brasil. 

                                                        
169 CANTO, Gilberto Ulhoa; ATALIBA, Geraldo; MELLO, Gustavo Miguez de. Contencioso 
administrativo fiscal da União para harmonizar os interesses conflitantes. Revista Bancária 
Brasileira, ano 47, n. 552, 1978. 
170 COSTA, Alcides Jorge. Algumas considerações a propósito do anteprojeto da Lei sobre o 
contencioso administrativo fiscal. Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, São 
Paulo, n. 12, p. 364, 1978. 
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Contudo, mesmo sem atribuir aos tribunais administrativos função 

jurisdicional igual à do poder judiciário que lhes permita proferir decisões com caráter 

definitivo, é indispensável estruturar a atividade desenvolvida nos tribunais 

administrativos, onde se desenvolve o processo administrativo tributário, dando-lhes 

autonomia, gozando seus julgadores de garantias próprias dos juízes do poder 

judiciário, previstas em lei, acompanhando a tendência mundial de relativização do 

sistema de jurisdição una e conseqüente valorização dos tribunais administrativos. 

Diante do que determina a Constituição, e das garantias estendidas ao 

processo administrativo tributário pela mesma, é de fundamental importância que 

sejam dadas ao julgador administrativo as condições necessárias para que este 

possa fazer valer tais garantias, de forma a viabilizar efetivamente o respeito aos 

princípios da ampla defesa e do contraditório em sede administrativa. 

Conforme ressalta Lima171, inobstante não gozarem de definitividade as 

decisões administrativas, é recomendável que tudo deve ser feito a fim de alcançar-

se que os particulares voluntariamente as aceitem por definitivas, o que significa 

dizer que, se o contribuinte tem respeitadas as garantias constitucionais que servem 

a sua defesa em sede administrativa, não há interesse em buscar o judiciário. Por 

isso mesmo, Bastos172 ressalta que a qualidade das decisões administrativas torna 

menores as possibilidades da renovação da discussão junto ao judiciário. 

Em relação à necessidade de estruturar os tribunais administrativos 

dando-lhes de autonomia e independência em relação à administração ativa, algo 

necessário para que se tenha no processo administrativo tributário a efetiva 

aplicação dos princípios constitucionais, Passos, tecendo  

                                                        
171 LIMA, apud SCHULER, 1977, p. 7. 
172 BASTOS; MARTINS,1989, p. 268. O trecho a que se refere esta nota foi escrito por Celso Ribeiro 
Bastos. 
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considerações sobre o texto constitucional de 1988, que reforçou as garantias dos 

contribuintes em relação ao processo administrativo, mas não criou condições para 

que isso acontecesse, escreve que: 

 

E como me sinto gratificado por ter advertido, logo após a Constituição de 
1988, que ela incidira em um pecado capital, contradizendo-se 
substancialmente por haver enunciado generosamente direitos 
fundamentais sem haver organizado o Estado em consonância com essa 
proclamação, nem disciplinado adequadamente a dimensão procedimental 
de direitos fundamentais, tirando aqui o que ilusoriamente concede ali. Por 
isso, somos apenas titulares de uma cidadania tutelada como proclamei , ou 
de uma cidadania de papel como também já foi dito. 
Se o direito é apenas depois de produzido, o produzir tem caráter integrativo 
antes que instrumental, e se faz tão fundamental quanto o próprio dizer o 
direito, pois que o produto é aqui algo indissociável do processo de 
produção, que sobre ele influi em termos de resultado. O produto também é 
processo, um permanente fazer, nunca um definitivamente feito. Por outro 
lado, falando do processo como elemento integrativo do direito, impossível 
descartar a importância da organização, vista justamente como 
administração institucionalizada  dos fatores cuja  combinação se faz 
indispensável para ser alcançado o fim proposto. 
Direito é decisão, e a participação no processo decisório é um elemento 
constitutivo da dimensão democrática  do Estado de Direito, uma garantia 
para que o cidadão de um espaço de real liberdade efetiva 
autodeterminação, constitutivos, por seu turno, da cidadania efetiva. Digo 
mais: é a única forma de realizar os direitos fundamentados, tirando-os do 
mundo deste “faz de conta” dos enunciados  para colocá-los no mundo real 
dos acontecimentos.173 

 

Observe-se que o legislador que fez parte da Assembléia Constituinte de 

1988, ao deixar de compatibilizar com o novo texto constitucional algumas das idéias 

presentes no texto constitucional revogado relativas à criação de um contencioso 

administrativo fiscal, optando por valorar o sistema de jurisdição una como meio de 

solução das querelas entre administração e administrado, terminou por não criar 

condições para que os tribunais administrativos e seus julgadores gozassem de 

independência e autonomia para proferirem julgamentos imparciais. Com isso se 

respeitam as garantias da ampla defesa e do contraditório que se constituem direito 

fundamental dos contribuintes. 

                                                        
173 PASSOS, J.J Calmon de. O processo administrativo tributário na Constituição de 1988. Caderno 
de Direito Tributário e Finanças Publicas: Revista dos Tribunais, n. 8, p. 170-171, 19--. 
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Dessa forma, a Constituição de 1988, embora tenha estendido a ampla 

defesa e o contraditório ao processo administrativo como garantias fundamentais 

dos contribuintes, tratou também de inviabilizar o respeito a tais garantias ao 

desprezar a possibilidade de criação de um contencioso administrativo na forma 

prevista na constituição revogada, em relação às lides de natureza fiscal. 

Por esta razão, o texto constitucional não avançou o quanto podia em 

relação às garantias constitucionais dos cidadãos em sede administrativa, de forma 

a prever a estruturação de um contencioso administrativo fiscal, onde o julgador 

administrativo pudesse gozar de condições de autonomia e independência, o que 

serve para inviabilizar a própria existência do controle de legalidade do lançamento 

fiscal via de regra o próprio processo administrativo tributário Isso porque sem tais 

garantias não é possível que os julgadores administrativos possam fazer valer as 

garantias pertinentes à ampla defesa e o contraditório em sede administrativa, bem 

como pautar seu comportamento com base no que o princípio da imparcialidade e os 

demais princípios do Art. 37º do texto constitucional. 

Ataliba174, quando escreve sobre o contencioso fiscal, ressalta a 

necessidade da existência de julgadores que pudessem gozar de autonomia e 

independência como algo peculiar aos princípios do Estado de Direito que, se 

observados, poderiam evitar demandas junto ao judiciário, ou mesmo excluir a 

participação deste, de acordo com o que possa prever a Constituição. 

Assim sendo, é possível afirmar que o texto constitucional publicado em 

1988, embora tenha apresentado grande avanço em explicitar entre os direitos 

fundamentais dos cidadãos a garantia da ampla defesa e do contraditório em sede 

administrativa, não  avançou  em  busca da instituição um contencioso administrativo  

                                                        
174ATALIBA, 1988, p.122 -123. 
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que pudesse viabilizar os direitos dos contribuintes, já que, além de não recepcionar 

a hipótese prevista na Constituição revogada, não dotou o nosso ordenamento 

jurídico de meios capazes para criação de um órgão administrativo onde fosse 

possível prevalecer a efetivação destas garantias constitucionais dos administrados. 

Além disso, onde os julgadores pudessem gozar de autonomia e independência, 

relegando tal atividade ao judiciário, mesmo diante do esgotamento do modelo de 

jurisdição uma de forma irrestrita para solução das lides entre a administração e 

administrados. 

A respeito desta necessidade de avanço do texto constitucional para 

atender às necessidades da sociedade, cumpre observar as palavras de 

Fagundes175, onde este ressalta a Constituição como instrumento de ação para o 

bem de um povo, sendo que a sua importância e validade estão condicionadas à 

correspondência entre os preceitos contidos no texto constitucional e as 

necessidades do povo a que ela se destina, havendo, por este motivo, a 

necessidade de se inovar e romper com os cânones antigos, inovando segundo as 

condições-ambiente. 

 

 

3.3 Justiça Tributária: Processo Administrativo e Monopólio de 

Jurisdição pelo Judiciário 

 

 

Embora se possa pretender que o processo administrativo tributário venha  

                                                        
175FAGUNDES, apud DUTRA, Aderson . Contencioso administrativo. Revista do Tribunal de Contas 
do Distrito Federal, Brasília,  n.  9, p. 62,  1979. 
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servir para a administração apenas arrecadar, a aplicação dos princípios 

constitucionais que servem como garantias dos contribuintes aproxima esta 

atividade estatal do fim genérico de justiça tributária, o que é desejado por todos, a 

fim de que se obtenha paz social. 

Contudo, é certo que nem sempre o direito vai estar aliado ao ideal de 

justiça, o que não significa que o direito esteja desvinculado na sua essência deste 

ideal. Daí podermos afirmar que a aplicação de princípios constitucionalmente 

previstos ao processo administrativo tributário aproxima a atividade estatal 

desenvolvida quando da realização do controle de legalidade do lançamento fiscal 

do ideal de justiça tributária, o que interessa ao contribuinte, pois lhe permite ter 

segurança na atuação do fisco, e ao Estado, que cumpre da melhor forma a sua 

função de manter a paz social e garantir a democracia. 

Por esta razão, Bujanda conclui que “para a administração pública não 

pode ser estranho o objetivo de justiça” 176, ainda que esta tenha a justiça como fim 

genérico. 

Fundado nestas premissas, preceitua Marins o seguinte: 

 
 
Ora, em matéria tributária, a realização de justiça se faz no mais da vezes com a 
apropriada aplicação dos princípios que informa a atividade de tributação, 
especialmente aqueles de espeque constitucional, entre os quais sobrepaira o 
princípio da estrita legalidade que, entre nós, é informado pela tipicidade.  
Não se pode negar que freqüentemente vemos associada a idéia de contencioso e 
de justiça. Segundo o eminente jurista lusitano da Faculdade de Direito de Lisboa, 
Soares Martinez, possivelmente tal idéia deriva “da circunstância de se entender 
que o Fisco, a Fazenda Nacional, a administração tributária, embora parte 
interessada nos conflitos de ordem fiscal não deixa de representar também o 
público, o bem comum. 
E, portanto, - continua Soarez Martinez – quando seus agentes aplicam as 
normas, não podem fazê-lo contudo, em termos de pura defesa de interesses 
parciais, mas em obediência aos critérios de justiça de que a administração não 

                                                        
176 “a la administracion pública no puede ser extrano el objetivo de justicia”. BUJANDA, Sainz de. 
Sistema de Derecho financeiro, 1985. Madrid: Ed. Facultad de Derecho de la Universidade 
Complutense, 1985. p. 737-738. 
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deve apartar-se, nem permitir que sejam obnubliados em benefício de 
preocupações de acréscimos retidos fazendários177  

 

Seguindo esta linha de raciocínio, Torres178 entende que o processo 

administrativo tributário é um instrumento para garantia dos direitos fundamentais 

dos contribuintes e para realização de uma justiça tributária. 

O referido autor, em artigo sobre o Processo Administrativo Tributário179, 

faz referência ao art. 8º, parágrafo 1º, do Pacto de San José da Costa Rica, para 

reconhecer o direito dos contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas de obter 

administrativamente justiça perante os órgãos que fazem parte da administração 

judicante, tendo em vista que os direitos humanos não se restringem às pessoas 

físicas individualizadas, englobando também as pessoas jurídicas, sendo que a 

realização da justiça se encontra entre as prerrogativas processuais dos direitos 

humanos. 

Não há dúvidas de que, com o respeito aos princípios constitucionais que 

servem de garantias dos contribuintes, a atividade desenvolvida no processo 

administrativo tributário onde se realiza o controle da legalidade do lançamento fiscal 

é capaz de promover justiça tributária. 

Entretanto, a manutenção do monopólio de jurisdição pelo judiciário 

produz a falsa de idéia de que somente no judiciário o administrado terá o direito de 

ver garantidos os seus direitos perante a administração, ou seja, somente no 

judiciário o contribuinte pode ter acesso à justiça tributária. 

Tal   circunstância   serve   para   diminuir   a   importância   dos   tribunais  

                                                        
177 MARINS, James. Decisões administrativas e controle judicial. Revista Dialética de Direito 
Tributário, n. 19, p. 49, 2000. 
178TORRES, Ricardo Lobo. Processo administrativo fiscal: caminhos para seu desenvolvimento. 
Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 46, p. 78, 1998. 
179TORRES, Ricardo Lobo. Processo administrativo tributário. In: MARTINS, Ives Gandra Silva 
(Coord.). Processo administrativo tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. p. 160. 
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administrativos e da própria atividade desenvolvida no processo administrativo 

tributário capaz de promover justiça tributária de forma célere e gratuita, caso sejam 

respeitadas as garantias constitucionais que assistem aos contribuintes, mesmo 

porque existem várias situações entre o cidadão e o poder público, onde o conflito se 

resolve com a obtenção de justiça sem que haja necessidade de se recorrer ao 

judiciário, conforme atesta Schuler180, embora ainda subsista uma idéia ultrapassada 

de que as decisões do poder judiciário representem uma certeza da realização da 

justiça, vinculando-se a realização desta aos tribunais judiciais. 

A respeito da realização de justiça tributária em sede administrativa, não 

se pode esquecer a instrumentalidade que é própria da atividade processual, e, por 

isso, o processo é o instrumento destinado a satisfazer o anseio posto dentro do 

homem, que é a realização da justiça. 

Embora seja mais fácil absorver-se que a idéia de que justiça pressupõe a 

existência da atuação do poder judiciário, onde se desenvolve a atividade 

processual, não é correto afirmar que a realização da justiça esteja necessariamente 

atrelada ao poder judiciário. Isso porque a atividade realizada pelos tribunais 

administrativos que envolve a atividade processual é também jurisdicional, é claro, 

diferente da jurisdição própria do poder judiciário. 

Reconhecendo a existência de jurisdição em sede administrativa, 

Franco181 preconiza que deve ser afastada a concepção equivocada de que decisão  

jurisdicional  é  algo  privativo  do  poder judiciário, pois todos os órgãos e poderes 

exercem jurisdição nos limites de sua competência institucional, quando aplicam o 

Direito e decidem controvérsias sujeitas a sua apreciação, pois privativa do judiciário 

                                                        
180 SCHULER, 1977, p. 7. 
181 FRANCO SOBRINHO apud VEIGA, Lintney Nazareno da. Processo administrativo fiscal. Revista 
de Direito Tributário, São Paulo, n. 73, p. 158, 1999. 
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somente é a decisão que faz coisa julgada em sentido formal e material, erga 

omnes. 

A decisão judicial é espécie do gênero jurisdicional que abrange toda 

decisão de controvérsia no âmbito judiciário ou administrativo. Observe-se que isto 

implica que os órgãos do poder executivo, quando decidem observando a correta 

aplicação da lei ao caso concreto, também exercem função jurisdicional lato sensu, 

devendo sempre fazê-lo buscando seu fim de promover a paz social, atendendo aos 

fins colimados no texto constitucional para manutenção do Estado Democrático de 

Direito e a realização de justiça. 

Cabral182, a respeito da existência de uma jurisdição administrativa e da 

realização de justiça no processo administrativo tributário, assevera que 

modernamente resta superada a concepção de que a Administração tem apenas 

função executiva, tendo o poder executivo a obrigação de realizar justiça, sendo esta 

uma finalidade genérica que se manifesta na jurisdição administrativa.  

Não se pode conceber modernamente a tese de que para o cidadão ter 

acesso a uma ordem jurídica justa deve bater às portas do judiciário, pois é dever do 

executivo, sobretudo do julgador administrativo que exerce função judicante, agir 

com justeza e em cumprimento das normas que disciplina a sua atividade 

observando sempre a sua compatibilidade com os princípios e normas inseridos no 

texto constitucional. 

De acordo com Medauar, “o processo administrativo direciona-se à 

realização da justiça não só pelo contraditório e ampla defesa vistos do ângulo do 

                                                        
182CABRAL, Antônio Silva. Processo administrativo fiscal. São Paulo: Saraiva, 1993. 
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indivíduo, mas também por propiciar o sopesamento de vários interesses que 

envolvem a situação”183. 

Feitas estas considerações, cumpre ressaltar que a realização de justiça 

em  sede  administrativa  tem   como  pressuposto  que  o   processo   administrativo  

tributário possa transcorrer em um ambiente no qual os tribunais administrativos 

sejam dotados de autonomia e independência. E também que esteja gozando o 

julgador administrativo das condições necessárias que permitam que o mesmo não 

venha ser pressionado pela administração, para não ser comprometida a  

imparcialidade, condição indispensável para realização da justiça. 

No entanto, tais circunstâncias não ocorrem em nosso ordenamento 

jurídico, porque o texto constitucional vigente ignorou a possibilidade de existência 

de um contencioso administrativo fiscal como previa a constituição revogada, via de 

regra não contemplou a possibilidade da existência de tribunais administrativos 

dotados de tais características capazes de fazer com que em sede administrativa 

fosse possível obter justiça tributária. Isso serve para demonstrar que a manutenção 

do sistema de jurisdição una inviabiliza o processo administrativo tributário, 

tornando-o imprestável para funcionar como instrumento de defesa dos 

contribuintes. 

Analisando-se as garantias que o texto constitucional de 1988 estendeu 

ao processo administrativo que se constituem direito fundamental dos administrados, 

é possível constatar que a valorização do processo administrativo resulta do 

amadurecimento do exercício da atividade estatal no trato com o poder, de forma a 

torná-la menos autoritária, mais participativa e transparente. 

                                                        
183MEDAUAR, Odete. A processualidade no Direito administrativo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1993. p. 62. 
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Contudo, é necessário reconhecer que no Brasil, grande forças ainda 

devem ser concentradas para realização das alterações do texto constitucional 

destinadas a dar uma maior na valorização da atividade desenvolvida no processo 

administrativo tributário, o que passa pela previsão constitucional para criação de um 

contencioso administrativo fiscal com a relativização do monopólio de jurisdição 

exercido pelo poder judiciário. E este dá amplos sinas de desgaste, e a criação de 

tribunais dotados das condições que lhes permitam promover a justiça em sede 

administrativa, a fim de que seja possível atingir transparência necessária à 

manutenção do regime democrático nas ações administrativas destinadas ao 

controle da legalidade do lançamento fiscal. 

Por isso mesmo, em face do disposto no texto constitucional em relação 

ao processo administrativo, no capítulo seguinte demonstraremos que se revelam 

absolutamente inconstitucionais as limitações impostas ao julgador administrativo 

para que se manifeste sobre as alegações constitucionais deduzidas na defesa pelo 

administrado, face à inexistência de vedação constitucional, para que o julgador 

administrativo se manifeste sob uma alegação de ofensa à Constituição em sede 

administrativa deduzida na defesa pelo administrado, e a falta de sustentação legal 

dos argumentos utilizados para justificar tal impedimento imposto aos julgadores 

administrativos pela administração ativa. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS AO JULGADOR ADMINISTRATIVO PARA 

MANIFESTAR-SE SOBRE AS ALEGAÇÕES DE CONSTITUCIONALIDADE 

E ILEGALIDADE DEDUZIDAS NA DEFESA PELO CONTRIBUINTE 

 

 

Em relação à possibilidade ou não de a autoridade administrativa 

julgadora decidir com base em valores constitucionais, ou seja, manifestando-se 

sobre as alegações de constitucionalidade ou ilegalidade deduzidas pelo contribuinte 

em sede administrativa, diante das restrições existentes nos regulamentos de 

processo administrativos tributário, vedando-se tal prática, há de se observar os 

contornos de tais limitações, diante do que prevê a Constituição de 1988 em relação 

ao processo administrativo tributário. 

Os representantes da doutrina pátria que sustenta o posicionamento 

contra tal possibilidade, a exemplo de Melo184, via de regra o faz sustentado tal 

posição com base nos seguintes argumentos: A) O controle de constitucionalidade é 

matéria reservada ao judiciário, conforme prevê a constituição; B) Em virtude do 

princípio constitucional da separação de poderes teorizada por Montesquieu, onde 

                                                        
184 MELO, Celso Antônio Bandeira de. Controle de constitucionalidade pelos tribunais administrativos 
no processo administrativo tributário. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO, 12, 
São Paulo, 1998. Conferência. Revista de Direito Tributário, São Paulo, n. 75, p. 12-18, 1999. No 
mesmo sentindo contra a possibilidade a manifestação da autoridade administrativa em relação as 
alegações de constitucionalidade pelos tribunais administrativos posicionam-se MINATEL, José 
Antônio; ARRUDA, Luiz Henrique de Barros. Processo administrativo fiscal. São Paulo: Diálteria,  
1999. v. 4,  p. 95-188. 
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não pode a administração (Executivo) interferir em ato do poder judiciário, pois 

estaria violando o princípio da separação de poderes e C) Com base no princípio da 

legalidade, já que a atividade administrativa encontraria sempre seu respaldo na lei, 

a qual está vinculada, não podendo o administrador praticar qualquer ato que não 

tenha respaldo na lei, sendo esta seu limite de atuação. 

Em virtude dos princípios inseridos no texto da Carta Magna  descritos no 

Art. 5º , LV, e art. 37, que se aplicam ao processo administrativo, e que vinculam os 

membros da administração, por isso mesmo são considerados princípios do 

processo administrativo tributário. Tais argumentos são sustentados contra a 

possibilidade de os julgadores no processo administrativo tributário se manifestarem 

sobre questões constitucionais e não são, diante da ordem constitucional vigente, 

suficientes para dar respaldo a tais vedações, sob pena de se lesionar de forma 

grave o Estado Democrático de Direito que nos assegura a Carta Magna um Estado 

que obriga a todos a respeitar as normas do nosso ordenamento jurídico. Com isso, 

é vedado que os preceitos constitucionais sejam desconsiderados quando do exame 

da legalidade em sede administrativa ou judicial.  

 

 

4.1 Constituição, Supremacia Constitucional e Controle de 

Constitucionalidade  

 

 

A Constituição, diante da estrutura hierarquizada de leis que estão 

presentes no nosso ordenamento jurídico, na qual a mesma se coloca no topo, 
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possui  fundamental importância para o nosso ordenamento jurídico, já que as 

normas e princípios que constam do texto da Carta Magna servem de base para 

todo ordenamento jurídico, garantido a manutenção do Estado Democrático de 

Direito, não podendo, por isso mesmo, ser violado por qualquer outra lei. 

Sendo a Constituição a lei maior de um Estado, é nela que vão se 

expressar as garantias e deveres do povo e do Estado, e, por esta razão, 

Loewenstein afirma que o sentimento constitucional  

De acordo com Silva185, a Constituição é a lei maior de um Estado, e nela 

estão estabelecidos o modo de aquisição e exercício de poder, bem com o 

estabelecimento dos limites de ação de cada órgão. Segundo Fagundes186, a 

Constituição Federal faz surgir o Estado, servindo para demandar seus fins. 

Desta forma, tem-se que a Constituição brasileira, promulgada em 1988, é 

um conjunto de normas e princípios que organiza os elementos responsáveis pela 

formação e manutenção do Estado, sendo que o texto constitucional contém normas 

e princípios delineadores de toda a formação do órgãos responsáveis pela 

administração tributária em cada Estado da federação.  Por esta razão, prevalecem 

as palavras de Segundo V, onde este afirma que “a finalidade última de uma 

constituição é assegurar a liberdade, a dignidade e bem estar do homem na 

sociedade, mediante as limitações das ações do poder público”187. 

Dentro deste contexto, resta cristalino que a Carta Magna jamais poderá 

ser violada por qualquer lei, sob pena de se comprometer o Estado Democrático de 

                                                        
185 SILVA, José Afonso da Silva, Curso de Direito constitucional positivo. 7. ed. São Paulo: 
Malheiros, p.37 e 38. No mesmo sentido BONAVIDES, 1996, p. 63. 
186 FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 4. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1979. p. 11. 
187 La finalidad última de la Cosntituicion es assegurar la libertad , la dignidad y bienestar del hombre 
en la sociedad, mediante limitaciones a la accion del poder público (Segundo V, Linares Quintana, 
Tratado de Interpretacion Constitucional, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1998. p. 430, apud 
MACHADO, Hugo de Brito Machado. A supremacia constitucional como garantia do contribuinte. 
Revista Tributária de Finanças Públicas: Revistas do Tribunais, n. 39, p. 23-24,1996. 



 143

Direito que nos assegura a mesma, mesmo porque o texto constitucional é o marco 

inicial, cerne e vetor de todo o ordenamento jurídico. 

A partir deste raciocínio, em face da extrema importância da Carta Magna 

em nosso ordenamento jurídico no que diz respeito à manutenção e à organização 

do Estado, bem como das garantias fundamentais dos cidadãos é que se garante a 

supremacia constitucional, que decorre da própria rigidez de suas normas e da 

dificuldade que existe para que o seu texto possa ser modificado. 

Esta supremacia constitucional, de acordo com Nobre Júnior188, impõe 

que as demais normas do ordenamento só têm validade se estiverem de acordo com 

o que dispõe a carta magna de forma implícita ou explícita, o mesmo se podendo 

afirmar dos atos praticados pelo Estado e pelos particulares. Pertinente a esta 

questão, vale trazer à baila o pensamento de Miranda, que afirma que “a 

Constituição sobrepõe todos os órgãos do Estado”.189 

No que diz respeito à tributação, serve a Carta Magna para legitimar a 

atuação estatal, mas também para limitar e frear o poder estatal de intervir no 

patrimônio do particular, uma vez que a Constituição contém princípios e normas 

orientadores da atividade estatal, e ao mesmo tempo responsáveis pelas garantias 

fundamentais dos contribuintes. Com isso, atua contra o arbítrio da Administração  

na relação tributária, para que estes não se tornem presas fáceis daqueles que 

executam as leis, conforme anota Machado190. 

Feitas estas considerações, a possibilidade de a autoridade administrativa 

responsável pelos julgamentos no processo administrativo tributário decidir com 

                                                        
188 NOBRE JUNIOR, Edilson Pereira. Controle de constitucionalidade: modelos brasileiro e italiano. 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 222, p. 143-178, out./dez. 2000,.  
189 MIRANDA apud DELGADO, José Augusto. Processo administrativo tributário. In: MARTINS, Ivez 
Gandra Silva (Coord.).  Processo administrativo tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais; 
Centro de Extensão Universitária, 199. p. 90. 
190 MACHADO, 1996, p. 25. 
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base em fundamentos constitucionais é algo que deve ser examinado, levando-se 

em conta o significado de uma Constituição e da própria supremacia constitucional 

em nosso ordenamento jurídico. 

Desta forma, resta ressaltar que a Constituição, ao estabelecer nos 

artigos 100 a 103 as formas de controle de constitucionalidade, disciplinando a 

competência do judiciário para decidir sobre a inconstitucionalidade ou não de uma 

lei, não veda de forma expressa em nenhum momento que o controle da 

constitucionalidade seja feito por autoridades administrativas quando do exercício do 

controle da legalidade durante o processo administrativo tributário. 

Sendo assim, diante da inexistência de vedação para que a autoridade 

administrativa responsável por realizar o controle da legalidade do lançamento fiscal 

manifeste sobre alegação de inconstitucionalidade em sede administrativa, e, por 

isso mesmo, deixe de aplicar determinada norma incompatível com os princípios e 

normas descritos no texto constitucional, faz anotações Oliveira191. 

Cumpre observar que agindo assim estará a autoridade administrativa 

agindo em conformidade com o princípio da legalidade, que possui matriz 

constitucional. É necessário observar ainda que, embora não exista autorização 

expressa, existe uma implícita, pois no nosso ordenamento jurídico qualquer 

autoridade administrativa está subordinada aos princípios e normas presentes na 

Constituição. 

Por outro lado, é pacifico no entendimento da nossa doutrina, conforme 

anota Maximiliano192, que aquilo que expressamente a lei não proíbe é vedado ao 

seu intérprete proibir, de forma que não é possível que se possa realizar uma 

                                                        
191 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. A questão da apreciação da alegação de constitucionalidade em 
Sede Administrativa. In: ROCHA, Valdir Oliveira (Coord.). Processo administrativo fiscal. São 
Paulo: Dialética, 1997. v. 4, p. 125. 
192 MAXILIANO, Carlos. Hermenêutica e  aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 74. 
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interpretação literal do texto constitucional, a fim de justificar que a autoridade 

administrativa fiscal, responsável pelo controle da legalidade do lançamento 

tributário, não possa se manifestar em relação às alegações de constitucionalidade 

deduzidas em sua defesa pelo contribuinte, porque a Constituição atribui ao 

judiciário a tarefa de controle da constitucionalidade. 

Tal interpretação literal do texto constitucional, se admitida como válida, 

significa legitimar que o executivo, através  dos órgãos da administração realize atos  

capazes de produzir efeitos sobre o patrimônio do contribuinte, ignorando a 

Constituição e a supremacia desta. 

Resta observar que, em virtude do jogo político, estando a condução da 

elaboração das normas diretamente ligadas ao Executivo que utiliza de medidas 

provisórias, de decretos e de sua bancada no legislativo, é cada vez mais comum a 

edição de normas inconstitucionais destinadas a aumentar a arrecadação para cobrir 

os gastos do Estado. 

Isto ocorre porque o número de pessoas que vão aos tribunais judiciais 

para que este decrete a inconstitucionalidade da norma é sempre muito menor do 

que o número de pessoas que acabam pagando, o que propicia um aumento da 

arrecadação, que justifica o interesse da administração em impor ao julgador se 

manifeste sobre questões constitucionais em sede administrativa. 

Esta situação revela-se ainda mais esdrúxula se observarmos que nas 

lides fiscais existe um órgão administrativo mantido pelo Estado, responsável pelo 

controle da legalidade do lançamento fiscal, ato administrativo, sendo que a 

legalidade do ato administrativo exige, hoje em dia, a conformidade do mesmo com 

o texto constitucional, lei maior do nosso ordenamento jurídico, mesmo porque o art. 

78, da Carta Magna de 1988, obriga a autoridade maior do Executivo a atuar de 
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forma a manter, defender e cumprir o que determina a Constituição, o que, via de 

regra, obriga todas as demais autoridades e funcionários do Executivo. 

Cabe observar que a própria Constituição não deu ao Judiciário o 

monopólio a respeito do controle de constitucionalidade das leis, estabelecendo que 

só e somente só o judiciário está apto a exercer tal controle, nem restringiu a 

possibilidade de os demais poderes examinarem a constitucionalidade, conforme 

assevera Justen Filho193. 

Desta forma, não há dúvidas de que, em virtude dos princípios da ampla 

defesa e do contraditório, garantias constitucionais descritas no artigo 5º, inciso LV 

da lei maior que se estendem de forma expressa ao processo administrativo 

tributário, a autoridade administrativa tanto pode quanto deve apreciar estas 

questões de constitucionalidade e ilegalidade deduzidas na defesa pelo contribuinte 

quando da realização do julgamento que se realiza no processo administrativo 

tributário. 

Por esta razão, há de se ressaltar o entendimento de Moraes194 no 

parecer de nº 439/96, onde este esclarece que, não havendo impedimento para que 

a parte invoque em sede administrativa a inconstitucionalidade obstativa do seu 

direito, não é possível que se imponham limitações ao julgador administrativo para 

que deixe de apreciá-las. 

Canto195 considera ser um engano a postura de não se admitir à 

autoridade administrativa a manifestação acerca das questões de 

constitucionalidade fundados na premissa de que seus efeitos confundem-se com o 

                                                        
193 JUSTEN FILHO, 1997, p. 73. 
194 MORAES, Luis Fernando Oliveira de, Processo administrativo fiscal: competência do Conselho de 
Contribuintes para decidir sobre matéria constitucional/Parecer PGFN 439/96. Revista Dialética de 
Direito Tributário, n. 13, p. 99, 1995 . 
195 CANTO, Gilberto Ulhôa. Do processo administrativo tributário: teoria do Direito tributário. 
São Paulo: Ed. da Secretária da Fazenda do Estado de São Paulo, 1978, p. 103. 
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pronunciamento reservado para os tribunais judiciais, mesmo porque não é esta 

verdadeiramente a intenção que se pretende dar ao julgamento administrativo que 

se manifesta sobre as questões de constitucionalidade pertinentes à defesa. 

A esse respeito, não se pode perder de vista que somente o Supremo 

Tribunal Federal é competente para extração de norma inconstitucional do 

ordenamento jurídico. Todavia, dar preferência à aplicação de interpretação de 

índole constitucional na resolução das questões administrativas não chega nem 

perto desta forma de controle de constitucionalidade que está adstrita à competência 

do poder judiciário (que pode exercê-lo de forma concentrada ou difusa), mesmo 

porque a autoridade administrativa só terá a oportunidade de manifestar-se sobre 

questões constitucionais à medida que haja o lançamento fiscal, de forma que 

jamais irá discutir a constitucionalidade da lei em tese, como ocorre no processo 

judicial. 

Assim, carece de sustentação legal do argumento de que o controle de 

constitucionalidade é reservado apenas ao judiciário utilizado para justificar a 

restrição imposta ao julgador administrativo, já que é inconcebível em nosso 

ordenamento jurídico que o processo administrativo tributário seja realizado sem ter 

como pano de fundo a observância das garantias constitucionais pertinentes à ampla 

defesa e ao contraditório que assistem os contribuintes. 

Comentando o que vem a ser um engano daqueles que não admitem o 

julgador administrativo se manifestar sob alegações constitucionais em sede 

administrativa, Bottallo196 entende que não é possível atribuir à decisão 

administrativa os mesmos efeitos da declaração judicial de inconstitucionalidade. 

Entretanto, diante da necessidade de observar a hierarquia das leis em nosso 

                                                        
196 BOTALLO, Eduardo Domingues. Processo tributário: princípios, amplitude, natureza e alcance das 
funções nele exercidas. Revista de Estudos Tributários, n. 17, p. 151-152, jan./fev. 2001. 
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ordenamento, seria um absurdo pensarmos que dentro do processo administrativo 

tributário a Constituição possa ser conhecida ou desconhecida, de acordo com 

vontade do legislador infra-constitucional. 

É necessário observar que o texto constitucional, ao consagrar a ampla 

defesa e o contraditório como princípios orientadores da defesa também em sede 

administrativa, não estabeleceu nenhuma exceção em relação a qual matéria 

poderia vir a ser deduzida em sua defesa, de forma que não pode o legislador, 

através de norma infra-constitucional, estabelecer que o julgador não pode se 

manifestar sobre as questões constitucionais deduzidas na defesa, sob pena de 

estar elaborando norma de manifesta inconstitucionalidade. 

Ao manifestar sobre as alegações de constitucionalidade e ilegalidade 

deduzidas na defesa, a autoridade administrativa responsável pelo julgamento em 

sede de processo administrativo tributário está realizando atividade de controle da 

legalidade do lançamento fiscal, sendo que não existe vedação de ordem 

constitucional para que não se realize tal comportamento por parte dos responsáveis 

pelos julgamentos em sede administrativa, conforme atesta Nogueira ao afirmar que: 

Quem quer que conheça a prática dos órgãos administrativos judicantes 
tributários ou percorra os repertórios de decisões desses órgãos julgadores 
verificará que, com freqüência, declaram mesmo quando invocado um 
princípio ou dispositivo constitucional que não lhes cabe examiná-lo, mas 
tão só cumprir a lei ou regulamento sem consultar se o ato legislativo ou 
regulamentado é constitucional. Limitam-se à cômoda posição de presunção 
de que a lei ou decreto é constitucional e o aplicam sem consulta a Lei 
Maior. 
[...] 
A nosso ver, data vênia , isto não passa de um engano, e por causa dele 
nossos tribunais administrativos fiscais vêm sistematicamente fazendo não 
só a interpretação incompleta das leis e regulamentos por falta de consulta 
e atenção à Constituição, mas também aplicando ilegitimamente leis, 
regulamentos e atos inconstitucionais. 
Não existe nenhum princípio assente de que os órgãos administrativos não 
possam examinar a constitucionalidade das leis. Se não o pudessem, 
também não poderiam julgar e aplicar a legislação, posto que a legalidade 
começa com a Constituição, que é a lei máxima, e em sua obediência não é 
possível a aplicação da lei ou do regulamento. 
[...] 
Nenhum órgão julgador pode colocar-se na posição simplista de presumir 
que a lei ou decreto que lhe cumpre interpretar e aplicar deva ser 



 149

examinado somente desse texto em diante. Não. A lei e o decreto 
pertencem ao sistema do Direito Positivo e estão vinculados à Constituição. 
Nela está o ponto de partida. 
[...] 
Se o intérprete que levou em conta também os preceitos constitucionais 
concluir por um sentido em que se harmonizam os comandos da lei ou do 
decreto com os da Constituição, esta conclusão há de ser certa e válida.197 

 

Diante da necessidade que tem o julgador administrativo de interpretar a 

lei para decidir sobre a correta aplicação da lei descrita no lançamento fiscal, é o 

mesmo obrigado a interpretar as normas do nosso ordenamento jurídico a partir do 

texto constitucional, obrigando-se a prolatar sua decisão com base no que determina 

o texto constitucional, muito embora somente incumbe ao Poder Judiciário, em 

última instância, através do Supremo Tribunal Federal, a extração de norma 

inconstitucional de nosso ordenamento jurídico, mesmo porque a prática de dar 

preferência a vetor constitucional no deslinde de questões administrativas está muito 

longe desta de se assemelhar à forma de controle de constitucionalidade outorgada 

ao Poder Judiciário. 

 

 

4.2 A doutrina de Montesquieu a respeito da divisão dos poderes 

 

 

A idéia de que a autoridade Administrativa não pode se manifestar sobre 

as alegações de inconstitucionalidade feitas pelo contribuinte em sua defesa tem 

como fundamento também o princípio da divisão ou separação de poderes 

idealizado por Montesquieu e adotado pelo nosso ordenamento jurídico, consagrado 

expressamente no texto constitucional vigente. 

                                                        
197 NOGUEIRA, Rui Barbosa. Da interpretação e aplicação das leis tributárias. 2. ed., São Paulo: 
Ed. Revista dos Tribunais, 1965. p. 34-35 e 37-38. 



 150

Contudo, este entendimento advém de uma interpretação um tanto quanto 

distorcida do pensamento do autor, uma vez que, ao elaborar a teoria clássica da 

separação de poderes apresentada em “O Espirito das Leis”, propôs que essa  

divisão  funcionasse  como  um  sistema  de pesos e contrapesos para equilibrar as 

funções dos órgãos estatais, ressaltando que esse equilíbrio seria imprescindível 

para evitar que se instalasse um governo de poder absoluto. 

Ao teorizar a separação de poderes, Montesquieu198 entendeu que não 

haveria sentido nas coisas do mundo jurídico, se fossem reunidas numa só pessoa 

os poderes de fazer leis executarem as leis e o de julgar os indivíduos com base na 

leis. Entretanto, em nenhum momento em sua obra estabelece uma irrestrita divisão 

dos poderes. 

Os objetivos da teoria relativa à separação dos poderes são perfeitamente 

perceptíveis, já que classes diferentes integrando o mesmo poder resultariam num 

impedimento mútuo de seus membros. Porém, a respeito da interpretação que foi 

dada historicamente à teoria original da separação dos poderes para melhor se 

entender o pensamento do autor, é necessário se ater à época em que este viveu, 

sendo que a separação dos poderes deveria servir para conter os reis absolutistas. 

Desta forma, ao transpormos o princípio da separação dos poderes para 

as sociedades atuais, é necessário que se faça a devida interpretação do 

pensamento de Montesquieu em relação às necessidades atuais, de forma que as 

conclusões a serem obtidas não permitem sustentar que o princípio teorizado pelo 

referido autor vedasse que um poder pudesse, de certa forma, atuar na esfera do 

outro com o objetivo de justificar que a autoridade administrativa não possa se 

                                                        
198 MONTESQUIEU, Charles de Baron de Secondat. O Espírito das Leis. Tradução Fernando 
Henrique Cardoso; Leôncio Martins Rodrigues. 2. ed. Brasília, DF: Editora UNB, 1995. p. 119. 
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manifestar sobre as alegações de inconstitucionalidade por estar interferindo em 

atividade do judiciário. 

Ressalte-se que Montesquieu, contrariamente a essa divisão estrita, ao 

teorizar o princípio da separação dos poderes, admite a possibilidade de cumulação 

de poderes, sendo que apenas reprova com veemência a reunião de todos os 

poderes numa única pessoa, conforme assevera Justen Filho199. 

Em sua teoria, Montesquieu admite que um poder interfira de fato nas 

funções do outro (porém com limitações), chegando a afirmar que o Executivo 

participa da legislação pelo direito ao veto, mas o Legislativo não possui poder 

algum de executar. Assim: “não é dada ao Executivo a faculdade de estatuir apenas 

a faculdade de impedir”200. 

Assim, fica claro que o monarca, embora tenha o poder do veto, não é da 

sua competência a elaboração de leis. A faculdade de impedir, por isso mesmo, 

torna-se o elemento de equilíbrio entre os poderes, já que o Legislativo e o Executivo 

estariam limitando um ao outro. 

Cumpre ressaltar, a respeito da teoria da divisão de poderes, que seu 

autor, quando da sua elaboração, vivia num período em que predominava um 

Estado Absolutista, o que justificava a interpretação da estrita divisão dos poderes, 

além de ressaltar a importância desta teoria, que transpôs todas as transformações 

históricas, tendo se cristalizado paradoxalmente em um contexto social totalmente 

diferente do daquela época, onde se tem um regime democrático. 

Sobre a divisão de poderes teorizada por Montesquieu, Szkalrowsky 

ressalta o caráter dinâmico, onde o sistema de pesos e contrapesos entre as 

                                                        
199  JUSTEN FILHO, 1997, p. 69. 
200 MONTESQUIEU, 1995, p. 121. 
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funções do poder permite que os membros de uma função pratiquem atos de outra 

função, embora esteja claro que esta não é sua principal função, ao afirmar que: 

 

Entretanto, esta separação de longe está de permanecer estática, como um 
dogma político, impenetrável, porquanto entre eles deve existir, acentua 
Montesquieu um sistema de interação e vigilância recíprocas. 
Esse fosso absoluto entre os poderes do Estado não mais se explica 
cientificamente, dada a evolução do Estado Social, ou como que 
Lowenstein, as teorias mais recentes visualizam novas separações de 
funções do Estado, (7) de modo que a absoluta especialização inerente à  
separação é relativa, como entende Gonçalves Ferreira, pois o que há, na 
verdade, é o predomínio de uma ou de outra função praticando atos que 
não são exclusivos de sua área. 
Se teoricamente cada poder deveria exercer suas funções, como determina 
o mandamento constitucional, na realidade cada uma deles, na sua função 
secundária, desempenha a função do outro.201 

 

Desta forma, raciocinar-se modernamente ressaltando uma interpretação 

estrita dada à teoria   da  separação  dos  poderes,  interpretação  esta    fruto  de  

um  regime  absolutista,  é  algo incompatível com o século XXI, onde prevalece uma 

democracia constitucional que se funda em princípios garantidores do Estado de 

Direito. 

Assim, a transposição do princípio da separação dos poderes com os 

valores existentes no período em que foi concebido para o contexto atual a fim de 

sustentar que os tribunais administrativos que fazem parte do Executivo não podem 

manifestar sobre questões constitucionalidade e ilegalidade, por ser esta função do 

judiciário, revela-se algo questionável, ambíguo e simplista. 

É necessário observar que hoje em dia as camadas sociais não são tão 

estratificadas, e o poder concentra-se nas mão do governo, do Estado, que não se 

limitam ao aparelho administrativo (Executivo). Isso em virtude de a sustentação 

partidária de sua bancada ser possível para que este obtenha um certo controle do 

                                                        
201 SZKALROWSKY, 1990, p. 85. 
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Legislativo, que acaba quase numa totalidade, obedecendo às determinações e 

conveniências do poder executivo. 

Exerce também o Executivo o controle constitucional que na nomeação 

dos membros dos tribunais superiores, o que demonstra a sua influência no 

Judiciário e  revela que, diante da atuação de outros atores sociais modernamente, a 

interpretação clássica dada ao clássico princípio das separação dos poderes não 

impede as arbitrariedades do governo, assegurando a liberdade dos indivíduos ou o 

caráter democrático do Estado, algo que Dallari202 já sustentava em 1975. 

A esse respeito, é ilustrativo o pensamento Matteucci203, no qual se 

sustenta que a divisão do poder não serve para defender os cidadãos do abuso do 

poder, bem como que, diante das necessidades  do  mundo  moderno,  a excessiva  

divisão  do  poder  inviabiliza  que  o  governo desempenhe da melhor forma suas 

funções. Isso porque às vezes o caso concreto exige que decisões sejam tomadas 

com urgência que a fragmentação demasiada do poder inviabiliza, razão pela qual 

não há espaço atualmente para um divisão estática e irrestrita dos poderes. Nessa 

mesma linha estão Allorio204, jurista italiano que ressalta a fragilidade da concepção 

pura da tripartite divisão dos poderes. 

Observe-se que Montesquieu, em toda a sua obra, nunca negou a 

possibilidade de repúdio a leis que ofendessem princípios maiores, o que deixa clara 

a falta de sustentação jurídica do argumento de  que o princípio da separação dos 

poderes inviabiliza a manifestação a respeito das alegações de constitucionalidade  

em sede administrativa de julgamento fiscal. 

                                                        
202 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado.19 ed. São Paulo: Saraiva, 
1995. p. 185-186. 
203 MATTEUCCI, Nicola. Constitucionalismo. In:  BOBBIO, Noberto; MATTEUCCI, Nicola; 
PASQUINO, Gianfranco (Org.). Dicionário de Política . 4. ed. Brasília, DF: Editora UNB, 1992. v. I,  
p. 253-254. 
204 ALLORIO apud, MARINS, James. Decisões tributárias administrativas e controle judicial. Revista 
Dialética de Direito Tributário, n. 19, p. 48, 19--. 
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No que diz respeito à divisão dos poderes, o que há de se observar é que, 

ao transpormos o  pensamento de Montesquieu para a nossa realidade, estamos 

diante do fato de que o poder é um só, o poder é uno e emana da vontade estatal, 

havendo apenas um divisão funcional em atividades próprias do legislativo, do 

executivo e do judiciário. Isso sem que haja subordinação como forma de 

organização jurídica da manifestação de poder, de acordo com Silva205. 

Em relação ao aspecto funcional da divisão de poderes, Fagundes206 

entende que os órgãos que representam esta divisão funcional não exercem 

exclusivamente a função que nominalmente lhe foi atribuída, tendo nela apenas sua 

competência predominante, podendo, por isso mesmo, realizar atividades de outros 

órgãos, a exemplo do que ocorre com as Medidas Provisórias que possuem força de 

lei, editadas pelo Executivo, ou como as instalações de Comissões Parlamentares 

de Inquéritos, onde recentemente membros do poder legislativo realizaram 

atividades investigativas em relação à máfia do narcotráfico. 

Dentro deste contexto, revela-se perfeitamente possível, mesmo com a 

divisão funcional de poderes, que os órgãos da administração tributária 

encarregados do controle da legalidade dos lançamentos fiscais, os tribunais 

administrativos se manifestem a respeito de questões constitucionais. Tudo isso 

embora enquanto órgão que faz parte do Executivo esta não seja sua principal 

função, que se sujeita ao crivo do Poder Judiciário, a quem compete, através do 

Supremo Tribunal Federal, em última instância, decidir sobre a constitucionalidade 

ou não das normas.  

 

 

                                                        
205SILVA, 1997, p. 136. 
206FAGUNDES,1979, p. 17. 
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4.3 A atividade vinculada da autoridade administrativa e o respeito 

à Constituição como garantia do Estado Democrático de Direito. 

 

 

Uma outra questão que se invoca contra a possibilidade de a autoridade 

administrativa se manifestar sobre as questões de constitucionalidade e ilegalidade 

suscitada na defesa pelo contribuinte é o princípio da legalidade, tendo em vista que 

a atividade da autoridade administrativa é uma atividade vinculada à lei. 

Em virtude do respeito a este princípio, não pode a Autoridade 

administrativa  agir de forma contrária ao que a lei determina. Por isso mesmo, não 

pode a autoridade administrativa responsável pelo processo administrativo tributário 

manifestar-se sobre as alegações de constitucionalidade deduzidas na defesa, face 

à vedação expressa que existe nos regulamentos ou leis que disciplinam o processo 

administrativos tributário, normas infra-constitucionais, a exemplo do art. 167 do 

Regulamento do Processo Administrativo Fiscal da Bahia. 

Todavia, conforme já foi demonstrado neste trabalho quando falamos a 

respeito do princípio da legalidade, há de se observar que tal princípio, de 

fundamental importância para a administração, sofreu uma transformação no seu 

conteúdo, apresentando uma evolução no que diz respeito aos atos da 

administração pública, assumindo modernamente uma amplitude que lhe dá  

contornos de constitucionalidade. 

Por este motivo, os atos da administração pública, para terem validade, 

deverão estar de acordo com Constituição e com os princípios ali inseridos, pois esta 

é a lei maior do nosso ordenamento jurídico, à qual está subordinado até o próprio 

chefe do Executivo, o Presidente da República, quando dispõe a Carta Magna em 
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seu artigo 78, que a citada autoridade, ao tomar posse, deverá prestar o 

compromisso de defender e cumprir o que determina a Constituição. 

A despeito disso, convém observarmos que o artigo 1º da Lei 

Fundamental consagra a existência de um Estado Democrático de Direito, onde 

prevalecerão, dentre outras atitudes, a cidadania e a dignidade da pessoa humana, 

o que só pode ser alcançado havendo harmonia entre as pessoas, cabendo ao 

Estado cultivar e praticar ações que mantenham essa harmonia em relação a todas 

as pessoas e os demais órgãos que o compõem. 

Já o artigo 3º da Carta Magna dispõe que a República Federativa  tem 

como um dos objetivos fundamentais promover o bem de todos sem qualquer 

discriminação, o que demonstra que o Estado tem o dever de promover e cultivar a 

paz nas mais diversas relações, incluindo-se neste contexto a administração 

tributária, a quem compete a harmonização do conflito tributário pelo processo 

administrativo, conforme análise de Delgado207. 

Observe-se, que ao estender para o âmbito do processo administrativo 

garantias pertinentes ao contraditório e à ampla defesa, a Constituição Federal dotou 

o processo administrativo tributário de prerrogativas próprias do Estado Democrático 

de Direito que nos assegura a Carta Magna, em seu artigo 1º, e é em virtude  dos 

demais princípios explícitos no Art. 37 da referida Carta que Malerbi208 assevera que 

a administração está obrigada a seguir o que determinam tais princípios, de forma a 

delimitar com base neles o alcance da legalidade de seus atos voltados para a 

manutenção do Estado Democrático de Direito. 

 

                                                        
207 DELGADO, 1999, p. 89- 90. 
208 MALERBI, Dilva. Processo administrativo tributário. In: MARTINS, Ives Gandra Silva (Coord.). 
Processo administrativo tributário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. p. 115-116. 
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Por esta razão, não se pode admitir que seja invocada a aplicação do 

princípio da legalidade, a fim de legitimar que as autoridades fiscais responsáveis 

pelos julgamentos fiscais destinados ao controle de legalidade do lançamento fiscal 

não possam manifestar-se sobre as alegações de constitucionalidade deduzidas na 

defesa do contribuinte, em virtude do que pressupõem as garantias dos princípios da 

ampla defesa e do contraditório erigido à categoria de direitos fundamentais, que, 

por isso mesmo, possuem o status de cláusulas pétreas. 

A respeito da vinculação da autoridade administrativa, a lei, entendendo-

se obviamente o vocábulo numa perspectiva ampla, de forma a abranger a 

Constituição, lei maior de nosso ordenamento jurídico, Carraza209, assinala que o 

administrador deve obedecer à Constituição, tendo em vista que é um servidor da 

lei, e é no texto desta que deve pautar-se primeiramente, face à hierarquia existente 

entre em nosso ordenamento jurídico. 

Campos210, referindo-se a atividades desenvolvidas pelos órgãos 

administrativos encarregados de julgamentos das lides de natureza fiscal, ressalta 

que o julgador administrativo observa que o lançamento fiscal afronta o texto 

constitucional vigente. Além do mais, deve anular o ato administrativo, em virtude da 

sua inconstitucionalidade ou ilegalidade, o que não significa a declaração de 

inconstitucionalidade da lei, mas o exercício da faculdade que o Supremo Tribunal 

atribui à administração de anular ou revogar seus atos, quando os mesmos 

apresentarem-se defeituosos. 

De acordo com Canto211, a recusa dos órgãos administrativos em 

observar questões relativas à constitucionalidade decorre de um argumento 

                                                        
209 CARRAZA, Roque Antônio. Curso de Direito constitucional tributário.  3. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais,1991. p. 150. 
210 CAMPOS, Dejalma. Direito processual tributário. São Paulo: Atlas, 1995. p. 106-107 Processo. 
211CANTO, 1978, p. 103. 
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superado de que o funcionário é subordinado ao poder Executivo (devendo, 

portanto, obediência ao seu Ministro, ou ao Chefe do Executivo), uma vez que todos 

se subordinam à Constituição. 

O funcionário, mesmo que receba ordem de seu superior, não está 

obrigado a executar uma norma inconstitucional. Aliás, como seus superiores, está 

sempre obrigado a cumprir o que determina a lei, devendo se entender o vocábulo 

lei aqui numa dimensão ampla, cuja lei maior é a Constituição, face ao vício contido 

na norma inferior. 

Não se pode deixar perder de vista, neste momento, que a atividade da 

autoridade administrativa julgadora desenvolvida no processo administrativo 

tributário é uma atividade judicante, atípica, sendo esta mesma obrigada a realizar o 

controle da legalidade do lançamento fiscal, ou seja, a correta realização do ato 

administrativo, de acordo com as normas do nosso ordenamento jurídico. 

Caso a referida Autoridade entenda por aplicar norma ou princípio da 

Constituição, não estará descumprindo a lei, restando superado o argumento da 

legalidade da atividade administrativa. Já a aplicação da norma constitucional revela 

que o julgador cumpriu com a premissa de que vincula sua atividade de respeito à 

lei, à Constituição - lei maior do nosso ordenamento jurídico. 

Por esta razão, não é possível impor limites ao julgador para que este não 

observe o que determina a Constituição, já que a função do Executivo é de cumprir a 

lei e, por isso, a atividade administrativa é subordinada, o que inclui a premissa 

maior de respeito e vinculação ao que determina a Constituição. 
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Balera212, em Congresso de Direito Tributário, se fez ouvir manifestado 

entendimento de que a função controle da legalidade exercida pelo Estado na ordem 

tributária, ou seja, no processo administrativo tributário, realizando uma função 

judicante, tem sua diretriz controlada pelo princípio da legalidade, sendo que esta 

diretriz da legalidade deverá estar conforme a Constituição, pois toda ordem 

tributária deve ser conforme a própria Constituição. 

Adotando a mesma linha de raciocínio, apenas diferenciando que o 

comportamento da autoridade julgadora  no processo administrativo tributário está 

ligado ao que chama de Função Atípica, Figueiredo213 entende que os Tribunais 

Administrativos encarregados do controle de legalidade do lançamento fiscal  são 

premidos pelo texto constitucional, que afirma serem o contraditório e a ampla 

defesa inerentes ao processo administrativo. Por esta razão, podem manifestar-se 

sobre as questões constitucionais deduzidas na defesa pelo contribuinte. Ademais,  

exercem uma função atípica, de forma que, se assim não o fizerem por imposição de 

norma infraconstitucional, as atividades dos tribunais administrativos passam a ter 

reduzida utilidade, sobrecarregando o judiciário. 

Cumpre destacar, a respeito deste comportamento da autoridade 

administrativa, que o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecida a possibilidade 

de o Poder Executivo deixar de aplicar lei que se entenda inconstitucional. Em 

relação a este comportamento, há de se ressaltar o entendimento de Barros214, 

relator do acórdão sobre a matéria, no qual assevera que é lícito o Executivo deixar 

                                                        
212 BALERA, Wagner. Processo administrativo tributário e o controle de constitucionalidade pelos 
tribunais administrativos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO, 12., 1998, São 
Paulo. Revista de Direito Tributário, São Paulo, n. 75, p. 151-158, [1999]. 
213 FIIGUEIREDO, Lúcia Vale. Processo administrativo tributário e o controle de constitucionalidade 
pelos tribunais administrativos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO, 12.,  
1998, São Paulo. Revista de Direito Tributário, São Paulo, n. 75, p. 158-161, [1999]. No mesmo 
sentido GONÇALVES, Carlos. Processo administrativo tributário e o controle de constitucionalidade 
pelos tribunais administrativos. Revista de Direito Tributário, São Paulo: ros , n. 75, p .268-279. 
214 BARROS, Min. Humberto Gomes de. STJ, Resp n. 23.121-1/GO, AC. de 06/10/93. 
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de aplicar lei que não se coaduna com o sistema constitucional. Com isso, ressalta 

se revelar mais correta a atitude da administração que homenageia a aplicação da 

Constituição frente à norma inconstitucional. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma vez caminhando pelo 

mesmo sentido, já reconhece ter o Chefe do Poder Executivo competência para 

deixar de aplicar ou para autorizar aos órgãos e às autoridades que desempenham 

atividades substancialmente administrativas a aplicação de lei ou ato normativo 

considerados inconstitucionais, conforme anota Tácito215. 

Cabe ressaltar também o posicionamento de extrema lucidez de Nogueira216, 

ao reconhecer que o Executivo pode recusar-se a aplicar a lei, quando, ao 

interpretá-la, a houver julgado  inconstitucional, cabendo ao judiciário declarar a 

inconstitucionalidade da norma em última análise. 

Dessa maneira, temos que a antiga dimensão dada ao princípio da  legalidade 

da atividade administrativa que apresentou sensível mudança modernamente é 

imprestável para sustentar a alegação de que não é possível a autoridade 

administrativa se manifestar sobre as alegações de constitucionalidade, sob pena de 

se estar legitimando que o executivo possa realizar suas atividades desconsiderando 

a Constituição, violando-se, assim, o Estado Democrático de Direito que nos 

assegura a Carta Magna. 

A questão aqui descrita toma contornos de elevada importância, já que o 

Governo Federal editou a Medida Provisória Nº 75 no dia 24/10/2002, que promoveu 

restrições às atividades do Conselho de Contribuintes, responsável pelo julgamento  

                                                        
215 TÁCITO, Caio. Revista de Direito Administrativo, n. 59, Revista dos Tribunais, p. 343, ao comentar 
o julgado do STF (RMS 7.243) que é pacífica a tese de que o Poder Executivo pode anular, ex officio, 
os seus próprios atos ilegais ou inconstitucionais, ressalvada a apreciação judicial. 
216 MS 15.886-DF, RTJ 41/688. Neste sentido, a Súmula do STF 473 e também o RMS 13.950, Rel. 
Min. Amaral Santos. In: Revista de Direito Administrativo, n. 97, Revista do Tribunais, p.116-120. 
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dos recursos administrativos de tributos federais, pois no seu art. 5º está previsto 

que o Conselho  não irá examinar as reclamações quando o argumento for  

desrespeito à lei ou à Constituição Federal217, restringindo a quase nada a atividade 

do controle de legalidade do lançamento fiscal nestes órgãos. 

Tal fato demonstra que o Executivo faz tábua rasa do processo administrativo 

tributário  enquanto instrumento capaz de resolver os litígios entre a administração e 

os administrados, valorizando tão somente o processo judicial , já que mais uma vez, 

através de Medida Provisória, “devido ao caráter de relevância e urgência”, que 

enseja a aplicação de tal medida, o Executivo ignora a importância do processo 

administrativo tributário como instrumento de defesa dos contribuintes, que conta 

com princípios constitucionais erigidos à categoria de direitos fundamentais, atitude  

flagrantemente contrária ao que dispõe o texto constitucional. 

                                                        
217 Gazeta Mercantil, Legislação, 4 nov. 2002. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Diante das garantias constitucionais que se estendem ao processo 

administrativo, não é possível sustentar, de forma irrestrita, o sistema de jurisdição 

una e impor limitações ao julgador administrativo para que se manifeste, 

observando-se o que determina o texto constitucional, uma vez que tais 

circunstâncias inviabilizam o acesso dos contribuintes a uma ordem jurídica justa em 

sede administrativa. 

No nosso ordenamento jurídico, os tribunais administrativos encarregados 

das lides fiscais, embora dotados de especialização, não possuem as mínimas 

garantias de autonomia e independência que dêem condições de seus julgadores 

proferirem decisões imparciais capazes de promover justiça tributária. Esta só se 

realiza, caso os referidos tribunais estejam voltados para observar o que determinam 

os princípios  que se aplicam ao processo administrativo tributário e servem de 

garantias ao exercício do direito de defesa dos contribuintes em sede administrativa. 

Por esta razão, o monopólio de jurisdição por parte do judiciário  previsto 

na Constituição vigente em relação às lides de natureza fiscal, mesmo diante do 

esgotamento deste modelo como forma de solução das lides entre administração e 

administrados, terminou por criar uma situação onde um princípio constitucional de 

acesso ao judiciário impede que outros princípios constitucionais sejam aplicados 

em sede administrativa. Fica, desta forma, prejudicada a atividade de um poderoso 

instrumento capaz de realizar justiça tributária, tornando-se o processo 

administrativo tributário imprestável para o fim a que se destina. 
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Tal situação sobrecarrega, de forma monstruosa, o judiciário de 

processos para que este venha decidir decretando a nulidade dos lançamentos 

fiscais em virtude dos seguintes fatos: não concessão de diligência, não realização 

de uma perícia, quando indispensáveis à produção de prova por parte do 

contribuinte; não apreciação de documentos juntados após a defesa que 

demonstrem a improcedência de um lançamento fiscal, bem como pelo não 

acatamento de um recurso desacompanhado de depósito, cujo exame do mérito 

possa demonstrar a improcedência do lançamento fiscal. 

Esta situação revela que o texto constitucional promulgado em 1988, ao 

optar por manter o sistema de jurisdição una, o qual não atende aos anseios da 

sociedade, desprezando a criação de um contencioso administrativo fiscal destinado 

ao fortalecimento das atividades desenvolvidas nos tribunais administrativos, é 

responsável pela inviabilização do processo administrativo tributário, tornando-o 

imprestável. Tal situação ocorre, já que, em virtude do monopólio de jurisdição, o 

texto constitucional não contemplou a existência de órgãos dentro da estrutura 

administrativa do Estado dotados das condições necessárias para fazer valer o 

respeito às garantias dos contribuintes. 

Assim, diante da forma em que se estruturou o processo administrativo 

tributário em nosso ordenamento jurídico a partir da Constituição de 1988, fica 

prejudicada a atividade de controle da legalidade do lançamento fiscal exercida em 

sede administrativa, violando-se o Estado Democrático de Direito que nos assegura 

o texto constitucional, pois inexistem no nosso ordenamento jurídico as condições 

para respeito ao direito fundamental dos contribuintes e a efetiva realização de uma 

ampla defesa, bem como do exercício do contraditório em sede administrativa. 
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Há se de ressaltar que, em virtude da importância do processo 

administrativo tributário para manutenção da  democracia, não pode a autoridade 

administrativa responsável pelos julgados no processo administrativo tributário 

deixar de decidir com base em valores constitucionais deduzidos na defesa pelo 

administrado, face ao que impõem o princípio da hierarquia das leis, a falta de 

sustentação dos argumentos utilizados para justificar a vedação imposta ao julgador 

administrativo. 

Racionar de forma a impor tal limitação aos julgadores administrativos 

significa amesquinhar as garantias constitucionais obtidas com a Carta de 1988, 

conquistadas após duros anos de batalhas daqueles que atuam no nosso 

ordenamento jurídico contra o abuso estatal, objetivando a valorização e o 

reconhecimento do processo administrativo como um mecanismo informal de 

solução dos conflitos de natureza fiscal. 

Tal comportamento põe em cheque o próprio Estado Democrático de 

Direito que se revela com o respeito à Constituição e aos seus princípios, tornando o 

processo administrativo imprestável à realização de controle da legalidade do 

lançamento fiscal em sede administrativa. 

Diante destes fatos, é mais do que necessário pensar o processo 

administrativo tributário afastando-se desta concepção formalista, própria do 

processo judicial, valorizando a estruturação de um processo administrativo tributário 

com base em princípios próprios que possuem, inclusive, sede constitucional 

expressa, erigido à categoria de direitos fundamentais, de forma que seus julgadores 

possam gozar de autonomia e independência, permitindo-lhes decidir com base não 

só no que determina a lei e regulamentos de ordem infra-constitucional, mas 

também acerca do que determina a Constituição. 
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Tais fatos demonstram que a Carta Magna de 1988 não avançou o quanto 

podia em relação ao respeito às garantias constitucionais do cidadão em sede 

administrativa, o que termina por inviabilizar o processo administrativo tributário, 

tornando-o imprestável para funcionar como instrumento de defesa do contribuinte 

frente à administração, o que representa uma ofensa ao Estado Democrático de 

Direito, conforme nos assegura a Carta Magna. 
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