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O direito pode ser ignorado, 
espezinhado, mas nem por isso deixa de 
existir e de ser reconhecido como única 
regra de vida por todas as boas almas. Um 
povo de loucos pretende colocar a 
violência no pedestal que os outros 
ergueram ao direito. Empenho inútil! A 
aspiração dos homens será eternamente a 
de que exista cada vez mais liberdade, 
mais fraternidade, mais justiça. 

  (Blasco Ibánez, Os quatro 
cavaleiros do Apocalipse) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6

 

RESUMO 
 

O trabalho ora realizado partiu de duas constatações. Uma de que estudos existentes sobre 

tribunais administrativo-tributários, órgão do Poder Executivo com a atribuição legal de julgar 

os processos administrativo-tributário concernentes à cobrança de tributos e seus acessórios, 

foram  realizados do ponto vista jurídico. A outra, o desconhecimento quanto à utilização das 

decisões administrativas do Tribunal Administrativo Tributário do Estado – TATE, órgão 

integrante da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, pelos Juízes das Varas da 

Fazenda Pública de Pernambuco como um dos elementos que ajudem na formação  da sua 

convicção ao apreciar as matérias que já foram objeto de julgamento naquele tribunal 

administrativo.  

Como resultante da primeira constatação, realizamos uma pesquisa exploratória sobre o 

Tribunal Administrativo Tributário do Estado-TATE, com o objetivo de estudá-lo sob o  

ponto de vista organizacional,  que constituiu nos seguintes procedimentos: levantamento 

histórico-legal do órgão, levantamento de dados quantitativos ao longo de um período 

determinado como objeto de pesquisa; e uma análise da sua estrutura organizacional, bem 

como um comparativo com as estruturas dos tribunais administrativo-tributários dos demais 

Estados da Federação. 

A segunda constatação levou a perquirir se as decisões administrativas do Tribunal 

Administrativo Tributário do Estado-TATE são eficazes sob o ponto de vista de sua utilização 

pelos membros da primeira instância do Poder Judiciário, ou seja, as decisões são utilizadas 

como um dos  elementos de convicção para julgamentos na esfera judicial e se elas de uma 

forma ou de outra ajudam na agilizam da prestação jurisdicional, economizando pesquisas e 

maiores aprofundamentos no exame da questão. O objetivo da pesquisa se insere dentro de 

dois contextos. A inserção na administração pública brasileira do modelo gerencial com 

enfoque na busca da qualidade dos serviços públicos, em termos gerais,  e o questionamento 

que tem ocorrido nestes últimos tempos a capacidade de gestão do Poder Judiciário em 

transformar o  “trabalho de dar sentenças em resultados aos cidadãos”, em termos mais 

específicos. 

O referencial teórico utilizado, embora focado no modelo da administração gerencial em que 

se busca a eficiência do Estado, se pautou no cidadão como o destinatário das ações públicas, 

como defende Andriolo e Maria das Graças Rua,  e não nas figuras do consumidor ou cliente 

que constituíam os enfoques do modelo gerencial puro.  
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Como metodologia para a pesquisa exploratória foram utilizadas as investigações documental, 

bibliográfica e  levantamento de dados quantitativos. Para o questionamento sobre a eficácia 

das decisões administrativas do Tribunal Administrativo Tributário do Estado – TATE 

utilizou-se a aplicação de questionário que foi aplicado junto aos Juízes das Varas da Fazenda 

Pública do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco. 

Os resultados obtidos com a pesquisa exploratória, tanto  constituem em uma radiografia do 

Tribunal Administrativo Tributário-TATE, como um conjunto de elementos que podem 

subsidiar um estudo comparativo de tribunais administrativo-tributários, sob o ponto de vista 

de suas estruturas organizacionais. Quanto a aplicação do questionário as respostas obtidas 

confirmam, em certo grau, as suposições  de que os Juízes das Varas da Fazenda Pública 

utilizam as decisões do TATE para fundamentarem as suas decisões e de que as decisões 

administrativas contribuem para a celeridade dos julgamentos de processos judiciais 

concernentes a cobrança de tributos, existentes naquelas varas privativas. As respostas ainda  

poderão servir para que o órgão pesquisado as utilize como instrumento de avaliação da 

qualidade de suas decisões administrativas.   
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ABSTRACT 
 

This work was based on two suppositions. One being the current studies of administrative-

fiscal courts, the public body with the legal responsibility to judge administrative-fiscal 

processes concerning the collection of taxes and related matters, which were carried out from 

a legal viewpoint. The other was the lack of awareness by the judges of Pernambuco’s public 

finance courts of the use of previous administrative judgements of the Tribunal 

Administrativo Tributário do Estado – TATE, an institution that is part of the State of 

Pernambuco’s finance secretariat. That is, the use of previous case law in forming their 

opinion on matters that were previously the object of a judgement in that administrative court. 

As a result of the first supposition, we carried out exploratory research on the State fiscal 

administrative court-TATE, in order to study it from the organisational viewpoint, which was 

made using the following procedures: investigation of the history and the law of the 

institution, investigation of the quantitative data along the period on which the research was 

based, and an analysis of its organizational structure, as well as comparing it with the 

structures of the administrative-fiscal courts of the other states of the Brazilian Federation. 

The second supposition led us to investigate whether the administrative decisions of the 

Tribunal Administrativo Tributário do Estado -TATE are effective relating to their use by the 

members in the first instance of the judiciary. That is, that the decisions are included in the 

basis for judgements in the judicial sphere and if they help in some way in the agility of the 

juridical process, economising in more detailed research on the item under judgement. The 

objective of the research is placed within two contexts. The insertion in the Brazilian public 

administration of the management model focusing on the search for quality in public services 

in general and the questioning in recent times of the management capacity of the judiciary to 

transform the “work of giving sentences leading to results for the citizens” in more specific 

terms. 

The theoretical reference used, whilst focused on the model of the management administration 

in which the efficiency of the state is sought, is based on the citizen as the object of the public 

actions, as defended by Andriolo and Maria das Graças Rua. This is rather than a focus on the 

consumer or the client as is found in pure management models.   

The methodology employed for the exploratory research were the documentary and 

bibliographical investigations and the compilation of quantitative data. For the questioning of 
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the effectiveness of the administrative decisions of the Tribunal Administrativo Tributário do 

Estado – TATE, the judges of the public finance and private judicial courts of Pernambuco 

state answered a questionnaire. 

The results obtained from the exploratory research showed a detailed picture of the Tribunal 

Administrativo Tributário do Estado – TATE, as well as a group of elements which can serve 

as a basis for a comparative study of administrative-fiscal courts, regarding their 

organizational structures. The answers obtained from the questionnaire confirmed, to a certain 

degree, the suppositions that the judges of the public finance courts used the decisions of the 

TATE on which to form their decisions. They also confirmed that the administrative decisions 

contribute to the judging of processes, relating to the collection of taxes, which had already 

been made in those specialized courts. The answers may also be used by the researched 

institution as an instrument for evaluation of quality of its administrative decisions.   
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INTRODUÇÃO 

 

Processo administrativo-tributário, decisões administrativas, eficácia, tribunal 

administrativo, Poder Judiciário, celeridade processual, questões tributárias, administração 

pública gerencial, contribuintes, crédito tributário, poder de tributar, reforma do Estado, 

racionalidade, eficiência do Estado. 

Utilizando os conceitos acima, abordamos em nossa pesquisa, duas questões. A 

primeira é a realização de uma investigação exploratória do Tribunal Administrativo 

Tributário do Estado-TATE, e a segunda, a realização de uma pesquisa qualitativa acerca de 

suas decisões administrativas. 

O TATE é um órgão que faz parte da estrutura organizacional da Secretaria da 

Fazenda de Pernambuco, e, nos termos da Lei estadual nº 10.594, de 28 de junho de 1991, 

regulamentada pelo Decreto nº 15.229, de 09 de setembro de 1991,  e posteriormente nos 

termos da Lei estadual nº 11.904, de 22 de dezembro de 2000, tem por competência o 

julgamento dos procedimentos administrativo-tributários, de ofício ou voluntários, 

concernentes a tributos de competência estadual, e cuja finalidade é promover e assegurar a 

aplicação da justiça tributária na órbita administrativa estadual. Por sua vez, a Secretaria da 

Fazenda do Estado de Pernambuco-SEFAZ,   conforme a Lei Complementar estadual nº 043, 

de 31 de janeiro de 2003, que dispõe  sobre as áreas de atuação, a estrutura e o funcionamento 

do Poder Executivo Estadual, tem as seguintes finalidades e competências: 

- desenvolver e executar a política tributária do Estado; 

- proceder à arrecadação e à fiscalização da receita tributária estadual;  

- normatizar os procedimentos relativos ao processo de arrecadação tributária;  

- desenvolver e executar a política financeira do Estado;  
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- realizar os serviços de auditoria financeira, controle interno, e de auditoria 

permanente da folha de pagamento do pessoal do Estado;  

- normatizar os procedimentos relativos ao processo de elaboração da legislação 

relativa à programação financeira da execução orçamentária, da contabilidade pública, da 

controladoria e auditoria financeira e das prestações de contas dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual;  

- coordenar a definição e o controle da política de endividamento do Estado;  

- executar as atribuições do Estado, relativas ao Registro do Comércio. 

Embora muito se tenha escrito sobre os tribunais administrativo-tributários sob o 

ponto de vista jurídico1, pouco ou quase nada se tem discutido sobre a sua organização 

administrativa.   

A pesquisa exploratória do Tribunal Administrativo Tributário Estadual insere-se no 

contexto de um estudo de caso, que constitui uma das muitas maneiras de se fazer pesquisa 

em ciências sociais por contribuir para a compreensão que se tem dos fenômenos individuais, 

organizacionais, sociais e políticos.2 

A pesquisa qualitativa  visa verificar a  eficácia  das decisões administrativas daquele 

órgão sob o ponto de vista da sua utilização pelo Poder Judiciário, mais especificamente pelos 

Juízes das Varas da Fazenda Pública do Estado de Pernambuco, localizadas na capital. Esta 

questão é analisada a partir de entrevistas e questionário aplicado  aos citados juízes. 

Considerando que o tribunal administrativo é o objeto de pesquisa, faz-se necessário, 

inicialmente, conceituá-lo e, para isso, nos socorremos do administrativista Hely Lopes 

Meirelles3: 

Os Tribunais Administrativos são órgãos do Poder Executivo, com competência 
jurisdicional específica para assuntos indicados em lei, a serem decididos nos recursos 
próprios. Não integram o Poder Judiciário, nem proferem decisões conclusivas para a Justiça 
comum... Atuam e decidem no âmbito restrito da Administração ativa, vinculando-a aos seus 
julgamentos, comumente sujeitos à revisão do Ministro de Estado (ou Secretário do Estado) 
que, em tais, casos, representa a última instância administrativa. Esses tribunais são, pois, 
órgãos auxiliares dos respectivos Ministérios (ou Secretarias de Estado), ao lado dos quais 
exercem funções jurisdicionais administrativas parajudiciais ou quase judiciais, destinadas à 
solução de questões internas da Administração ou de pendências suscitadas pelos 
administrados.   

                                                 
1 A título de exemplo podemos citar as seguintes obras: BOTALLO, Eduardo Domingos. Procedimento administrativo 
tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977;CARVALHO, A.A Contreiras de. Processo administrativo tributário. São 
Paulo: Resenha Tributária, 1974; COUTINHO, Oyapock. Processo administrativo fiscal. São Paulo, 1979. 
XAVIER, Alberto. Do procedimento administrativo. São Paulo: Bushatsky, 1976. 
2 YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos.Trad. Daniel Grassi. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 
3 MEIRELLES, Hely L. Direito Administrativo Brasileiro. 14 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. p. 661. 
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Embora o conceito contenha um vocabulário específico como  “competência 

jurisdicional”, “instância administrativa”, ou expressões como “funções jurisdicionais 

administrativas parajudiciais”, “decisões conclusivas para a Justiça comum”, procuramos 

adotar estratégias discursivas a fim de proporcionar uma leitura suficiente aos interessados 

pela matéria. 

O objetivo de se questionar se os juízes utilizam as decisões administrativas do TATE 

é, caso a resposta seja negativa, obter elementos que subsidiem aquele órgão administrativo 

no sentido de melhorar tais decisões. Com base nisso, objetiva-se que o Órgão reflita se as 

decisões por ele proferidas têm um fim nelas mesmas. Entendemos que elas devam contribuir 

para o desafogamento do Poder Judiciário, como veremos no capítulo que trata do processo 

judicial tributário.  Faz-se necessário que o TATE tenha como missão não só aplicar a justiça 

fiscal, no momento em que decide a favor do contribuinte que teve lavrado contra si um 

procedimento fiscal visando à cobrança de tributos, mas também contribuir com o Judiciário.   

Nesta introdução, objetivamos apenas ressaltar que a contribuição do Tribunal Administrativo 

Tributário do Estado-TATE ao Poder Judiciário torna-se relevante, pois este Poder atualmente 

vem sofrendo críticas, nem sempre justas, em face  dos problemas gerados por uma presumida 

“lentidão e imprevisibilidade”, visão esta já incutida do imaginário da população brasileira. 

 As críticas ao Poder Judiciário deixaram de ser apenas figuras de retórica para serem 

críticas  contundentes, a exemplo do pronunciamento do Presidente da República, ao dizer 

que “é preciso abrir a caixa-preta da Justiça”  e ao propor uma inspeção externa por parte da 

Organização das Nações Unidas. A partir desse fato, a imprensa nacional vem 

sistematicamente4 questionando  a eficácia daquele Poder em, de acordo com as  palavras do 

Presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, Cláudio Baldino Maciel, “transformar o 

trabalho de dar sentenças em resultados aos cidadãos”.5 A autocrítica levou o Poder Judiciário 

a reconhecer que  vive uma crise de efetividade, o que gerou uma proposta de  medidas que 

visam adequar a Justiça a um período em que a economia exige maior celeridade nos 

julgamentos das demandas.  As críticas, geralmente acompanhadas de sugestões, denotam a 

incapacidade do Poder Judiciário brasileiro de contribuir decisivamente para o crescimento e 

                                                 
4 JUDICIÁRIO ESTÁ A BEIRA DO COLAPSO. Jornal de Brasília. Edição do dia 19.10.2003 
   O LADO POUCO DEBATIDO DO JUDICIÁRIO. O Estado de S. Paulo. Edição do dia 19.10.2003. 
    EM CRISE COM O GOVERNO, JUDICIÁRIO ESTUDA FORMAS DE MUDAR SUA ATUAÇÃO. O GLOBO.                        

Edição de 19.10.2003. 
5 MACIEL, Cláudio Baldino. Entrevista:  Em crise com o governo, magistrados criticam condução da reforma do Judiciário. 
Valor Econômico, São Paulo,  20 out.  2003 - 1º Caderno. 
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para a geração de bem-estar social, e que , portanto, haveria  a necessidade de simplificação 

do processo judicial e de aperfeiçoamento da gestão administrativa, conforme, também, as 

palavras do ex-Ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega6. 

O trabalho desenvolvido no TATE ao longo dos últimos anos, a partir de 1998, 

visando ao gerenciamento de informações e à preocupação com a sua eficiência e sua eficácia, 

fato que levou a nossa pesquisa, constitui, em menor escala, a mesma  preocupação existente 

hoje com o Poder Judiciário. Isso é o que nos leva a concluir  a leitura do artigo “Governo 

mudará gestão da Justiça”7, em que está registrada a constatação de haver uma carência 

crônica de estatísticas básicas que poderiam auxiliar o planejamento do Judiciário. À vista 

desta constatação, um estudo vem sendo desenvolvido visando à realização de uma pesquisa 

para que se conheça a realidade daquele Poder. Para o Secretário da Secretaria Especial  da 

Reforma do Judiciário, órgão integrante do Ministério da Justiça,  com a realização da 

pesquisa, será possível fechar todos os dados sobre a Justiça em todos os níveis – federal, 

estadual, trabalhista, juizados especiais e defensorias. Acrescenta, ainda, o Secretário, que 

“teremos dados sobre tramitação de processos, produtividade, eficiência e funcionamento da 

Justiça, ou seja, teremos dados quantitativos e qualitativos da Justiça”. A preocupação com a 

gestão da Justiça começa a criar corpo, constituindo tema de discussão no 4º Congresso 

Brasileiro de Administração da Justiça, em que se reforçou a importância de se buscar na área 

da gestão dos tribunais a resposta  para a agilização dos julgamentos no Brasil, que, na visão 

do Ministro Edson Vidigal, "mais da metade dos problemas ensejados na morosidade da 

Justiça são de natureza gerencial".8 

A eficácia das decisões administrativas do Tribunal Administrativo Tributário do 

Estado-TATE é considerada, do ponto de vista de sua contribuição para a eficiência do 

Estado, entendendo-se esta como o atendimento às demandas do cidadão, com melhor 

qualidade e a um custo menor. 

Aqui se destacam dois aspectos basilares do nosso trabalho: a eficiência do Estado e o 

cidadão como o destinatário das ações públicas. 

A eficiência do Estado  constitui um elemento dentro do universo da Reforma do 

Estado, que, por sua vez, envolve a reforma administrativa, a reforma no plano fiscal e a 

                                                 
6 NÓBREGA, Maílson da, O lado pouco debatido do Judiciário. O Estado de São Paulo, São Paulo, 19 out. 2003 
7 BATISTA, Henrique Gomes. Governo mudará gestão da Justiça. Valor Econômico – on line  
http://www.valoronline.com.br/  Acesso em 03.03.2004 
8 VIDIGAL Edson. Gestão da Justiça será prioridade.  [Depoimento a Henrique Gomes Batista].Valor Econômico – on line  
Disponível em: http://www.valoronline.com.br/  Acesso em:  08 mar. 2004 
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reforma política. Dentro destas três reformas, a questão  estudada está inserida na reforma 

administrativa,  que teve como vetor a  aplicação  dos princípios e práticas da nova gestão 

pública, ou seja, a implantação da Reforma Gerencial, fundamentada na premissa de que o 

Estado pode ser eficiente, desde que use instituições e estratégias gerenciais. 

As razões que levaram  a Administração Pública a se pautar por uma administração 

gerencial estão sintetizadas nas palavras de Bresser Pereira, o condutor da reforma 

administrativa nos Governos de Fernando Henrique Cardoso. 

 

A ineficiência e incapacidade da administração pública burocrática em atender com 
qualidade às demandas dos cidadãos no grande Estado Social do século vinte, tornou-se 
necessária a sua substituição por uma administração pública gerencial. O caráter superado da 
forma burocrática de administrar o Estado manifestou-se, de um lado, nos custos crescentes 
da máquina estatal, e, de outro, na baixa qualidade e na ineficiência dos serviços sociais 
prestados ao cidadão 

A administração pública burocrática que era considerada a única forma possível de 
coordenar as ações e prever o comportamento dos seus membros como também era a 
maneira de reduzir a incerteza em relação ao processo de tomada de decisão e assim 
aumentar a previsibilidade dos comportamentos, verificou-se que não garantia nem rapidez, 
nem boa qualidade, nem custo baixo para os serviços prestados ao público. 

A necessidade de uma administração pública gerencial decorre, portanto, não só de 
problemas de crescimento e da conseqüente diferenciação de estrutura burocrática e da 
complexidade crescente da agenda governamental, mas também da necessidade de 
legitimação da burocracia perante as demandas da cidadania. 

A Reforma Gerencial da administração pública é essencial, a curto prazo, para reduzir os 
custos do Estado e completar o ajuste fiscal, e, a médio prazo, para tornar o Estado mais 
eficiente, mais efetivo, melhor capacitado para defender o patrimônio público, mais capaz de 
atender às demandas dos cidadãos a um custo compatível com as restrições econômicas 
impostas pelo aumento da competição internacional envolvido no processo de globalização.9 

 

No governo de Luís Inácio Lula da Silva, nas palavras de Humberto Martins, 

Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, está surgindo uma “quarta geração” de 

transformações. As “primeira” e “segunda gerações”, segundo o Secretário , representaram a 

construção da burocracia governamental, a “terceira geração” constituiu a era das reformas do 

Governo Fernando Henrique Cardoso, calcada na crise do Estado. A nova geração de 

transformações tem por objeto “O Estado como solução” em que “o Brasil precisa de um 

Estado que garanta minimamente direitos civis e direitos sociais”. Conclui ainda o Secretário 

                                                 
9 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a cidadania: A Reforma Gerencial Brasileira na Perspectiva 
Internacional. São Paulo: Ed. ; Brasília: ENAP, 1998. pág. 95 do portfólio Gestão Pública I do Mestrado Profissionalizante 
em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste.  
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que a quarta geração de transformações está sendo denominada de “a era da revitalização do 

Estado”.10 

Embora a avaliação de desempenho dos órgãos públicos como instrumento de medida 

de eficiência seja defendida como a panacéia para todos os males, na visão de Kearney, ela 

está carregada com muitas armadilhas potenciais e problemas. São comuns erros de medida e 

preconceitos, e problemas de validez e confiança. 11  

O entendimento de que se deve buscar a eficiência e a eficácia no setor público está 

tão consolidado, que praticamente se  tornou um dogma entre aqueles que escrevem sobre o 

setor público. Assim, consideramos alentador quando alguém questiona este entendimento e 

traz outras luzes sobre a questão, é o que propõe Colvard12.  

A partir da premissa de que o modelo de desempenho no setor público está baseado na 

eficácia, o autor acima defende a idéia de que as organizações públicas necessariamente não 

operam menos eficazmente que as do setor privado. A questão está no fato de que cada uma 

delas servem a propósitos diferentes. No setor público, não há como privilegiar a eficiência 

em detrimento da eficácia.  

O problema que se apresenta no setor público é o ponto de equilíbrio entre a eficiência 

e a eficácia. Até que ponto a eficácia poderá ser prejudicada ao se buscar a eficiência? 

Conceitualmente, a eficácia consiste em se identificar, até que ponto são satisfeitas as 

exigências da sociedade, e eficiência é a medida, sob o ponto de vista econômico, de como os 

recursos da organização são utilizados para alcançar um determinado nível de satisfação da 

sociedade.13 

O segundo elemento da espinha dorsal da dissertação: o cidadão como destinatário das 

ações públicas. A discussão quanto à utilização dos conceitos de eleitor, clientes e 

consumidor, a nosso ver, está superada, uma vez que diversos autores já concluíram que 

nenhum deles substitui o conceito de cidadão. Como cidadão entendemos  aquele que é “o 

                                                 
10 MARTINS, Humberto. [Entrevista ao jornal Valor Econômico. 28 mai. 2003]. Disponível  em: 
http://www.gestaopublica.gov.br/pdf/Gestao_publica_nos_livros_azul_e_branco.pdf  Acesso em: 10.11.03 
11 KEARNEY, Richard C. Judicial performance evaluation in the states. Southern Public Administation Education 
Foundation, Randallstown, vol. 22, p. 468-489, winter, 1999. Disponível em: <http:// www.proquest .com.br>. Acesso em 
06.09.2002.    
12 COLVARD, James. Effectivenes vs. effiency. National Journal Group, Inc., Washington, vol. 33, p. 80, Apr.2001. 
Disponível em: <http:// www.proquest .com.br>. Acesso em 06.09.2002.  
13 McADAM, Rodney; SAULTERS, Robbie. Quality measurement frameworks in the public sector. Carfax Publishing 
Company, Abingdon, vol. 11, p. 4-6, jul. 2000. Disponível em: <http:// www.proquest .com.br>. Acesso em 06.09.2002.  
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objeto dos serviços públicos e também seu sujeito, na medida em que se torna partícipe na 

formação das políticas públicas e na avaliação dos resultados”14. 

Para Andriolo,  

[...] o conceito de cidadão é primordial e que a Administração Pública, enquanto Ciência 
Administrativa, precisa consolidar os avanços do paradigma emergente, valorizando a 
gerência, entendida como um processo político-administrativo que se constitui num recurso 
estratégico para a busca da excelência na prestação de serviços públicos.15 

 

Para Maria das Graças Rua, 

Trata-se de um conceito (o de cidadão) mais amplo, mais universalista que os de 
consumidor, cliente ou contribuinte. Além disso, incorpora a noção de que os membros de 
uma sociedade compartilham direitos e deveres, não se reduzindo apenas à liberdade de 
escolher serviços públicos16. 

 

 As razões apontadas por Andriolo  para afastar a utilização dos outros conceitos são 

diversas: 

O conceito de cidadão é mais amplo do que de cliente/consumidor, uma vez que a cidadania 
implica direitos e deveres e não só a liberdade de escolher os serviços públicos. 

O conceito de consumidor também não responde adequadamente ao problema da equidade, 
valor fundamental na administração pública. 

A utilização do conceito de cliente não contribui para tornar mais claro o foco de atuação 
dos órgãos, como ocorreria numa empresa privada. Ao contrário, torna mais confusa e 
contraditória a definição dos objetivos17. 

 

Por outro lado, a busca da eficiência do Estado não é incompatível com o fato de o 

cidadão ser o destinatário das ações públicas.  

O conceito de cidadão é mais forte quando analisamos a finalidade do Tribunal 

Administrativo Tributário do Estado-TATE que é aplicar a justiça fiscal a quem procura o 

órgão para apontar erros ou inconsistência na ação fiscal. Quando aquele órgão decide que o 

contribuinte é devedor do imposto cobrado na ação fiscal por ele contestada, com certeza, irá 

                                                 
14BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a cidadania: A Reforma Gerencial Brasileira na Perspectiva 
Internacional. São Paulo: Ed. ; Brasília: ENAP, 1998 
15 ANDRIOLO, Leonardo José. Uma análise dos sistemas de Gestão Pública de acordo com o conceito atribuído ao 
destinatário das ações públicas. Anais do 25º Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 
Administração. Portifólio da disciplina Gestão Pública I, v.2, do Mestrado Profissionalizante em Gestão Pública para o 
Desenvolvimento do Nordeste. 
16 RUA, Maria das Graças. Princípios de Administração Gerencial para o Setor Público. In: Administração Gerencial para 
um Novo Estado. Brasília: ENAP/SMTEC, 1997. p. 60. 
17 ANDRIOLO, Leonardo José. Uma análise dos sistemas de Gestão Pública de acordo com o conceito atribuído ao 
destinatário das ações públicas. Anais do 25º Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 
Administração. Portifólio da disciplina Gestão Pública I, v.2, do Mestrado Profissionalizante em Gestão Pública para o 
Desenvolvimento do Nordeste.  
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gerar uma insatisfação para esse contribuinte, e não há como ser de outro modo. Se 

utilizássemos o conceito de cliente, todas as reclamações teriam de ser acatadas, uma vez que 

o cliente deve ter sempre suas necessidades atendidas, ou seja, “o cliente tem sempre razão”. 

Acrescente-se ainda que o conceito de cliente é inaplicável, pois ele não tem alternativas de 

escolhas de órgãos administrativos que possam receber as suas reclamações.  

 As conclusões de Maria das Graças Rua apontam para a convergência dos dois 

conceitos, administração gerencial e cidadania,  aparentemente díspares  

 

O modelo de administração gerencial para o setor público certamente não representa uma 
panacéia capaz de solucionar todos os males e dificuldades da administração pública 
brasileira. (...) Entretanto, o modelo de administração gerencial para o setor público tem a 
grande vantagem de se direcionar exatamente para o foco do problema: o comportamento e a 
cultura que ele expressa. (...) A grande contribuição do modelo de administração gerencial 
para o setor público consiste em propor novos padrões de atuação que não se restringem às 
frias disposições legais, nem atingem apenas a cúpula administrativa, nem se resumem à 
ação de cima para baixo. Ao contrário mobilizam energia, talento e compromisso desde a 
base social até o topo, abrindo a possibilidade de mudar a cultura pela prática, a fim de 
tornar o exercício da cidadania uma realidade concreta. 18 

 

Segundo, ainda, a citada autora, os conceitos  que devem prevalecer no serviço 

público são: a eficiência adaptativa, que é “baseada no planejamento estratégico, onde são 

buscados ajustamentos diversos, a partir da idéia de cenários alternativos e do critério de 

flexibilidade”; efetividade, implicando, este, “em satisfação com resultados, eficiência com 

qualidade”; ética, como “compromisso com a sociedade”; e cooperação competitiva, em que 

“o corpo de funcionários de cada organização compartilha a missão e os objetivos 

institucionais, bem como os princípios e meios estabelecidos para competição”. Todos esses 

conceitos devem ter sua aplicabilidade tendo como pano de fundo os princípios 

constitucionais que norteiam o serviço público: legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. 

O trabalho está organizado conforme a estrutura abaixo apresentada. 

O Capítulo 1 – O PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO está dividido 

em duas partes. A primeira trata de uma contextualização com o objetivo de situar o processo 

administrativo-tributário e os tribunais administrativos dentro do universo jurídico 

constitucional. Esta parte da dissertação se destina a responder as indagações que, com 

certeza, surgirão na leitura dos primeiros parágrafos desta introdução: O que é processo 
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administrativo tributário? Por quê de um tribunal administrativo tributário? Qual a finalidade 

deste órgão? Dentro do universo de órgãos públicos existentes no Brasil, onde se enquadra 

esta espécie de tribunal? A quem ele se destina?  O ato de julgar não é próprio dos juízes que 

compõem o Poder Judiciário? Que questões são decididas em um tribunal administrativo 

tributário? De que forma o cidadão tem  acesso a esses tribunais administrativos? Como 

pleitear nesses tribunais administrativos? Que espécie de demanda dos cidadãos têm os 

tribunais administrativos tributários por objetivo atender? De que forma os tribunais 

administrativos tributários contribuem para agilizar os julgamentos no Poder Judiciário? 

Ressalvamos que, como este trabalho não se trata de um estudo de Direito Comparado, 

não nos aprofundamos nas indagações quanto à existência ou não de órgão desta natureza em 

outros países, uma vez que as ordens constitucionais neles vigentes não são iguais às do 

Brasil. Embora alguns  sistemas vigentes,  em outros países, na solução de conflitos em 

matéria tributária guardem semelhança quanto à sua organização elementar, cada qual é fruto 

individualizado a refletir as peculiaridades do caminho histórico-legislativo de cada um deles, 

em cujos trilhos se assenta.19 Como ilustração, trazemos o sistema jurisdicional de Portugal, 

que está dividido em tribunais judiciais e tribunais administrativos e fiscais, tendo como 

última instância de julgamento, o Tribunal Constitucional, a quem cabe administrar a justiça 

em matérias de natureza jurídico-constitucional. Os tribunais judiciais são os tribunais 

comuns com competência para apreciação de matéria cível e criminal, e aos segundos, por sua 

vez,  o julgamento das ações e recursos contenciosos que tenham por objeto dirimir os litígios 

emergentes das relações jurídicas administrativas e fiscais20.  

A segunda parte do capítulo pormenoriza o processo administrativo tributário no 

Estado de Pernambuco,21 que se  inicia com a lavratura de Auto de Apreensão ou Auto de 

Infração até o julgamento definitivo pelo Tribunal Administrativo Tributário do Estado-

TATE.  Nesta parte, é estudado de forma detalhada o que é processo administrativo tributário 

estadual, de que forma ele se inicia, como ele é instrumentalizado. Por fim, é detalhado o 

problema que motivou a realização da pesquisa. 

O Capítulo 2 – O TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DO 

ESTADO–TATE está estruturado visando a três  aspectos. O primeiro referente ao 

levantamento histórico-legal do Tribunal Administrativo Tributário do Estado-TATE. Embora 

                                                                                                                                                         
18 RUA, Maria das Graças. Princípios de Administração Gerencial para o Setor Público. In: Administração Gerencial para 
um Novo Estado. Brasília: ENAP/SMTEC, 1997. p. 60. 
19 MARINS, James. Princípios fundamentais do direito processual tributário. São Paulo: Dialética, 1998. p. 72 
20 PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa. Disponível em:  http://www.cstaf.mj.pt/  Acesso em: 04.02.2004. 



 

 

23

 

o órgão só venha a  ter esta designação a partir de 1991, entretanto existiu desde 1891 com 

outra designação, como veremos. O segundo aspecto consiste em proceder a uma análise da 

reformas na estrutura organizacional pela qual o órgão passou recentemente, bem como as 

suas razões. O último aspecto é um levantamento das estruturas dos tribunais administrativos 

dos outros Estados da Federação, com objetivo de contextualizar o TATE dentro do cenário 

nacional e fazer um estudo comparativo das diversas estruturas de julgamento administrativo-

tributário no âmbito dos Poderes Executivos Estaduais. 

No Capítulo 3 – DA APLICABILIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA 

NO PROCESSO JUDICIAL, na primeira seção, tratamos como mais profundidade a 

decisão administrativa, produto resultante dos julgamentos feitos pelo Tribunal 

Administrativo Tributário do Estado-TATE. , sob o ponto de vista jurídico-administrativo. Na 

segunda seção, demonstramos de que forma as decisões administrativas  podem ser 

instrumentos de auxílio aos Juízes das Varas da Fazenda Pública de Pernambuco na sua 

atividade de julgar e, com isto, servir de contribuição para a celeridade do processo judicial. 

Em seguida, o Capítulo 4 – ABORDAGEM METODOLÓGICA, tem por objetivo 

justificar por que a pesquisa, ora apresentada, é considerada exploratória e descritiva, além de   

destacar os meios de investigação utilizados: documental, bibliográfico, pesquisa de campo. 

Demonstramos a metodologia utilizada para obter os dados que serviram para a pesquisa 

exploratória do Tribunal Administrativo Tributário do Estado-TATE, a partir do universo  de 

decisões proferidas na  primeira instância,  pelos julgadores  singulares no período de 1996 a 

2000 e pelas turmas julgadoras, no período de 2001 a 2003 e apresentamos a pesquisa 

realizada junto aos Juízes das Varas da Fazenda Pública com o objetivo de se verificar a 

eficácia das decisões administrativas do TATE, sob o aspecto de sua utilização por aqueles 

membros do Poder Judiciário.  

Por fim, no Capítulo 5 – ANÁLISE DOS DADOS E INTERPRETAÇÃO DOS 

RESULTADOS,  analisamos os dados obtidos da pesquisa exploratória e o resultado da 

pesquisa realizada juntos aos Juízes, acima mencionados. Esses dados servirão de subsídios 

para as conclusões e recomendações. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
21 A União bem como cada Estado-membro possuem uma legislação própria de processo administrativo-tributário. 
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Capítulo 1 

 

O PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Antes de tratarmos da contextualização, faz-se necessário, preliminarmente, esclarecer 

a utilização, neste trabalho, da expressão “processo administrativo”, uma vez que, para alguns 

doutrinadores, a expressão correta é “procedimento administrativo”. Segundo Dejalma de 

Campos, o procedimento administrativo tributário é uma espécie do gênero processo 

administrativo. Apesar de entendermos que as expressões nos seus sentidos estritos não têm o 

mesmo significado, entretanto, optamos pela expressão “processo administrativo” por ser 

usualmente utilizada fora do âmbito jurídico, e em virtude de que não há nenhuma relevância, 

para o escopo do trabalho, quanto às divergências conceituais entre as expressões. 

Hely Lopes Meirelles conceitua processo administrativo tributário como “todo aquele 

que se destina à determinação, exigência ou dispensa do crédito fiscal, bem como  à fixação 

do alcance de normas de tributação em casos concretos, pelos órgãos competentes tributantes, 

ou à imposição de penalidades ao contribuinte”.22 

Para a compreensão do Processo Administrativo Tributário no Brasil, é fundamental  

contextualizá-lo na Constituição Federal, por ser esta a fonte de validade de todo o direito do 

Estado e estabelecedora do processo de criação do direito. A Constituição é a lei maior que 

estabelece a estrutura e organiza o Estado e o governo, dando-lhes forma jurídica, 

estabelecendo as suas funções e seus limites.23 

                                                 
22 MEIRELLES, Hely Lopes.Direito Administrativo Brasileiro. 14 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,1988. p.594 
23 GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao estudo do direito. Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 118.  
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O ordenamento constitucional brasileiro está baseado na “separação dos poderes”. Esta 

teoria, inicialmente formulada por John Locke, na sua obra Segundo Tratado sobre o 

Governo, ganhou expressão com Montesquieu na sua obra Do Espírito das Leis. Para ele a 

separação de poderes permite que um Poder limite o outro24, através do funcionamento do que 

os autores ingleses chamaram de “freios e contrapesos”. Embora a teoria se fundamente na 

divisão de “poderes” na verdade, pelo fato de o poder ser único, tem-se uma divisão de 

funções. A divisão das funções do Estado em executivas, legislativas e judiciais ensejou a 

especialização das atividades do governo e deu independência aos órgãos incumbidos de 

realizá-las.25 Por outro lado, a divisão de funções não implica  que cada um dos Poderes não 

exerça, de alguma maneira,  funções dos outros Poderes, como ensina Odete Medauar: 

 

Hoje, no funcionamento de tais conjuntos orgânicos (Poder Executivo, Poder Legislativo e 
Poder Judiciário), inexiste uma separação absoluta de funções. A Constituição Federal 
brasileira de 1988 bem reflete essa ausência de rigidez. Assim, prevê atividade legislativa 
para o Executivo (por exemplo: no art. 62); confere também ao Judiciário atribuições 
legislativas (por exemplo: iniciativa de leis de organização judiciária, art. 93); o Legislativo 
exerce função jurisdicional, por exemplo, ao julgar o Presidente e Vice-Presidente da 
República nos crime de responsabilidade (art. 86);  Legislativo e Judiciário realizam 
atividades administrativas, sem repercussão imediata na coletividade, na condução de 
atividades de apoio as suas funções primordiais... 26 

 

Para esta pesquisa, interessa-nos apenas o exame da divisão de funções  entre o Poder 

Executivo e o Poder Judiciário. Ao primeiro cabe a função de administrar e ao segundo cabe a 

função judicial.   

No Brasil, a separação entre a Justiça e a Administração não impede que haja órgãos 

administrativos com jurisdição27 administrativa, embora as suas decisões não tenham caráter 

conclusivo para o Poder Judiciário, isto é, estão sempre sujeitas à revisão judicial.28 . Este 

sistema está consagrado na Constituição Federal de 1988, mas precisamente nos seguintes 

dispositivos: 

 

 

                                                 
24 MONTESQUIEU. Do Espírito das Leis. São Paulo: Martin Claret, 2002. 
25 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 14  ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989 
26 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 45. 
27 O termo “jurisdição” está sendo utilizado aqui com o sentido de “dizer o direito”. Assim, “jurisdição administrativa” é 
“dizer o direito” no âmbito da Administração que não se confunde  com a função jurisdicional própria do Poder Judiciário a 
quem cabe por força constitucional , “dizer o direito” por  último. 
28  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 14  ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. 
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São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 

a) o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou 
abuso de poder29. 

Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios a ela inerentes.30 

A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.31 

 

Da conjugação destes três dispositivos constitucionais, o administrado, não se 

conformando com a prática de determinados atos da Administração Pública32, poderá 

peticionar-lhe a revisão desses atos, com a observância dos princípios do contraditório e da 

ampla defesa, e, ainda, considerando que a decisão daí decorrente não ser conclusiva, poderá 

recorrer ao Poder Judiciário. Em síntese, o Brasil adotou o “sistema da jurisdição única” que 

não significa negar à Administração o direito de decidir, mas que lhe nega a possibilidade de 

dar às suas decisões força e caráter definitivo próprios dos julgamentos judiciários.  O 

conceito “sistema de jurisdição única” contrapõe-se ao conceito de “sistema de dualidade de 

jurisdição”. Este sistema originado e ainda em vigor na França, caracteriza-se por existir nele 

duas justiças, a comum e a administrativa, em que é vedado à Justiça comum conhecer de atos 

da Administração, sujeitos unicamente ao Conselho de Estado, ou seja, a Administração 

Pública é o próprio juiz de seus atos não se submetendo ao controle do poder judiciário, 

diferentemente do que ocorre no sistema brasileiro.  

No regime de jurisdição única é indiscutível a existência da linha demarcatória entre o Poder 
Executivo e o Poder Judiciário, isto é, entre o administrador e o juiz. Com essa separação 
entre a Justiça e a Administração, todos os interesses, particulares ou públicos, subordinam-
se a uma única jurisdição conclusiva: a do Poder Judiciário. Isto não quer significar que a 
Administração não tem o direito de decidir; o que se lhe nega é a possibilidade de exercer 
funções materialmente judiciais, ou judiciais por natureza, e de emprestar à suas decisões 
forma e definitividade próprias dos julgamentos judiciários33. 

 

No desempenho da função de administrar, a Administração Pública  exerce as 

atividades de fiscalização, regulamentação, poder de polícia, arrecadação de  tributos. A 

atividade de arrecadar tributos constitui uma das formas do Estado de obter recursos para 

                                                 
29 Art. 5º, XXXIV da Constituição Federal. 
30 Art. 5º, LV da Constituição Federal. 
31 Art. 5º, XXXV da Constituição Federal 
32 “Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública, que, agindo nessa qualidade, 
tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos 
administrados ou a si própria”. Este conceito de ato administrativo é dado por Hely Lopes Meirelles em sua obra Direito 
Administrativo Brasileiro, p.126.  
33 ARANHA, Luiz Ricardo Gomes. Da especialização da justiça tributária. Belo Horizonte: Imprensa Oficial,1974. p.24 
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atender as suas necessidades e, ao exigir o tributo o faz obtendo parcela do patrimônio do seu 

cidadão, havendo ou não uma prestação de serviço específica.  

No Brasil, a competência para criar e cobrar tributos, de acordo com a Constituição 

Federal nos seus artigos 153, 155 e 156, está dividida, respectivamente, entre a União, os 

Estados e o Distrito Federal e os Municípios. 

O procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 

obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo 

devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível, 

nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, é o lançamento. 

Embora o Código Tributário Nacional conceitue o lançamento como procedimento 

administrativo, o tributarista Paulo de Barros Carvalho, por entender que procedimento “se 

substancia numa série de atos, que se conjugam objetivamente, compondo um todo unitário 

para consecução de um fim determinado”, define aquele como 

 

O ato jurídico administrativo, da categoria dos simples, modificativos ou assecuratórios e 
vinculados, mediante o qual se declara o acontecimento do fato jurídico tributário, se 
identifica o sujeito passivo da obrigação correspondente, se determina a base de cálculo e 
alíquota aplicável, formalizando o crédito e estipulando os termos da sua exigibilidade.34 

 

Também aqui não nos deteremos nessa discussão jurídica por não ser, para este 

trabalho, questão relevante. 

Do universo aqui apresentado, iremos nos deter sobre os lançamentos tributários 

referentes aos tributos de competência dos Estados e do Distrito Federal35. 

Retomando a análise dos dispositivos constitucionais acima citados, o administrado 

não concordando com o lançamento tributário em que figura como sujeito passivo, poderá 

recorrer perante a Administração Pública  para que o reveja. A Administração Pública deve 

conter, em sua estrutura organizacional, um órgão com atribuição legal para apreciar as 

contestações dos administrados, que neste caso específico são os contribuintes.  Este órgão é 

comumente denominado de “tribunal administrativo” e sua finalidade, portanto, é realizar a 

justiça tributária no âmbito do Poder Executivo estadual, contribuindo para maior eficiência 

                                                 
34 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário.  2 ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 229, 233 
35 Conforme o Art. 155 da Constituição Federal de 1988, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
I- transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos-ICD; I – operações relativas à circulação de mercadorias 
e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação-ICMS; III – propriedade de 
veículos automotores-IPVA. 
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no recebimento do crédito tributário, de forma menos custosa e rápida, possibilitando, assim, 

que o Estado obtenha os recursos financeiros necessários ao atendimento das necessidades de 

seus cidadãos, que é, em última análise, a sua razão de ser. 

A contribuição dos julgamentos efetuados pelos tribunais administrativos foram bem 

delineadas pelo ex-Presidente do TATE, Julgador Tributário Flávio de Carvalho Ferreira, no 

memorial apresentado aos Deputados Estaduais, no ano de 2000,  por ocasião do trâmite, na 

Assembléia Legislativa, dos projetos de lei que alteraram a estrutura administrativa e o 

processo administrativo-tributário do Estado: 

a) desafogamento do Poder Judiciário que passa a se dedicar, apenas às ações judiciais que 
têm possibilidade de prosperar, quando julga improcedentes os lançamentos com eventuais 
defeitos; 

b) contribuição para formar o convencimento do contribuinte quanto à certeza e justiça do 
lançamento efetuado de modo a obter o pagamento voluntário do imposto devido, quando, 
ao rejeitar com imparcialidade e rigor jurídico argumentos da defesa, confirma o lançamento 
efetuado; 

c) caso o contribuinte não pague voluntariamente o lançamento confirmado pelo órgão, a 

sua decisão serve de subsídio para fixar o convencimento do Juiz, que, o achando dotado de 

imparcialidade juridicidade, poderá adotá-lo na solução do processo judicial36. 

 

Acrescenta ainda o ex-Presidente que a “a utilização do julgamento administrativo traz 

vantagens adicionais de ordem econômica. Como o processo administrativo-tributário é 

gratuito e o contribuinte não necessita da representação de advogado para dele se utilizar, caso 

o lançamento seja anulado administrativamente, o Estado não necessitará arcar com as custas 

judiciais e os honorários advocatícios, o que acontece quando a anulação se dá na esfera 

judicial. Por outro lado, essas características (gratuidade e dispensa de advogado) fazem com 

que o Contencioso Administrativo – Tributário seja, muitas vezes, a única possibilidade de 

obtenção da justiça tributária, para os contribuintes de menor porte econômico”. 

Sendo a decisão administrativa desfavorável ao contribuinte, em face do princípio 

constitucional de que o Poder Judiciário não pode deixar de apreciar lesão ou ameaça ao 

direito, aquele poderá contestar judicialmente o lançamento tributário, não estando, 

entretanto, os órgãos judiciais presos àquelas decisões, o que implica no mais das vezes, 

reprodução do processo administrativo-tributário. Essa reprodução pode ser evitada desde que 

os Juízes da Vara da Fazenda Estadual utilizem as decisões dos órgãos administrativos de 

julgamento das questões tributárias, o que nos remete ao tema da nossa pesquisa, ou seja,  a 

                                                 
36 FERREIRA, Flávio de Carvalho. Análise sobre a reformulação do CATE. Recife, 2000. 
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eficácia das decisões administrativas do Tribunal Administrativo Tributário do Estado-TATE, 

sob o ponto de vista da utilização dessas decisões pelo Poder Judiciário. 

Embora, como já foi  dito anteriormente, o Poder Judiciário, em face da independência 

dos Poderes, não esteja obrigado a utilizar as decisões administrativas, ao apreciar as mesmas 

questões já apreciadas pelos órgãos de julgamento administrativo, no entanto, a preocupação 

com  a gestão de resultados, em vigor na Administração Pública leva a concluir que  poderia 

ocorrer um aproveitamento do trabalho desenvolvido na esfera administrativa. 

Essa preocupação já constituía objeto de discussão nos meios jurídicos 

independentemente da questão da reforma do Estado, como podemos observar nos excertos da 

Mesa de Debates “G” – PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO no XIII 

CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO realizado em setembro de 1999: 

 

Na Constituição de 1946 e 1967 a jurisdição era tida como jurisdição una, sem previsão 
nenhuma do contencioso. Com a Emenda Constitucional n. 1 de 1969, que vigorou até 
outubro de 1988, o art. 153, §4º37, possibilitava ao legislador condicionar o ingresso em 
juízo  ao prévio esgotamento da esfera administrativa, com duas condições: não exigência de 
garantia de instância e o prazo de 180 dias para que a autoridade administrativa decidisse a 
respeito. 

Portanto, a decisão administrativa poderia, inclusive, superar a própria primeira instância 
judicial, porque havia uma previsão na Emenda Constitucional n. 1/69 de um recurso 
dirigido ao então Tribunal Federal de Recursos, para discutir aquela decisão administrativa 
prévia, estando, também, o Tribunal Federal de Recursos proibido de retornar à fase 
probatória.  

Deve haver um aproveitamento do processo administrativo no plano judicial, a fim de que se 
evite desgaste inútil tanto do aparelho estatal administrativo quanto do aparelho judicial. 
Quer dizer: não é possível termos na verdade dois procedimentos – o administrativo e o 
judicial – correndo paralelamente, sem que um auxilie o outro. 

Muito se tem falado em reforma do Judiciário, esquecendo-se porém que a instância 
administrativa, se corretamente utilizada, vai cumprir, necessariamente, um papel 
importantíssimo no sentido de desafogar os Tribunais. Inclusive a atuação conexa entre 
ambas as esferas, aproveitando-se, no Judiciário, um processo administrativo, também viria 
auxiliar, e muito, a administração, agilizando e aprimorando a Justiça38. 

 

Esperamos que com essa explanação inicial tenha-se esclarecido a razão da existência 

de um órgão de julgamento das questões tributárias no âmbito do Poder Executivo. 

                                                 
37 “A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual. O ingresso em juízo poder 
ser condicionado a que se exauram previamente as vias administrativas, desde que não exigida garantia de instância, nem 
ultrapassado o prazo de cento e oitenta dias para a decisão sobre o pedido”. 
38  ALVES, ANNA EMILIA CORDELLI. Revista de Direito Tributário  78. XIII Congresso Brasileiro de Direito Tributário. 
Mesas de Debates – Processo Administrativo Tributário.  São Paulo: Malheiros, 1999. p.151-164 
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A importância de uma esfera administrativa de julgamento está bem traduzida no texto 

abaixo. 

 

 A Jurisdição Administrativa tributária tem a finalidade precípua de obter maior segurança e 
acerto na aplicação da Lei e do Direito, na tentativa de imprimir certeza jurídica nas relações 
entre o fisco e os indivíduos, as quais normalmente compreendem apreciáveis interesses 
pecuniários, de modo a evitar, o máximo possível, a provocação da prestação jurisdicional 
pelo poder competente que é, em última análise, o Judiciário. 

No que toca à sua estrita natureza jurídico-tributária, a decisão tomada pelos órgãos de 
jurisdição administrativa afigura-se como um ato de controle administrativo da legalidade da 
aplicação do importante instituto do Direito Tributário denominado ´lançamento’.39 

 

Por sua vez, os procedimentos que deverão ser seguidos quando do julgamento na 

esfera administrativa estão consubstanciados no processo administrativo-tributário, que, no 

Estado de Pernambuco, está disciplinado pela Lei  estadual  nº 10.654, de 27 de novembro de 

1991,  e suas alterações, que trataremos a seguir. 

 

1.2 O PROCESSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO ESTADUAL 

 

O processo administrativo-tributário é disciplinado pela Lei estadual nº 10.654, de 27 

de novembro de 1991, e suas alterações, que estabelecem que o seu início se dará de ofício, 

ou seja, por ato da própria Administração, mais especificamente da Secretaria da Fazenda, 

com a lavratura de Auto de Infração e de Auto de Apreensão ou voluntariamente, por meio 

de impugnação, quando indeferido o pedido de restituição40 ou por interposição de consulta 

visando obter esclarecimentos sobre a legislação tributária aplicável à situação concreta e de 

interesse do consulente. 

Para a consecução da pesquisa nos ateremos ao processo administrativo-tributário de 

ofício. 

O Auto de Apreensão e o Auto de Infração têm por finalidade apurar as ações ou 

omissões contrárias à legislação relativa a tributos estaduais, inclusive o não pagamento, nos 

prazos legais, do crédito tributário devido e objetiva identificar a infração e o seu responsável 

                                                 
39 ARANHA, Luiz Ricardo Gomes. Da especialização da justiça tributária. Belo Horizonte: Imprensa Oficial,1974. pp. 43, 
44 
40 Conforme o art. 165, I do Código Tributário Nacional, o contribuinte tem direito à restituição total ou parcial do tributo, 
entre outros casos, quando ocorrer cobrança ou pagamento de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação 
tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. 
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bem como apurar o crédito tributário devido, propondo, ainda, a penalidade cabível. Eles são 

a narração escrita e circunstanciada de um ato, situação, fato ou diligência administrativa, 

elaborada pelo representante da Fazenda Pública. 

Basicamente os autos de infração e de apreensão são lavrados para cobrança do 

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E 

SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E 

INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO-ICMS, criado pela Lei estadual nº 10.259/89, 

que incide entre outras situações sobre: 

I – operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de 

alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; 

II – prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer 

via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; 

III – prestações de serviço de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a 

emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e ampliação de comunicação 

de qualquer natureza. 

De acordo com a Lei Estadual que dispõe sobre o processo administrativo-tributário, 

os Autos de Infração e de Apreensão serão lavrados por funcionário fiscal, ao qual a lei tenha 

atribuído a respectiva competência, em formulário próprio, com clareza, sem entrelinhas, 

emendas ou rasuras, exceto as ressalvadas, e conterá, dentre outros, os seguintes dados 

indispensáveis e suficientes à caracterização da infração: 

I – a descrição minuciosa da infração; 

II – a referência aos dispositivos legais infringidos; 

III – o montante do crédito tributário apurado e a especificação dos tributos e multas 

propostas; 

IV – a intimação para apresentação de defesa ou pagamento do crédito tributário 

apurado; 

V – a indicação do local, dia e hora da lavratura, do nome e endereço do infrator e 

testemunhas, se houver, e dos livros e documentos fiscais que tenham servido de base à 

apuração da infração. 
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 Por sua vez, o Auto de Apreensão, além dos dados acima referidos, também deverá 

conter: 

I – a indicação do objeto apreendido; 

II – o termo de depósito ou de fiança, se for o caso, com identificação do depositário 

ou do fiador; 

III – o termo de liberação, se ocorrer, do objeto apreendido. 

A diferença básica do Auto de Apreensão para o Auto de Infração é que aquele será 

lavrado sempre que forem encontrados, em situação irregular, mercadorias, máquinas, 

aparelhos, equipamentos e similares destinados à emissão de documentos ou escrituração de 

livros fiscais, além de documentos e livros. Já o Auto de Infração será lavrado para apuração 

das infrações à legislação tributária que não são objeto de lavratura de Auto de Apreensão. 

Considera-se mercadoria em situação irregular, aquela encontrada desacompanhada de 

documento fiscal próprio, acompanhada de documento fiscal inidôneo, em local não inscrito 

no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco-CACEPE, quando a inscrição for 

exigida na legislação ou desviada do destino referido no respectivo documento fiscal. 

Considerando que a lei estadual estabelece ser “assegurado, ao sujeito passivo, o 

direito de impugnação, sendo-lhe permitido, em se tratando de procedimento de ofício, 

recolher os tributos, multas e demais acréscimos legais referentes a algumas das infrações 

capituladas no procedimento, apresentando suas razões, apenas, quanto à parte não 

reconhecida”41, o contribuinte, não se conformando com o procedimento fiscal contra ele 

lavrado, poderá apresentar defesa no prazo de trinta dias, a contar da data da sua intimação. 

A impugnação será apresentada na repartição fazendária do Estado, formulada pelo 

autuado ou seu represente legal ou procurador legalmente habilitado e dirigida à autoridade 

julgadora competente. Esgotado o prazo para interposição da defesa, se o contribuinte não 

apresentar impugnação, ou não iniciar o recolhimento do tributo exigido, acrescido das 

penalidades, o processo será encaminhado à autoridade competente, para ser inscrito o débito 

em dívida ativa, independentemente da natureza da infração nele indicada 

Há, aqui, de se ressaltar as duas características do julgamento na esfera administrativa. 

Uma é sua gratuidade. O contribuinte, ao exercer o seu direito de impugnar um auto de 

infração ou auto de apreensão lavrado contra ele, fará isso sem efetuar qualquer pagamento. A 

                                                 
41 Art.  41 da Lei estadual  nº 10.654/91 
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outra é a desnecessidade da impugnação ser realizada por um advogado. O contribuinte não 

terá ônus nenhum ao exigir que Administração Pública aprecie um pedido seu de impugnação 

no processo administrativo tributário.  

Com a impugnação administrativa do lançamento, pelo sujeito passivo, dá-se o 

contraditório, direito assegurado na Constituição Federal. A partir dessa fase do processo 

administrativo-tributário, alguns doutrinadores entendem que se iniciou o processo 

administrativo-tributário propriamente dito, ou o chamado “processo administrativo-tributário 

contencioso”42 que tem por objetivo o controle da legalidade do lançamento tributário 

mediante o julgamento administrativo a ser realizado pelo Tribunal Administrativo do Estado-

TATE, cujo resultado final é a decisão administrativa, é esta parte do processo administrativo 

tributário que trataremos adiante.  

Para Alberto Xavier a impugnação administrativa tem natureza substancialmente 

administrativa, inserindo-se no exercício da função administrativa de “auto controle”43. Antes, 

porém, da remessa do processo para julgamento, o processo é enviado ao funcionário fiscal, 

responsável pela lavratura do procedimento, para que ele apresente as suas contra-razões, no 

prazo de 15 dias, contados do recebimento da defesa, oportunidade em que deverá confirmar 

o lançamento, ou acatar, integral ou parcialmente, os argumentos da defesa. 

O fluxo de procedimentos a partir da lavratura do Auto de Apreensão/Auto de Infração 

até o encaminhamento do processo para o TATE para julgamento, está demonstrado no 

Fluxograma nº 1.1. 

Trataremos, a seguir, dos procedimentos do “processo administrativo-tributário 

contencioso” que, a partir de 2001 com a edição da  Lei estadual n.º 11.904, de 22 de 

dezembro de 2.000, sofreu alterações substanciais. Tendo em vista que este fato influiu no 

levantamento e na apresentação dos dados que compõem a pesquisa exploratória do TATE, 

decidimos  demonstrar como se dava o julgamento administrativo-tributário antes da citada 

lei, que no nosso trabalho abrange os exercícios de 1996 a 2000, apontando as alterações que 

alcançam os exercícios de 2001 a 2003. 

Antes da alteração acima mencionada, o primeiro ato de controle de legalidade do ato 

administrativo de lançamento tributário, materializado pela lavratura do Auto de 

                                                 
42 ARANHA, Luiz Ricardo Gomes. Da especialização da justiça tributária. Belo Horizonte: Imprensa Oficial,1974. p.38 
43 XAVIER, Alberto.  Do procedimento administrativo. São Paulo: Bushatsky, 1976. 
 



 

 

34

 

Apreensão/Auto de Infração era realizado pelo julgador singular, que tinha a competência 

para julgar na primeira instância administrativa.  

Ao julgador administrativo singular a quem era submetido o processo44 cabia examinar 

e julgar o contraditório, no prazo de 60 (sessenta dias), podendo ele determinar a realização de 

diligência ou perícia que entender necessária para a formação do seu convencimento e na 

apreciação das provas, formando, assim, sua convicção segundo os princípios do livre 

convencimento em decisão fundamentada, que denominaremos de  “decisão singular”,  

consoante razões e argumentos técnicos e jurídicos. 

 O contribuinte era intimado das decisões de primeira instância, por meio da publicação 

dessas decisões no Diário Oficial do Estado.  

A publicação do julgamento de primeira instância deverá conter: 

I – a identificação do processo e do sujeito passivo e, sendo o caso, do advogado 

legalmente habilitado; 

II – a fundamentação de fato e de direito como premissa de julgamento; 

III – a conclusão, como resultado do julgamento; 

IV – a interposição do reexame necessário, quando cabível; 

V – o número, a data da decisão e a indicação do Julgador Tributário que a tenha 

proferido. 

A título de ilustração, apresentamos uma decisão singular: 

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 005.02058/96-0 (TATE 13.331/96-5) AUTUADO: --------------- 
CACEPE: ------------ DECISÃO JT Nº 0959/97(09). EMENTA: ICMS. Transferência interestadual 
de bens de consumo, uso ou do ativo fixo entre estabelecimentos da mesma empresa. Pelo inciso 
VIII do §2º do artigo 155 da Constituição Federal, caberá ao estado de localização do destinatário 
contribuinte, o imposto incidente nas operações interestaduais com bens para consumidor final, 
cujo valor corresponde à diferença entre a alíquota interna e interestadual. A natureza jurídica da 
operação e o fato de a operação realizar-se entre estabelecimentos do mesmo titular são irrelevantes 
para a caracterização do fato gerador (artigo 6º da lei 10.259/89), que se materializa pela circulação 
entre estabelecimentos, ou seja locais onde se exerce a atividade geradora da obrigação tributária 
(artigo 44 da lei 10.259/89) e onde é apurado o imposto. Presunção de constitucionalidade da lei 
ordinária. Estando a operação registrada nos livros fiscais a penalidade aplicável é a do inciso XV 
do artigo 745 do RICMS. Decisão: Do exposto, JULGO parcialmente procedente o auto de 
infração em epígrafe, para reduzir o crédito tributário lançado de ofício ao valor de 198.678,0582 
UFIR’s, acrescido da multa de 60% do imposto devido, conforme o inciso XV do artigo 745 do 
RICMS, mais os juros de mora legais. Recorro de Ofício 

 

                                                 
44 A expressão “processo” é utilizada aqui no sentido de ser um conjunto de atos escritos (papéis) e documentos necessários ao julgamento, 
que no presente caso são : o Auto de Apreensão/Auto de Infração acompanhado dos documentos comprobatórios da ocorrência do fato que 
levaram a sua lavratura; a Defesa, também, se for caso, acompanhada de documentos e, a Informação Fiscal prestada pelo autuante. 
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Basicamente há quatro tipos de resultados de julgamentos: 

1 – NULO = quando o Auto de Apreensão ou o Auto de Infração é lavrado por pessoa 

incompetente, com preterição do direito de defesa, ou em desobediência a dispositivos 

expressos em lei; 

2 – PROCEDENTE = quando o Auto de Apreensão/Infração é válido e a denúncia 

contida nele está devidamente comprovada pelo agente do fisco; 

3 – PROCEDENTE PARCIAL = quando o Auto de Apreensão/Infração é válido, mas 

apenas parte da denúncia está comprovada. Por ex.: o valor considerado devido pelo 

contribuinte é menor do que aquele cobrado pelo agente do fisco. 

4 – IMPROCEDENTE = quando o Auto de Apreensão/Infração é válido, entretanto a 

denúncia não está devidamente comprovada pelo agente do fisco.   

Quando o resultado é NULO, não há exame do mérito da denúncia, ou seja, não são 

apreciados os motivos que levaram a lavratura da medida fiscal. 

Do resultado de julgamento na primeira instância  caberia  Recurso de Ofício (reexame 

necessário) quando o resultado era desfavorável ao Estado, ou caberia Recurso Voluntário, 

quando o resultado era desfavorável ao contribuinte. Esses recursos eram interpostos às 

Turmas Julgadoras, observando-se assim o princípio do duplo grau de jurisdição. 

 O Recurso de Ofício ou Reexame Necessário é a submissão do resultado de 

julgamento desfavorável à Fazenda Estadual, a uma instância superior de julgamento e era 

ordenado expressamente na própria decisão singular, pela própria autoridade administrativa 

julgadora que a proferiu, nas hipóteses abaixo: 

a) da decisão favorável ao sujeito passivo, desobrigando-o, parcial ou totalmente do 

crédito tributário lançado; 

b) da decisão que excluir da ação fiscal qualquer dos autuados; 

c) da decisão que desclassificar a penalidade proposta. 

Por sua vez, o Recurso Voluntário era interposto pelo contribuinte, no prazo de 15 

dias, contado da data em que a decisão de primeira instância  foi publicada no Diário Oficial 

do Estado. 
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 A segunda instância do TATE era formada pelos órgãos julgadores colegiados – 

Turmas Julgadoras e Pleno – aos quais competia julgar o processo que lhes fosse submetido, 

em grau de recurso, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento do feito. 

 O processo era distribuído a um Conselheiro Tributário que deveria relatar os fatos 

ocorridos no processo de julgamento  de primeira instância e em seguida em sessão pública,  

proferir o primeiro voto que era submetido ao julgamento dos demais integrantes da Turma 

Julgadora. 

 As decisões das Turmas Julgadoras são consubstanciadas em Acórdão  com a sua 

publicação no Diário Oficial do Estado contendo os seguintes requisitos: 

 I – indicação do número do processo originário; 

 II – identificação do autuado e seu representante legal, se houver; 

 III – identificação do defendente, há hipótese de ser diverso do autuado; 

 IV – identificação da decisão recorrida; 

 V – fundamentação de fato e de direito como premissa de julgamento; 

 VI – conclusão, como resultado de julgamento; 

 VII – ordenamento de reexame necessário, se cabível; 

 VIII – número, data do acórdão e identificação do órgão julgador. 

 As Turmas Julgadoras eram em número de três com três integrantes cada. 

Da decisão da Turma Julgadora desfavorável à Fazenda Estadual ou ao contribuinte 

caberá Recurso de Ofício ou Recurso Voluntário, conforme a sucumbência, ao Tribunal 

Pleno, nas seguintes hipóteses: 

a) quando a decisão não for unânime; 

b) quando a decisão, embora unânime, reformar no todo ou em parte, decisão do 

Julgador Tributário; 

c) quando a decisão, embora unânime, divergir de outras decisões, de Turma ou do 

Pleno, quanto à interpretação do direito em tese. 

 O Tribunal Pleno é composto por todos os Conselheiros Tributário que compunham as 

Turmas Julgadoras  e pelo Presidente do TATE.  
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 Compete ao Tribunal Pleno julgar em última instância os recursos que lhe forem 

submetidos contra decisões de Turma, naquelas hipóteses indicadas nas letras ‘a’, ‘b’ e ‘c’, 

acima enunciados, e os recursos, de ofício ou voluntário. 

 Os resultados julgamentos também estão consubstanciados em Acórdãos conforme já 

explicitado em relação às Turmas Julgadoras. 

 Com o julgamento no Pleno do Tribunal, dá-se o exame definitivo das questões 

tributárias na esfera administrativa, ou seja, o resultado se torna imutável no âmbito do Poder 

Executivo, não podendo mais sofrer alteração, a não ser nos casos previstos na lei processual, 

ou seja, de ofício, a requerimento da parte ou da autoridade fazendária competente, corrigir 

inexatidões ou retificar erros de cálculo. 

O fluxograma dos procedimentos do “processo administrativo-tributário contencioso” 

antes da alteração está demonstrado no Fluxograma 1.2. 

As alterações procedidas pela Lei nº 11.904/2000 na estrutura de julgamento, e que 

repercutiam nos julgamentos ocorridos nos exercícios de 2001 a 2003, foi a extinção da 

instância singular. Em conseqüência desse fato, o julgamento de primeira instância passou a 

ser feita de forma colegiada pelas Turmas Julgadoras, que passaram a ser em número de 

cinco, permanecendo com o mesmo número de integrantes, com o Recurso de Ofício e o 

agora denominado Recurso Ordinário sendo julgados pelo Pleno. Assim, no período de 1996 a 

2000 a decisão de primeira instância era singular e, no período de 2001 a 2003, passou a ser 

colegiada, como afirmado anteriormente, consubstanciada em Acórdão. Devido a esta reforma 

na estrutura de julgamento, a pesquisa exploratória está sistematizada em dois períodos de 

exercícios, conforme acima. 

 A forma como dá-se o julgamento após a alteração está demonstrado no Fluxograma 

nº 1.3. 

As conseqüências do resultado desfavoráveis para a Administração constituem em 

ponto de discussão para alguns doutrinadores quanto a possibilidade ou não de ser suscetível 

de revisão judicial, conforme analisaremos no Capítulo que trata com mais profundidade da 

decisão administrativa. 

Por outro lado, quando o resultado final do julgamento é desfavorável ao contribuinte, 

este ainda poderá, conforme já mencionado anteriormente, interpor ação no Poder Judiciário 

buscando o não pagamento do tributo a que foi condenado na esfera administrativa de 

julgamento. Esta situação constitui o foco da indagação que nos levou a realizar a pesquisa. 
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Quando o contribuinte recorre ao Judiciário, o trabalho realizado no órgão de julgamento 

administrativo, mais especificamente no TATE, é de alguma forma utilizado pelos Juízes a 

quem cabe julgar as questões tributárias?  

O quadro a seguir demonstra a relação entre o resultado do julgamento do processo 

administrativo-tributário e a eficácia das decisões administrativas: 

RESULTADO DO 
JULGAMENTO 

SITUAÇÃO DO 
CONTRIBUINTE 

A DECISÃO 
ADMINISTRATIVA É 
EFICAZ ? 

IMPROCEDENTE 

NULO 

Não há cobrança do 
imposto 

Sim. O contribuinte obteve 
o resultado desejado 

Paga o imposto. Sim. O contribuinte se 
conformou com o resultado 
que lhe foi desfavorável e o 
Estado recebeu o imposto 
que era devido. 

Contesta a cobrança do 
imposto no Judiciário 

Só haverá eficácia se o Juiz 
da Vara da Fazenda Pública 
utilizar as decisões 
administrativas para 
fundamentar os seus 
julgamentos (objeto da 
pesquisa), e com isto 
contribuir para a eficiência 
do Poder Judiciário 

 

 

 

PROCEDENTE TOTAL ou 

 

 

 PROCEDENTE PARCIAL 

O contribuinte não paga e 
não contesta no Judiciário 

Não. Ocorrendo esta 
situação, terão de serem 
analisadas as razões da 
inércia do contribuinte. 

 

Tendo conceituado o tribunal administrativo tributário, contextualizado o processo 

administrativo tributário, apresentadas as razões da existência de um julgamento na esfera 

administrativa e discorrido como se processa esse julgamento, no capítulo seguinte iremos 

tratar do tribunal administrativo-tributário no Estado de Pernambuco. Apresentaremos as 

raízes históricas do Tribunal Administrativo Tributário do Estado-TATE, órgão integrante da 

estrutura da Secretaria da Fazenda, e as alterações na sua estrutura de julgamento. 
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Fluxograma 1.1 – Procedimentos do processo administrativo-tributário anteriores ao julgamento no  TATE 
 
 
 
 
 
 

A. A.     
ou 

A. I.

AÇÃO 
FISCAL 

 
CCONTRIBUINTE

RECOLHE 
O 
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NÃO RECOLHE 
NÃO IMPUGNA 

 
DEFESA 

DÍVIDA  
ATIVA 

 
AUTUANTE 

INFORMA- 
ÇÃO 
FISCAL

 
TATE 
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Fluxograma 1. 2 -  Procedimentos do processo administrativo-tributário referentes ao julgamento no TATE antes da alteração 
na estrutura de julgamento 
Obs. Havendo Recurso de Ofício ou Recurso Voluntário interposto ao Acórdão da Turma Julgadora o processo será 
distribuído a um dos integrantes do Pleno conforme procedimento  de julgamento na Turma Julgadora. 
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Fluxograma 1.3 - Procedimentos do processo administrativo-tributário referentes ao  julgamento no TATE após a alteração 
em que se extinguiu a instância singular, tornando-se o julgamento na primeira instância de forma colegiada. 
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ou 
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Capítulo 2 

 

O TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DO ESTADO - TATE 

 

 

2.1 RAÍZES HISTÓRICAS DOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

Como forma de demonstrar o caminho percorrido pelo tribunal administrativo 

tributário de Pernambuco ao logo do tempo, apresentamos aqui um levantamento histórico-

legal do órgão no qual destacamos o contexto histórico de sua criação, as mudanças ocorridas 

na sua estrutura organizacional, os diversos períodos governamentais e os problemas 

enfrentados. Embora se trate de um levantamento incipiente, cremos, entretanto, que cumprirá 

o seu objetivo de resgatar a evolução histórica do Tribunal Administrativo Tributário do 

Estado-TATE. 

Sendo o TATE órgão integrante da estrutura da Secretaria da Fazenda45, faz-se 

necessário, como contexto histórico, apontar que este órgão foi criado pela Lei nº 6 de 21 de 

setembro de 1891, quando assumiu o Governo de Pernambuco o Desembargador José 

Antônio Correa da Silva.  

O primeiro órgão com as atribuições de um tribunal administrativo tributário no 

período republicano no Estado de Pernambuco foi o Tribunal do Tesouro do Estado, criado 

pela Lei nº 31, de 18 de dezembro de 1891, que funcionava como órgão de assessoramento 

do Secretário nas questões que objetivassem corrigir abusos na arrecadação, distribuição e 

contabilidade das rendas públicas. A sua qualidade de tribunal administrativo tributário 

                                                 
45 A então hoje denominada Secretaria da Fazenda ao ser criada o foi com o nome de Secretaria das Finanças. 
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decorre do fato de ter como uma das suas atribuições o julgamento de recursos interpostos às 

decisões das repartições fiscais. 

Com o Ato nº 413, de 30 de dezembro de 1930, mediante o qual o Interventor 

Federal  em Pernambuco Carlos de Lima Cavalcanti atendendo a “imperiosa necessidade de 

modificar os serviços a cargo das Repartições de Fazenda, no sentido de dar aos citados 

serviços a maior efficiência possível”, dentre outras disposições, criou-se o Tribunal de 

Fazenda. Esse órgão, além de exercer suas atribuições como Corpo Consultivo e Tribunal de 

Contas, funcionava também como tribunal administrativo tributário e, como tal lhe competia 

“julgar, depois do respectivo processo, os papéis que versarem sobre aprehensões, multas e 

penas legaes, nos casos de fraude, descaminho, contrabando, todas e quaesquer infracçoes 

de lei ou regulamento fiscaes”. 

A Lei nº 809, de 29 de março de 1950, sancionada pelo  Governador do Estado 

Barbosa Lima Sobrinho, estruturou em duas  instâncias administrativas, uma singular e  outra 

coletiva, o julgamento das questões entre a Fazenda Estadual e os contribuintes, originadas de 

interpretações de leis e regulamentos fiscais, lançamentos e cobrança de impostos, taxas, 

contribuições e emolumentos, de infrações, multas, restituições e dívidas fiscais, ficando 

extintas aquelas atribuições do Tribunal de Fazenda.46 

A instância singular compreendia a Diretoria de Rendas da Capital, para as questões 

suscitadas na Capital e a Diretoria de Rendas do Interior, para as questões suscitadas no 

interior. 

A instância coletiva era exercida pelo Conselho de Contribuintes que era o órgão 

competente para   “julgar, em última instância, os recursos e decisões da instância singular 

sobre lançamento e incidência de impostos, taxas, contribuições, emolumentos, multas por 

infração de leis e  regulamentos fazendários e restituições”.  

O Conselho de Contribuintes era composto de sete membros, sendo quatro 

representantes da Fazenda, aí se incluindo o  Secretário da Fazenda, na qualidade de 

Presidente, e três representantes classistas, indicados, respectivamente, pela Associação 

Comercial do Estado, Federação da Industria do Estado e Sociedade Auxiliadora da 

Agricultura.   

                                                 
46 O Tribunal de Fazenda permaneceu apenas com as atribuições de julgar originariamente ou em grau de recurso, as contas 
do gestor de dinheiros públicos e as demais atribuições de um órgão fiscalizador. 



 

 

44

 

Com a publicação do Código Tributário do Estado de Pernambuco, Lei estadual n.º 

2.617, de 27 de novembro de 1956, no Governo Cid Sampaio, o Conselho de Contribuintes 

passou a funcionar dividido em duas turmas julgadoras e, na sua forma plena, além de ter 

ampliado a sua composição para nove membros em face da inclusão de mais um representante 

da Fazenda e mais um representante classista da Federação do Comércio Varejista. As 

Turmas Julgadoras, que eram compostas de quatro membros, tinham competência para julgar 

os recursos interpostos de “ex-officio” pelas Diretorias de Rendas da Capital e de Rendas do 

Interior e os recursos voluntários interpostos pelos contribuintes contra as decisões, dadas por 

aquelas Diretorias, que lhes foram desfavoráveis. Por sua vez, o Conselho de Contribuintes 

reunia-se em sua forma plena, ou seja, com todos os seus membros, para apreciar pedidos de 

reconsideração de decisão das Turmas Julgadoras, quando proferidas por maioria de votos. 

Os representantes da Fazenda eram escolhidos dentre os funcionários efetivos ou 

inativos da respectiva Secretaria, e os representantes classistas eram escolhidos mediante 

listas tríplices apresentadas pelos órgãos respectivos, e nomeados pelo Governador do Estado. 

No governo de Paulo Guerra, com a edição da Lei estadual n.º 5.534, de 26 de abril 

de 1.965, os julgamentos em primeira instância deixaram de ser realizados pelas Diretorias de 

Rendas e passaram a ser feitos pelo novo órgão criado pela citada Lei, a Auditoria Fiscal do 

Estado, cujo regulamento foi aprovado pelo  Decreto nº 1.118, de 26 de julho de 1965 com as 

alterações procedidas pelo Decreto nº 1.614, de 03 de dezembro de 1968. Nos termos do art. 

20 da mencionada Lei, coube a este órgão decidir, em primeira instância administrativa, todos 

os processos fiscais e consultas instauradas no Estado. A direção da Auditoria Fiscal do 

Estado era exercida por funcionário nomeado em comissão, de grau universitário, e os seus 

componentes eram requisitados dentre funcionários de serviços públicos estaduais, não 

havendo a condição necessária de que fosse servidor da Secretaria da Fazenda, a quem o 

órgão era subordinado.  

Inicialmente foi  nomeado para o cargo de Auditor Fiscal do Estado, a quem cabia a 

direção da Auditoria Fiscal do Estado,  Irineu Pontes Vieira, e, posteriormente Clélio de 

Lemos, que havia sido Secretário da Fazenda de Cid Sampaio, Deputado Estadual, Presidente 

da Assembléia Legislativa do Estado, Deputado Federal e Presidente da Câmara Federal. Este, 

posteriormente, foi efetivado no cargo. 

A Lei estadual nº 6.045, de 23 de novembro de 1967, que modificou o processo 

fiscal, determinou que as Turmas Julgadoras recorressem de ofício quando as suas decisões, 

por maioria, fossem desfavoráveis à Fazenda. 
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A Auditoria Fiscal do Estado, em 1.968, com a Lei estadual n.º 6.184, de 30 de 

novembro de 1.968, sendo o Governador Nilo Coelho, passou por um processo de 

reestruturação, com a criação de dois cargos de Auditor Fiscal Auxiliar, cargos privativos de 

bacharéis em Direito, de provimento em comissão,  sem que os nomeados tivessem de, 

necessariamente, pertencer ao Quadro da Fazenda, e mais cinco cargos de Adjunto de Auditor 

Fiscal. O Auditor Fiscal Auxiliar tinha as mesmas atribuições do Auditor Fiscal do Estado, 

com exceção da atribuição de direção, ou seja, prolatar as decisões, em primeira instância, nos 

autos de infração, pedidos de restituições e consultas.  Quanto ao Adjunto de Auditor Fiscal, 

este atuava junto ao Auditor Fiscal e aos Auditores Fiscais Auxiliares, substituindo-os, em 

suas ausências e impedimentos, na prática de atos processuais.   

Os dois Auditores Fiscais Auxiliares nomeados foram Dr. Valdemir Lins, que, 

posteriormente, ingressou no Ministério Público estadual e, em seguida foi Desembargador do 

Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco; e o  jurista pernambucano Dr. José Souto 

Maior Borges. 

O Decreto-Lei nº 38, de 26 de junho de 1969, com a finalidade de dar unidade 

orgânica à estrutura administrativa da Secretaria da Fazenda, alterou a denominação de 

Conselho de Contribuintes para Conselho de Recursos Fiscais (CRF) com a mesma 

atribuição de decidir em grau de recurso administrativo, as questões e consultas natureza 

tributária.. 

Em 1.975, no Governo de Moura Cavalcanti, a Lei estadual n.º 7.034, de 12 de 

dezembro de 1.975 alterou a composição do Conselho de Recursos Fiscais de forma 

substancial ao excluir os representantes classistas e ao determinar que a sua Presidência 

passasse a ser exercida pelo Procurador do Geral da Fazenda e não mais pelo Secretário da 

Fazenda. Entretanto a modificação mais significativa foi a criação de seis cargos de 

Conselheiro Fiscal, de provimento efetivo, mediante concurso público  de provas, tendo como 

requisito principal o diploma de Bacharel em Direito. 

Aqui houve um avanço do Estado de Pernambuco em relação aos outros Estados, ao 

optar pela carreira própria de funcionários com a competência para julgar questões tributárias, 

no âmbito do Poder Executivo, em substituição ao procedimento de nomear pessoas para 

cargos em comissão por ato discricionário do Governador do Estado. 

Em 1.982, com Lei estadual n.º 8.946, de 30 de abril de 1.982, sancionada pelo 

Governador Marco Maciel, a composição do Conselho de Recursos Fiscais sofreu nova 
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alteração. A sua Presidência, que era exercida pelo  Procurador Geral da Fazenda,  passou a 

ser exercida por um dos Conselheiros Fiscais do Estado, designado, anualmente, pelo 

Secretário da Fazenda. O Presidente do Conselho de Recursos Fiscais tinha como 

competência: distribuir, nas instâncias julgadoras administrativas, os processos fiscais 

administrativos; proferir, nos julgamentos, quando for o caso, voto de desempate e dirigir os 

trabalhos do Conselho de Recursos Fiscais nos termos em que dispuser o Regulamento do 

Poder Executivo e presidir as reuniões do Conselho Pleno.  

No governo de Roberto Magalhães, a Lei estadual n.º 9.770, de 09 de dezembro de 

1.985, reintroduziu os Conselheiros Classistas (em número de três) nomeados pelo 

Governador, entre Bacharéis em Direito, indicados em listas tríplices enviadas pela 

Associação Comercial do Estado, Federação das Indústrias do Estado e Federação da 

Agricultura do Estado. Com essa alteração a composição do Conselho de Recursos Fiscais 

ficou sendo de 10 (dez) Conselheiros Tributários do Estado, dos quais 07 (sete), efetivos, 

concursados, e 03 (três) Classistas. Nos termos do art. 2º da mencionada Lei, o Conselho de 

Recursos Fiscais reúne-se em sessão plenária nos casos já previstos na legislação e funcionará 

dividido em 03 (três) Turmas Julgadoras, devendo em cada Turma participar um Conselheiro 

representante de um dos órgãos de classe acima mencionados. 

Em 1.986, no Governo de Gustavo Krause, a Lei estadual n.º 9.923, de 05 de 

dezembro de 1.986 introduziu profundas modificações nas instâncias administrativas, a 

saber:  

1) A Auditoria Fiscal do Estado , a instância singular de julgamento, foi reestruturada 

quanto a sua composição. O cargo de Auditor Fiscal, de provimento em comissão, a quem 

cabia a direção da Auditoria Fiscal do Estado, foi transformado em Auditor Fiscal Geral do 

Estado e foram criados 06 (seis) cargos, privativos de Bacharéis em Direito, de provimento 

efetivo, nomeados entre os aprovados em concurso público de provas. Com essa reforma, 

todo processo de julgamento das questões tributárias, tanto na instância singular, como na 

instância coletiva passou a ser realizado por funcionários integrantes de uma carreira própria 

2) O Conselho de Recursos Fiscais voltou a ser presidido pelo Procurador Geral da 

Fazenda Estadual, com voto de qualidade, (06) seis Conselheiros Fiscais do Estado, efetivos, 

e (03) três Conselheiros Fiscais Classistas. 

3) As vagas dos Conselheiros Fiscais passaram a ser  preenchidas com a promoção dos 

Auditores Fiscais do Estado, efetivos. Com essa determinação, deu-se um passo para unificar 
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os dois órgãos de julgamentos, que, na estrutura organizacional da Secretaria da Fazenda 

apresentavam-se como órgãos independentes, sem nenhuma vinculação. O passo final deu-se 

com a extinção dos dois órgãos e com a criação do Contencioso Administrativo Tributário do 

Estado – CATE, a cujos órgãos integrantes compete, privativamente, o julgamento dos 

procedimentos administrativo-tributários, de ofício e voluntário, concernentes a tributos de 

competência estadual, como veremos a seguir. 

Com a edição da Lei estadual n.º 10.594, de 28 de junho de 1.991, foi criado o 

Contencioso Administrativo Tributário do Estado-CATE, e  foram extintos a Auditoria 

Fiscal do Estado-AFE e o Conselho de Recursos Fiscais-CRF. 

As razões para a criação de um novo, e único, órgão de julgamento em substituição 

aos dois outros órgãos anteriores estão expressas na Mensagem Nº 33/91 do Governador 

Joaquim Francisco, encaminhando o Projeto de Lei ao Presidente da Assembléia Legislativa: 

 

Do tratamento legislativo dispensado às instâncias administrativo-tributárias, observa-se 
que é mantida, até o presente, uma estrutura orgânico-funcional estanque entre as primeira e 
segunda instâncias. Inexiste qualquer articulação administrativa vinculando as instâncias, 
apesar de processualmente, a segunda instância, como instância superior, ter a prerrogativa 
de reformar o decidido em primeira instância. 

Os contribuintes cobram uma maior celeridade no andamento dos procedimentos 
administrativo-tributários sentindo, por seu turno, a Administração, ser necessário, em prol 
do interesse público, agilizar o andamento dos processos. Para a consecução desse objetivo, 
entendo ser necessária, como primeiro passo, uma reorganização dos órgãos encarregados 
da distribuição da justiça administrativa, atribuindo-se-lhes uma estrutura harmônica, 
instituindo unidade na pluralidade e viabilizando uma mais pronta composição, na esfera 
administrativa, dos litígios administrativo-tributários.  

O disciplinamento trazido pelo Projeto oferece unidade aos órgãos distribuidores de Justiça 
Administrativo-tributária, prevendo um Contencioso Administrativo-tributário, sem poder 
jurisdicional. É estabelecido um comando administrativo único desse Contencioso, a ser 
exercido pelo Presidente do Tribunal Administrativo-tributário. É criado um instrumento de 
controle e fiscalização internos do Contencioso, a Corregedoria Administrativo-
Tributária47. 

 

A estrutura do novo órgão de julgamento que implementa o comando do art 24748 da 

Constituição do Estado de Pernambuco de 1989 passou a ser a seguinte: 

                                                 
47 CAVALCANTI, Joaquim F. de Freitas. Mensagem nº 33/91. Diário Oficial do Estado, Recife, 04 jun. 1991. 
48 Art.247.  Os órgãos julgadores administrativos, com organização e funcionamento disciplinados em lei, serão integrados 
por titulares de cargos de provimento efetivo, estruturados em carreira, nomeados entre bacharéis em direito, aprovados em 
concurso de provas e títulos. 
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a) Uma primeira instância singular, composta de Julgadores Tributários do Estado, em 

número de 09 (nove), sendo os cargos privativos de Bacharéis em Direito, de provimento 

efetivo e nomeação entre os aprovados em concurso público de provas e títulos; 

b) A segunda instância colegiada, denominada Tribunal Administrativo Tributário 

do Estado, com 10 (dez)  membros, dos quais 07 (sete)  Conselheiros Tributários efetivos, 

advindos da promoção dos Julgadores Tributários do Estado, e 03 (três) Conselheiros 

Tributários Representantes Classistas, exercendo  mandato de 02 anos, e designados pelo 

Governador do Estado entre Bacharéis em Direito indicados em listas tríplices enviadas pela 

Associação Comercial do Estado, Federação das Indústrias do Estado e Federação da 

Agricultura do Estado. O Tribunal funcionava sob a forma de Turmas Julgadoras, em número 

de três, com três Conselheiros Tributários cada,  e sob a forma de Plenário, com todos os 

Conselheiros. 

Os Julgadores Tributários do Estado têm por competência, nos termos do art. 23 da 

mencionada Lei, processar e julgar, em primeira instância, na forma que dispuserem as 

normas do procedimento administrativo-tributário, os feitos sujeitos à jurisdição do 

Contencioso Administrativo-tributário e substituir o Conselheiro Tributário do Estado em 

suas ausências e impedimentos. 

Às Turmas Julgadoras compete processar e julgar, em grau de recurso, os 

procedimentos administrativo-tributários decididos pelos Julgadores Tributários do Estado e 

que lhes sejam submetidos na forma que dispuser a lei que disciplina o procedimento 

administrativo-tributário. 

Por sua vez, o Plenário tem, entre outras competências, processar e julgar, em grau de 

recurso, os procedimentos administrativo-tributários julgados pelas Turmas Julgadoras e que 

lhe sejam submetidos na forma que dispuser a lei disciplinadora do procedimento 

administrativo-tributário; processar e julgar conflitos de competência entre Julgadores 

Tributários do Estado, entre estes e as Turmas Julgadoras, entre as Turmas e, ainda, entre as 

Turmas Julgadoras e o Tribunal Pleno; uniformizar a jurisprudência administrativo-tributária, 

quando ocorrerem divergências na interpretação entre Julgadores Tributários do Estado, ou 

entre as Turmas Julgadoras; processar e julgar, originariamente, as consultas formuladas pelas 

pessoas naturais ou jurídicas sobre a interpretação e aplicação da legislação tributária do 

Estado. 
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O Contencioso Administrativo-Tributário do Estado contém, ainda, em sua estrutura, a 

Corregedoria Administrativo – Tributária, órgão de fiscalização disciplinar e de controle  de 

serviços, cujo chefe, o Conselheiro Tributário Corregedor,  era designado pelo Secretário da 

Fazenda, entre os Conselheiros Tributários do Estado, efetivos. 

Essa reforma na estrutura do órgão de julgamento está pautada na racionalização dos 

trabalhos no serviço público. As razões contidas na Mensagem, acima mencionadas, destacam 

bem este fato, nas palavras ´estrutura harmônica´, ´unidade na pluralidade´ em contraposição 

à situação anterior existente de ´uma estrutura orgânico-funcional estanque entre a primeira e 

a segunda instâncias´. Agiu bem a Administração Pública ao buscar a racionalidade dos 

serviços  para reestruturação do órgão de julgamento, com vistas à agilização do andamento 

dos processos, ou nas palavras do Governador, `Isso vai permitir não somente que o 

contribuinte seja melhor atendido, mas sobretudo, a modernização das máquinas 

administrativa e fiscal´.Infelizmente não há dados e informações, antes da reforma, que 

possam ser utilizados para um estudo dos efeitos daquela, bem como para que se possa fazer 

uma análise quantitativa e qualitativa. 

Em 21 de maio de 1999, O Governador Jarbas Vasconcelos “considerando a 

necessidade de revisar o funcionamento, a composição e os procedimentos ao Contencioso 

Administrativo-Tributário do Estado, conferindo ao julgamento dos processos e, 

conseqüentemente, maior rapidez no ingresso de receitas, com observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa” através do Decreto nº 21.247, criou grupo 

de trabalho com a finalidade de desenvolver projeto de reestruturação do Contencioso 

Administrativo-Tributário do Estado. 

A Emenda Constitucional nº 19, de 16 de dezembro de 2000, alterou o parágrafo 

único do art. 247 da Constituição Estadual de Pernambuco, com a finalidade de não mais 

assegurar a representação classista no órgão de julgamento de processo administrativo-

tributário. A justificativa, para a exclusão dos representantes classistas do TATE, apresentada 

pelo Governo do Estado, e contida na Mensagem nº 198/2000 enviada à Assembléia 

Legislativa, é no sentido de que 

[...] a atividade de lançamento de tributos, plenamente vinculada à lei que a disciplina e o 
julgamento das lides administrativas desta natureza, têm caráter estritamente técnico, não 
comportando juízo axiológico ou de conveniência e oportunidade, não sendo conveniente, 
por conseguinte, a representação de classe na apreciação desses feitos, dada a ausência de 
discricionariedade. Ademais, a participação de representantes classistas em órgão de 
julgamento vem sendo objeto de reexame em todo o País. 
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Com a edição da Lei estadual n.º 11.904, de 22 de dezembro de 2.000, foi extinta  a 

primeira instância singular,  e também os cargos de Conselheiros Tributários Representantes 

Classistas, além de que todos os cargos, Julgadores Tributários do Estado e Conselheiros 

Tributários, de provimento efetivo, passarem a ser denominados de Julgadores 

Administrativo-Tributários do Tesouro Estadual - JATTE 

Com a nova estrutura, os julgamentos dos processos passaram ao encargo do Tribunal 

Administrativo  Tributário do Estado, que passou a funcionar dividido em 05 (cinco) Turmas 

Julgadoras e em forma de Plenário, com todos os seus cargos efetivos 15 (quize) Julgadores 

Administrativos Tributários do Tesouro Estadual, privativos de Bacharéis em Direito, de 

nomeação entre aprovados em concurso público específico.  

A partir da reforma na estrutura do órgão, a competência para julgar os processos em 

primeira instância, que antes era dos Julgadores Tributários do Estado, realizados de forma 

individualizada,  passou ser das Turmas Julgadoras, de forma coletiva. 

Com um cargo vago, os Julgadores Tributários são os seguintes: Arnaldo Borges, 

Ângela Cysneiros, Daniel Santos, Flávio Ferreira, Iracema Antunes, Luis Fernando Araújo , 

Marco Mazzoni, Marcos Gamboa, Marconi Campos, Maria Helena Campello, Normando 

Santiago, Sonia Matos, Terezinha Malafaia, Wilton Ribeiro. 

O Tribunal Administrativo Tributário do Estado-TATE diferencia-se dos demais 

órgãos administrativos estaduais de julgamento por ter, na sua composição, julgadores 

integrantes de uma carreira própria. Nos outros tribunais administrativos os julgadores são 

funcionários da carreira de fiscalização, o que nos remete à dúvida formulada  na Mesa de 

Debates “G” no XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO BRASILEIRO realizado 

em setembro de 1999, na cidade de São Paulo: 

 

A terceira questão, já quase valorativa: são parciais ou imparciais os tribunais 
administrativos tributários na sua estrutura, no seu processo decisório e na sua tomada de 
decisões? 

Os Tribunais de Impostos e Taxas, os Conselhos de Contribuintes, a Câmara Superior de 
Recursos Fiscais, as Delegacias da Receita Federal de Julgamento, esses organismos, pela 
sua constituição e natureza, têm condições de serem imparciais?49 

 

 

                                                 
49 ALVES, ANNA EMILIA CORDELLI. Revista de Direito Tributário  78. XIII Congresso Brasileiro de Direito Tributário. 
Mesas de Debates – Processo Administrativo Tributário.  São Paulo: Malheiros. 1999. p.151-164 
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2.2 A REFORMA ADMINISTRATIVA DO TATE 

 

A seguir analisaremos se a reforma na estrutura do Tribunal Administrativo Tributário 

do Estado, nos termos da Lei nº 11.904/2000, foi realizada tendo como escopo a reforma 

administrativa implantada na Administração Pública Estadual pelo atual Governo. Esta 

análise será feita a partir de observações  do que foi noticiado nos jornais de grande circulação 

da época. Embora o que é noticiado nem sempre corresponde aos fatos, entretanto, em 

nenhum momento a Administração da Secretaria da Fazenda desmentiu o que foi publicado. 

Não se pretende aqui criticar a decisão política do Governo em fazer a reforma do 

TATE mas apenas demonstrar que ela está desvinculada do processo de reforma 

administrativa implantada  no Brasil a partir do Governo de Fernando Henrique Cardoso e 

incorporado pelo governo de Jarbas Vasconcelos. Chega-se a esta conclusão a partir da 

maneira de  como se deu o processo de reforma e do conteúdo das publicações nos jornais. 

A reforma do TATE, que teve como justificativa a necessidade de tornar o processo 

administrativo tributário mais célere,  está estruturada em dois pilares. Um na extinção da 

instância singular, em que o primeiro julgamento do processo era feito de forma individual 

pelo Julgador Tributário. O outro pilar foi a extinção da representação classista.  

Para a consecução da finalidade da seção, apresentamos inicialmente o noticiado e, em 

seguida, procedemos a nossa análise. Embora não constem neste trabalho todas as 

publicações, entretanto, podemos afirmar que em nenhumas delas consistiram em críticas à 

qualidade das decisões proferidas pelo TATE. 

 

O governo Jarbas Vasconcelos quer extinguir o acento (sic) dos representantes dos 
empresários no julgamento de processos tributários no Tribunal Administrativo Tributário 
do Estado (TATE). Com a medida, o governo espera agilizar a cobrança das dívidas de 
ICMS junto aos cofres públicos, que somam hoje R$ 3,2 bilhões50. 

 

A primeira constatação que se observa é que foi feita uma vinculação da extinção dos 

representantes classistas com a agilização da cobrança de dívidas do ICMS, sem que se tenha 

demonstrado de que maneira a participação dos classistas nos julgamentos impede que, de 

alguma forma, se cobrem aquelas dívidas. A segunda constatação é o entendimento errôneo 

                                                                                                                                                         
 
50 JARBAS tira empresas do tribunal tributário. JConLine, Recife, 02 abr. 1999. Economia. Disponível www2.uol.com.br/JC. 
Acesso em: 12 nov. 2000 
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de que o TATE impede a cobrança de dívidas de ICMS, ou que, de alguma, forma há uma 

relação direta  entre o órgão e a cobrança das dívidas dos contribuintes para com o Estado. 

 

Com a mudança, a Secretaria da Fazenda espera agilizar a cobrança das dívidas do Estado – 
os representantes classistas são acusados, nos bastidores, de atrasarem o julgamento dos 
processos visando beneficiar as empresas privadas pelas quais foram indicados.51 

 

O Secretário-adjunto da Fazenda, Ricardo Guimarães, responsável pelo projeto de 
reformulação do Tate disse que os critérios para a extinção dos classistas foram técnicos.52 

 

Faz-se necessário esclarecer, quanto à possibilidade dos Representantes Classistas 

atrasarem o julgamento dos processos, que a participação daqueles representantes se dava  no 

julgamento colegiado, ou seja, nas Turmas Julgadoras e no Pleno, em que os outros 

integrantes eram Conselheiros Tributários, servidores da Secretaria da Fazenda. Acrescente-

se, ainda, que no TATE há uma Corregedoria Administrativa-Tributária, órgão de fiscalização 

disciplinar e de controle dos serviços das instâncias, que os Representantes Classistas estavam 

subordinados, e que não há notícia de qualquer denúncia, por parte da Administração da 

Secretaria da Fazenda, nem pedido de apuração da ocorrência daquele fato, durante o período 

em que passamos à frente da Corregedoria. 

 

 A emenda constitucional de Jarbas visa acabar com o Judiciário que se incrustou no 
executivo e só favorece as empresas que podem recorrer aos escritórios de advogados, para 
retardar suas causas tributárias’, considera um técnico da Fazenda. 53 

 

A prevalecer o entendimento de que uma das razões para a reforma do TATE foi a 

explicitada acima, concluímos que há uma  visão distorcida  por parte de  alguns setores da 

Secretaria da Fazenda em relação àquele órgão de julgamento, ou mesmo um total 

desconhecimento das razões da sua existência. O julgamento no âmbito administrativo é 

gratuito e dispensa a atuação de advogados, o que facilita a defesa de pequenas empresas, que, 

muitas vezes, não podem pagar àqueles profissionais. 

 

                                                 
51 EMPRESÁRIO se mobiliza para ficar no TATE. JConLine, Recife, 09 abr. 1999. Economia. Disponível em: 
www2.uol.com.br/JC. Acesso em: 13 nov. 2000 
52 ENTIDADES rejeitam extinção de classista. Diário de Pernambuco, Recife, 4 ago. 2000. Economia. Disponível em: 
www.dpnet.com.br Acesso em: 04 ago 2000 
53 JARBAS tira empresas do tribunal tributário. JConLine, Recife, 02 abr. 1999. Economia. Disponível www2.uol.com.br/JC. 
Acesso em: 12 nov. 2000 
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O motivo para acabar com a primeira instância (julgadores singulares) é a demora do 
julgamento dos processos.54 

 

[...] a revisão do Tate é uma das ações mais importantes para recuperar os impostos 
devidos.55 

 

A demora no julgamento, em parte, o deveu-se à inércia da Administração Pública, ao 

longo dos anos em preencher os cargos de Julgadores e Conselheiros Tributários vagos, 

ocasionando uma sobrecarga para outros julgadores, conforme podemos observar da análise 

do DEMONSTRATIVO DE QUANTITATIVO DE MESES EM QUE CARGOS FICARAM 

VAGOS, REFLETINDO NA REDUÇÃO DE JULGAMENTOS, Apêndices A e B. 

Por outro lado, a agilidade dos julgamentos não implica necessariamente a 

recuperação dos créditos tributários devidos. Esta atribuição compete ao Poder Judiciário, 

quando a Fazenda Pública promove a ação execução fiscal visando a cobrança da Dívida 

Ativa .A competência do TATE se exaure no momento em que profere uma decisão sobre o 

processo administrativo-tributário que lhe foi submetido. 

Por fim, o fato de que para o Secretário da Fazenda “um contencioso ágil ajuda a 

administração tributária na solução de pendências, ao mesmo tempo em que fiscaliza a 

qualidade dos serviços prestados pelo Fisco”56, constitui um reconhecimento da  importância 

do Tribunal Administrativo-Tributário do Estado. 

Em 08 de dezembro de 2002, uma reportagem no Jornal do Commércio sobre as 

Contas Públicas, informa que apesar de o julgamento administrativo ter ganhado velocidade e 

o estoque de processos ter reduzido de 4.568 em 1999 para 419 processos em novembro 

daquele ano, entretanto, a Dívida Ativa do Estado subiu de  RS 2,7 bilhões para RS 5,5  

bilhões, no mesmo período”.57  

Embora a preocupação com a agilidade do processo de julgamento constitua uma 

busca constante por uma maior eficiência do órgão, entretanto, as justificativas apresentadas 

nos jornais não levam a concluir que a reforma da estrutura do TATE foi em decorrência da 

implantação do modelo de administração gerencial na administração pública brasileira  

 

                                                 
54 ESTADO quer reformular julgamento de ação fiscal. Diário de Pernambuco, Recife, 3 ago. 2000. Economia. Disponível 
em: www.dpnet.com.br Acesso em: 03 ago. 2000.  
55 GOVERNO planeja reformulação do Tate. JconLine, Recife, 05 mai. 1999. Economia Disponível em: 
www2.uol.com.br/JC. Acesso em: 13 nov. 2000. 
56 ESTADO conclui reforma em tribunal fiscal. Jornal do Commercio, Recife, 03 ago. 2000. Economia, p. 2. 
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2.3 ESTUDO COMPARATIVO COM OS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS DOS 

OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO 

 

Face à autonomia dos Estados e do Distrito Federal, estabelecida na Constituição 

Federal, não há uma padronização das estruturas e funcionamento dos tribunais 

administrativos naquelas entidades federadas. O único ponto em comum entre eles é que 

todos fazem parte da estrutura organizacional da Secretaria da Fazenda, do respectivo Estado.  

A partir do levantamento das estruturas de julgamento dos  tribunais administrativos 

dos diversos Estados da Federação, e sistematizado no  Apêndice C, efetuamos a seguinte 

análise. 

Em alguns Estados, o julgamento dos processos está dividido em duas instâncias, a 

primeira e a segunda instância e em outros há apenas uma única instância. Caso atual do 

Estado de Pernambuco, que após a reestruturação do Tribunal Administrativo Tributário do 

Estado-TATE, extinguiu os julgadores singulares, havendo apenas uma instância colegiada, 

que se reúne em Turmas Julgadoras ou  em Pleno. 

Nos casos em que o processo administrativo-tributário está dividido em duas 

instâncias de julgamentos, em alguns Estados as duas instâncias julgadoras fazem parte de um 

único órgão administrativo e em outros Estados as instâncias julgadoras estão divididas em 

dois órgãos administrativos distintos. 

No primeiro caso (um único órgão), temos os Estados do Ceará, pelo Contencioso 

Administrativo Tributário; de Goiás, pelo Conselho Administrativo Tributário; de Mato 

Grosso, pelo Órgão de Julgamento de Processos Administrativos Tributários; do Maranhão, 

pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais-TARF; de Minas Gerais, pelo Conselho de 

Contribuinte; de Rondônia, pelo Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais. 

No segundo caso (dois órgãos distintos), temos, por exemplo, o Estado do Acre, a 

primeira instância, Departamento de Administração Tributária, a segunda instância, o 

Conselho de Contribuintes; o Estado das Alagoas, a primeira instância, Auditoria Fiscal, e a 

segunda instância, Conselho Tributário Estadual; o Estado da  Paraíba, a primeira instância, 

Coordenadoria de Julgamento de Processos Fiscais, e a segunda instância, Conselho de 

Recursos Fiscais; o Estado de Santa Catarina, a primeira instância, Unidade de Julgamento 

                                                                                                                                                         
57 ANDRADE, Inês. Governo agiliza cobrança de dívida. Jornal do Commercio, Recife, 08 dez. 2002. Economia, p. 9. 
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Singular, e a segunda instância, Conselho Estadual de Contribuintes; o Estado do  Rio de 

Janeiro, a primeira instância, Junta de Revisão Fiscal, a segunda instância, Conselho de 

Contribuintes; o Estado de  São Paulo, a primeira instância, Delegacias Tributárias de 

Julgamento, e a segunda instância, Tribunal de Impostos e Taxas-TIT; o Estado de Sergipe, a 

primeira instância, Comissão Julgadora de Primeira Instância, e a segunda instância, Conselho 

de Contribuintes. 

Ainda, a situação em que a primeira instância, ou o primeiro julgamento é realizado 

não por um órgão, mas por um determinado cargo da estrutura da Secretaria da Fazenda, 

como é o caso dos Estado do Espírito Santo, pelo Gerente Tributário; o Estado do Pará, pelo 

Diretor da Julgadoria de Primeira Instância; o Estado do Rio Grande do Sul, pelo 

Superintendente da Administração Tributária ou Fiscais de Tributos por ele designado; o 

Estado de Tocantins, pelos Julgadores de primeira instância escolhidos entre os Auditores de 

Rendas. 

Nos Estados do Acre, Alagoas, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro e o Distrito Federal, há 

uma terceira instância de julgamento, de competência do Secretário da Fazenda do respectivo 

Estado, a quem cabe, em alguns casos, dar a decisão final. 

Representantes dos Estados e do Distrito Federal discutem a uniformização das 

normas dos tribunais administrativos do país. A elaboração de uma lei de caráter nacional 

com a finalidade de regular o processo administrativo dos Estados faz parte da reforma 

tributária, que está sendo discutida, neste momento, no Congresso Nacional. As razões para 

esta uniformização são muitas: a unificação da legislação processual dos órgãos estaduais e do 

órgão federal irão minimizar as dificuldades enfrentadas pelos advogados que neles atuam; as 

diferenças de procedimentos entre os Estados geram dificuldades para os advogados que 

atuam em mais de um tribunal administrativo do país e empresas que possuam filiais em 

diversos Estados; a unificação processual trará uma maior interatividade entre os órgãos 

administrativos e também aproveitamento das decisões; possibilidade aos departamentos 

jurídicos das empresas avaliar o que a empresa enfrentará administrativamente em relação a 

um determinado assunto, o que hoje não é possível. 58.  

O anteprojeto de lei prevê que todos os tribunais administrativos tenham primeira e 

segunda instância de julgamento, situação que não ocorre atualmente no Estado de 

Pernambuco, e que na segunda instância deverá ser constituída por um número igual de 

                                                 
58BAETA, Zínia. Conselhos de contribuintes poderão ter uma lei única. Valor Econômico, São Paulo, 7 ago. 2003. 1º 
Caderno.  
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representantes da Fazenda e dos contribuintes. Como já afirmado anteriormente, com a 

reestruturação do TATE, houve a decisão política de excluir os representantes dos 

contribuintes, sob o fundamento de que, como os Julgadores Tributários fazem parte de uma 

carreira especializada, não faria sentido a participação daqueles representantes. A exclusão 

dos representantes classistas do órgão de julgamento administrativo no Estado de Pernambuco 

constituirá um entrave que terá de ser superado para que ocorra a unificação. 

Apresentado a origem do tribunal administrativo tributário de Pernambuco, bem como 

as alterações na sua estrutura organizacional no decorrer do tempo, além de contextualizá-lo 

no cenário nacional, iremos no próximo capítulo tratar do produto resultante do exercício de 

suas atribuições, que é a decisão administrativa. 
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Capítulo  3 

 

DA APLICABILIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DO 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO  NO PROCESSO 

JUDICIAL 

 

3.1 ASPECTOS RELEVANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA 

 

As decisões dos órgãos administrativos, que têm competência para apreciar as 

impugnações interpostas pelos contribuintes, quando têm contra si lavrados autos de infração 

(ou auto de apreensão no caso da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco) 59, são 

simples atos administrativos, não tendo a mesma natureza dos atos jurisdicionais, vez que  

estes fazem coisa julgada,  qualidade que não existe naquelas. Às decisões administrativas dos 

tribunais administrativos tributários falta o atributo da coisa julgada já que são sempre 

suscetíveis de reapreciação pelo Poder Judiciário.  Tais atos se revestem, pois, de natureza 

administrativa e não jurisdicional. 

Sendo a decisão administrativa  um ato administrativo,   para sua formação também se 

faz necessário o preenchimento dos requisitos: competência, finalidade, forma, motivo e 

objeto. Estes requisitos constituem, segundo Hely Lopes Meirelles, a infra-estrutura do ato 

administrativo, em que competência é o poder atribuído ao agente da Administração para o 

desempenho específico de suas funções60,. 

Ao se estudar a decisão proferida em processo administrativo tributário deve-se fazê-

lo sob dois aspectos: em relação à própria Administração Pública e em relação ao 

contribuinte. 

                                                 
59  O art. 2º da Lei 10.654/91, estabelece que o processo administrativo-tributário inicia-se, de ofício, com lavratura de Auto 
de Infração e Auto de Apreensão. 
60 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo, 14ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1989. p.127 
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Para a Administração Pública, o questionamento primordial a ser feito é se a decisão 

final administrativa é vinculante para ela própria. 

Rubens Gomes de Souza, baseando-se no sistema constitucional e positivo, entende 

que a decisão administrativa é vinculante para Administração, embora tenha atenuado esse 

entendimento com o de que a Administração não estaria impedida de postular a sua 

modificação ou revogação, perante o Poder Judiciário61. 

Geraldo Ataliba, sobre a questão acima proposta, apresenta os argumentos abaixo que 

entende serem úteis para esclarecimento do assunto: 

1. Em benefício do contribuinte, a Administração pode rever seus atos, vez que não está 
ferindo um ato jurídico perfeito, que constitui um direito ao contribuinte. 

2. Quando a Administração apura que há  erro de fato, erro de cálculo, erro de soma, ou 
erro de apreciação de um fato, ela pode rever por si mesma aquele erro de fato e deduzir sua 
conseqüência. O que é vinculante para a Administração é a decisão em matéria jurídica. 

3. A Administração pode rever suas posições jurídicas, mas para os casos futuros. Uma 
decisão que ela acabou de dar está encerrada. Se ela, quanto àquela matéria, rever a sua 
posição, poderá aplicar o novo critério a outros casos, não àquele.62 

 

De tudo o que foi dito acima, pode-se tirar uma conclusão preliminar de que, quando 

as decisões não contêm irregularidades que as viciem, e quando geram para os contribuintes 

direitos subjetivos, não podem ser revistas ou revogadas.  

Segundo Alberto Xavier, para a Administração Pública, opera-se o princípio do efeito 

vinculante. Esse, corolário do princípio da jurisdicionalização, consiste no efeito vinculante, 

para a própria administração, das decisões definitivas proferidas em processo administrativo 

fiscal, pelos órgãos de Administração judicante. Deste princípio decorre, seguindo o 

raciocínio daquele jurista, duas conseqüências: a irreversibilidade judicial por iniciativa da 

administração e o dever de execução daquelas decisões. 

Em relação à primeira conseqüência, Gilberto Ulhoa Canto , em palestra proferida no 

“Curso sobre Teoria do Direito Tributário”, em 1975, promovido pelo Tribunal de Impostos e 

Taxas do Estado de São Paulo, defende a possibilidade da Fazenda Pública ingressar em juízo 

para suscitar a invalidade de suas próprias decisões, quando afirma que “há uma confusão 

entre pessoa e órgão. A pessoa jurídica de direito público é a União; o Governo Federal se 

                                                 
61 SOUSA, Rubens Gomes de. Procedimento Tributário. Revista de Direito Público. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 29, 
mai/jun-1974. p.280-306 
62ATALIBA, Geraldo. Procedimento Tributário. Revista de Direito Público. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 29, 
mai/jun-1974. p305 
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exerce através de órgãos diferentes: os poderes Legislativo, Judiciário e Executivo. Quem 

ingressa em juízo não é o Poder executivo, é a União, pedindo ao Poder Judiciário, através do 

Ministério Público, que anule um ato de um outro órgão de pessoa jurídica”. 

Entende, ainda, aquele tributarista, que o problema é de direito positivo. Segundo ele, 

no Decreto Federal nº 70.235, que trata do processo administrativo tributário no âmbito 

federal, “em certas circunstâncias, a decisão administrativa final,  só pode ser objeto de 

revisão judicial por iniciativa do contribuinte. Não porque faça coisa julgada, mas porque o 

decreto diz que tais decisões são terminativas. Então, eu acho que o problema é todo ele de 

direito positivo”63 

Os argumentos de Alberto Xavier para divergir de Gilberto Ulhoa Canto é de que 

embora não tenham força de coisa julgada material, as decisões administrativas  têm uma 

força similar à de “coisa julgada formal”, uma vez que são vinculantes e imutáveis para a 

própria Administração ativa, privada de meios jurídicos para reabrir o debate face ao Poder 

Judiciário, em caso de decisão desfavorável proferida pelos órgãos de administração 

judicante, no exercício de funções de autocontrole. E, contra-argumentando diretamente, 

Ulhoa Canto afirma que o entendimento deste peca por não levar em conta que o princípio da 

universalidade da jurisdição constante do inciso XXXV do artigo 5º da Constituição encontra-

se colocado no capítulo dos direitos e garantias individuais.64 

O entendimento de que não é possível a Administração Pública ir ao Poder Judiciário 

contra decisões que lhes são desfavoráveis, também é compartilhado por Hugo Brito Machado 

para justificar a tese da impossibilidade de um tribunal administrativo tributário poder 

examinar a argüição de inconstitucionalidade de uma lei tributária. Alega aquele tributarista 

que a finalidade do contencioso administrativo consiste precisamente em reduzir a presença 

da Administração Pública em ações judiciais. O tribunal administrativo tributário funciona 

como um filtro. A Administração não deve ir a Juízo quando o seu próprio órgão entende que 

razão não lhe assiste.65 

Quanto à segunda conseqüência, ainda com Alberto Xavier, tem-se um dever de a 

administração conformar-se com a anulação do ato administrativo de lançamento, extraindo 

para o futuro todas as conseqüências jurídicas que essa anulação comporta, e também se tem 

                                                 
63 CANTO, Gilberto Ulhoa. Do processo tributário administrativo in: Curso sobre teoria do direito tributário. São Paulo: 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, p. 104 
64XAVIER, Alberto. Do procedimento administrativo. São Paulo: Bushatsky, 1976. 
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que a Administração deve conformar-se com a decisão do órgão judicante em caso de 

eventual reexercício do poder que está na origem da prática do ato anulado.66  

Em relação ao contribuinte, contrariamente, a decisão administrativa não adquire 

caráter de definitividade, pois ela poderá ser rediscutida no Poder Judiciário. Esta 

possibilidade resulta do princípio constitucional da universalidade da jurisdição, ou princípio 

da proteção judiciária ou princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, consagrado 

no art. 5º, XXXV da Constituição Federal em que “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito” e, também, como visto anteriormente, em decorrência de 

que a decisão administrativa não ter atributo de coisa julgada, que é exclusivo da sentença 

judicial, transitada em julgado. 

Sobre este tema, trazemos os ensinamentos de José Afonso da Silva. Segundo o 

constitucionalista, aquele princípio constitui a principal garantia dos direitos subjetivos, e 

fundamenta-se no princípio da separação de poderes. Ensina ainda que aquele dispositivo 

constitucional consagra o direito de invocar a atividade jurisdicional, como direito público 

subjetivo. Não assegura aí apenas o direito de agir, o direito de ação. Invocar a jurisdição para 

a tutela de direito é também direito daquele contra quem se age, contra quem se propõe a 

ação. Garante-se a plenitude da defesa, agora mais incisivamente assegurada no inciso LV do 

art. 5º: “aos litigantes, em processo judicial e administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, como os meios e recursos a ela inerentes”.  

Por outro lado, ao recorrer ao Judiciário, tendo recorrido administrativamente, e antes 

que o órgão julgador administrativo tenha se pronunciado em definitivo, o contribuinte 

implicitamente desiste do processo administrativo, pois tendo o Poder Judiciário a 

competência para dirimir terminativamente um conflito de interesses, não há como conceber a 

tramitação concomitante do processo administrativo e do processo judicial. 

Esta é a inteligência do art. 38da Lei n.º 6.830/80, que trata da cobrança judicial da 

dívida ativa da Fazenda Pública67. Assim, caso haja interposição de qualquer das ações 

previstas no mencionado dispositivo, não haverá mais discussão administrativa do débito, vez 

                                                                                                                                                         
65 MACHADO, Hugo de Brito. O devido processo legal administrativo tributário e o mandado de segurança. In Processo 
Administrativo Fiscal. Coordenador Valdir de Oliveira Rocha São Paulo: Dialética. 1995, p. 82. 
66 XAVIER, Alberto. Do procedimento administrativo. São Paulo: Bushatsky, 1976. 
 
67 Art. 38. A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo 
as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta 
precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e 
demais encargos. 
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que não pode persistir a apreciação administrativa, quando já proposta a competente ação que 

visa discutir o débito em juízo. 

Como resumo das situações descritas, Rubens Gomes de Souza é claro ao afirmar que: 

As decisões administrativas, quer singulares, quer emanadas de órgãos coletivos de 
julgamento, não fazem coisa julgada que possa ser oposta ao Poder Judiciário, em virtude 
de a competência constitucional deste excluir a definitividade das instâncias 
administrativas. Dentro do próprio âmbito da administração, porém, tais decisões, embora 
não se possa falar a seu respeito em coisa julgada, possuem um característico de 
permanência que se coaduna com o princípio de os atos administrativos em matéria 
tributária serem atos de administração regrada e não discricionária. Esse característico de 
permanência traduz-se na prática (...) quanto ao fundo, pela impossibilidade de sua revisão 
por simples alegações de interesse público, mas unicamente quando se verificar 
modificação em um ou mais de um dos pressupostos de identidade de pessoa, de causa ou 
de objeto, capaz de excluir a coisa substancia no processo judiciário.68 

 

O crédito tributário pode ser desconstituído, em razão de julgamento na esfera 

administrativa, por duas formas: nulidade e improcedência do lançamento feito de ofício.As 

conseqüências advindas do julgamento pela nulidade e do julgamento pela improcedência da 

medida fiscal são distintas. 

A título de exemplo, já que não se trata de um estudo jurídico sobre a decisão 

administrativa, temos a questão da decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o 

crédito tributário, que tem um tratamento legal diferenciado caso o julgamento seja pela 

nulidade ou pela improcedência da autuação. A decadência constitui na perda de um direito 

em razão de ele não ter sido exercitado dentro do prazo legal. 

Na decretação da nulidade do procedimento de ofício, a decadência é interrompida “ex 

legis”, passando o seu termo inicial a ser contado a partir da decisão definitiva que houver 

anulado o lançamento, é o que se depreende da leitura do inciso II do art. 173 do CTN. 

À guisa de ilustração, trazemos os comentários de Luciano Amaro sobre o 

mencionado dispositivo. Afirma o tributarista: 

 

O art. 173, II, cuida de situação particular; trata-se de hipótese em que tenha sido efetuado 
um lançamento com vício de forma, e este venha a ser “anulado”(ou melhor, declarado 
nulo, se tivermos presente que o vício de forma é causa de nulidade, e não de mera 
anulabilidade) por decisão (administrativa ou judicial) definitiva. Nesse caso, a autoridade 
administrativa tem novo prazo de cinco anos contados da data em que se torne definitiva a 
referida decisão, para efetuar novo lançamento de forma correta. O dispositivo comete um 

                                                                                                                                                         
Parágrafo único. A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo, importa em renúncia ao poder de recorrer na 
esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto. 
68 SOUSA, Rubens Gomes de. A coisa julgada no direito tributário. Revista de Direito Administrativo, v. V, julho/1946, Rio 
de janeiro: Fundação Getulio Vargas, p. 76 
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dislate. De um lado, ele, a um só tempo, introduz, para o arrepio da doutrina, causa de 
interrupção e suspensão do prazo decadencial (suspensão porque o prazo não flui na 
pendência do processo em que se discute a nulidade do lançamento, e interrupção porque o 
prazo recomeça a correr do início e não da marca já atingida no momento em que ocorreu o 
lançamento). De outro, o dispositivo é de uma irracionalidade gritante. Quando muito, o 
sujeito ativo poderia ter a devolução do prazo que faltava quando foi praticado o ato nulo. 
Ou seja, se faltava um ano para a consumação da decadência, e é realizado um lançamento 
nulo, admita-se até que, enquanto se discute esse lançamento, o prazo fique suspenso, mas, 
resolvida a pendenga formal, não faz nenhum sentido dar ao sujeito ativo um novo prazo de 
cinco anos, inteirinho, como “prêmio” por ter praticado um ato nulo69. 

 

A nulidade decorre quando o auto é lavrado por pessoa incompetente ou quando há 

cerceamento do direito de defesa. É o que prevê art. 22 da lei estadual n.º 10.654/91, que 

dispõe sobre o processo administrativo-tributário. De acordo com este dispositivo legal, “são 

nulos os atos, termos, despachos e decisões lavrados ou proferidas por pessoa incompetente 

ou com preterição do direito de defesa ou, ainda, quando praticados em desobediência a 

dispositivos expressos em lei.” 

A título de ilustração e com a preocupação de demonstrar de forma mais clara, 

apontamos algumas decisões do TATE  sobre a nulidade de autuações:   

Peça inicial ininteligível.... haja vista a dificuldade em entender o objeto, o valor e o motivo 
da infração porque ininteligível o que do auto consta. (Ac. 0171/92 - 2ª TJ) 

Acatada preliminar de cerceamento de defesa em virtude da medida fiscal não especificar 
os elementos motivadores da infração nem de onde foi extraído o valor da base de cálculo 
constante na inicial. (Ac. 0561/94 – 3ª TJ) 

Denúncia de aquisições não registradas nas escritas, baseada em cópias de relação de notas 
de pedidos. Denúncia genérica que não identifica as mercadorias supostamente adquiridas e 
não identifica livros, documentos e fatos que embasaram a ação fiscal. (Ac. 2.332/98- 3ª 
TJ) 

Nulo é o auto de infração que não indica os documentos que levaram o autuante à 
conclusão a que chegou. (Ac. 0160/92 – 1ª TJ); 

Nulo é o auto cuja denúncia se baseia em levantamento analítico de estoques, elaborado 
sem discriminar as mercadorias por modelos, tamanhos e fabricantes, contrariando o 
disposto no art. 22 da lei 10.654/91 (Ac. 1.222/96 – 1ª TJ); 

Inválida é a denúncia, por cerceamento de defesa, que se assenta em documento elaborado 
pelo fisco sob o título levantamento analítico de estoques, sem, contudo, acostá-lo ao AI e 
fornecer cópia ao autuado, não valendo, para o mesmo fim, documento diverso que não 
reúne pressupostos de análise. Ação fiscal nula. (ac. 1.327/96 – 1ª TJ);  
 

De outro modo, quando o auto é julgado improcedente, não há “interrupção” do prazo 

decadencial nos moldes do inciso II do art. 173 do CTN, ou seja, continua correndo o  prazo 

para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário.  

                                                 
69 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 385 
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Na questão da improcedência, há de se fazer distinção quando se tratar de matéria de 

direito e matéria de fato. 

Diz-se matéria de direito quando a motivação para a autuação é em decorrência de que 

o contribuinte interpretou  uma norma jurídica diferentemente  da interpretação dada pelo 

fiscal. A conseqüência aqui é que  a matéria que motivou a lavratura do auto não poderá ser 

objeto de nova autuação, referente a determinado período fiscal,  vez que o órgão julgador 

firmou o seu entendimento.  

O art. 146 do CTN estabelece que: 

A modificação introduzida de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos 
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento, somente pode 
ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente 
à sua introdução. 

 

Este dispositivo proíbe a retroação do ato, por mudança de critério jurídico, em relação 

ao mesmo fato gerador e contribuinte, e tem por objetivo preservar a estabilidade das relações 

jurídicas, a certeza e segurança. O art. 146 proíbe que se edite outro ato administrativo 

individual, como o lançamento, relativamente ao mesmo fato gerador, uma vez aperfeiçoado e 

cientificado o contribuinte. Havendo mudança de critério jurídico que levaria à cobrança de 

tributo ou à sua majoração, não poderá ser efetuado novo lançamento em relação àquele 

mesmo fato jurídico. 

Diz-se que a matéria é de fato, quando contribuinte procedeu, intencional ou  

culposamente, de forma a recolher o menor o imposto. Sob esse aspecto, poderá ser feito novo 

procedimento de ofício em relação ao mesmo fato gerador, com o autuante apresentando 

novas provas que corroborem a denúncia. A limitação é apenas temporal, vez que o autuante 

deverá observar se em relação àquele fato gerador já não decaiu o direito de a Fazenda 

Pública exigir o crédito tributário. 

Quando o resultado de julgamento é pela improcedência ou nulidade tem-se firmado o 

primeiro aspecto da eficácia das decisões administrativas. O contribuinte buscou junto à 

Administração a revisão de um ato, praticado por um agente seu, que entende não ser válido 

ou justo. Com a confirmação do entendimento do contribuinte, houve uma economia para os 

cofres públicos, uma vez que se o mesmo tivesse se socorrido diretamente do Judiciário, e 

este houvesse decido pela não-ocorrência da infração apontada pelo fisco,  haveria o 

pagamento pelo Estado dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência.  
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Por fim o posicionamento de Hugo Brito Machado a respeito da utilidade da decisão 

administrativa: 

Pode parecer estranho que o contribuinte, dispondo da via judicial para a defesa do que entende ser o 
seu direito, vá a Juízo para defender o seu direito a uma decisão administrativa. Quem militou na 
defesa de contribuintes na via administrativa, porém, sabe que muitas vezes o exame dos fatos, no 
processo administrativo fiscal, se faz com mais conhecimento de causa. E muitas questões de direito 
ordinário são também melhor apreciadas. A legislação específica de cada tributo é muito 
melhormente conhecida das autoridades administrativas julgadoras do que da maioria dos Juízes70. 

 

Embora a decisão administrativa não tenha a natureza de uma sentença judicial, como 

vimos , isso não impede, entretanto, que a lei estabeleça requisitos essenciais nos moldes 

previstos no Código de Processo Civil para a sentença judicial. O não atendimento a esses 

requisitos implica a decretação de sua nulidade pelos próprios tribunais administrativos ou 

pelo Poder Judiciário. 

Assim, temos que a publicação do resultado do  julgamento de primeira instância 

deverá ser resumida, contendo, exclusiva e necessariamente71: 

I – a identificação do processo e do sujeito passivo ou do requerente e, sendo o caso, 

do advogado legalmente habilitado; 

II – a fundamentação de fato e de direito como premissas de julgamento; 

III – a conclusão, como resultado do julgamento; 

IV – a interposição de reexame necessário, quando cabível; 

V - o número, a data da decisão e a indicação do Julgador Tributário que a tenha 

proferido. 

Em relação às decisões de segunda instância, estas serão consubstanciadas em acórdão 

cuja publicação no Diário Oficial do Estado deverá conter os seguintes requisitos72: 

I – indicação do número do processo originário; 

II – a identificação do autuado e seu representante legal, se houver; 

III – identificação do defendente, na hipótese de ser diverso do autuado; 

IV – identificação da decisão recorrida; 

V – fundamentação de fato e direito como premissa de julgamento; 

                                                 
70 MACHADO, Hugo de Brito. O devido processo legal administrativo tributário e o mandado de segurança. In Processo 
Administrativo Fiscal. Coordenador Valdir de Oliveira Rocha São Paulo: Dialética. 1995, p. 88. 
71 Art. 72 da Lei 10.654/91 que dispõe sobre o processo administrativo-tributário 
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VI – conclusão, como resultado do julgamento; 

VII – ordenamento de reexame necessário, se cabível; 

VIII – número, data do acórdão e identificação do órgão julgador. 

 

3.2 O PROCESSO JUDICIAL 

 

Ao longo do trabalho, temos discorrido sobre a questão de as decisões administrativas 

do TATE  serem utilizadas por determinados integrantes do Poder Judiciário, mas há uma 

lacuna a ser preenchida. Como efetivamente se dá a utilização. É o que  trataremos a seguir. 

Inicialmente  discorreremos sobre os instrumentos jurídicos, ou seja, que  espécies de 

ações judiciais o contribuinte pode utilizar para que possa afastar judicialmente a cobrança de 

um crédito tributário pela Fazenda Estadual. Essa preliminar faz-se necessária para que se 

possa ter uma compreensão mais clara acerca do presente estudo e da preocupação que levou 

a realização da pesquisa. Esclarecemos que não se fará uma apreciação jurídica, mas apenas 

demonstrar, de forma objetiva, o funcionamento das medidas judiciais que estão à disposição 

do contribuinte. 

As várias espécies de ações judiciais, mais especificamente ligadas à matéria 

tributária, possibilita ao contribuinte optar pela via mais adequada e apropriada, levando em 

conta as circunstâncias do caso concreto. Algumas ações estão previstas na Constituição 

Federal  e outras  decorrem de normas infraconstitucionais, regidas por regras e princípios 

específicos. 

No primeiro grupo temos o “Mandado de Segurança”,  no segundo grupo, a “Tutela 

Antecipada”, “Ação anulatória de débito fiscal”, e “Embargos à execução fiscal”. 

Considerando que o tema é objeto de estudo por parte de diversos autores, e que o objetivo do 

trabalho não visa a discussões jurídicas, optamos em compilar os conceitos já firmados pelos 

doutrinadores. 
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3.2.1 MANDADO DE SEGURANÇA 

O inciso LXIX do   artigo 5º  da Constituição Federal dispõe que: 

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 
por habeas corpus73 ou habeas-data74, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do 
poder for autoridade pública ou agente de pessoas jurídicas no exercício de atribuições do 
Poder Público” 

Dejalma de Campos: 

Representa o meio adequado para o contribuinte proteger direito líquido e certo, 
insurgindo-se, assim, contra atos ilegais praticados com abuso de poder por autoridades 
fiscais. A concessão de medida liminar e a posterior concessão da própria segurança tem a 
virtude de suspender a exigibilidade consubstanciada em ato administrativo lavrado pela 
Fazenda Pública”75. 

 

Alberto Xavier: 

Em matéria tributária, todo o tipo de ato tributário (que não apenas o lançamento) é passível 
de mandado de segurança, quer se trate de atos positivos – de que o lançamento é 
paradigma - ou negativos, como a recusa de reconhecimento de isenção ou a recusa de 
restituição de pagamento indevido. 

Para ser suscetível de mandado de segurança, o ato de autoridade tem de ser definitivo, no 
sentido de ser dotado de eficácia imediata, ou seja, de suscetibilidade de lesão ou ameaça de 
lesão de um direito; e daí que não caiba este processo quanto se tratar ‘de ato de que caiba 
recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. 

A medida liminar, em mandado de segurança, tem apenas a força de suspender a 
exigibilidade do lançamento, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional, mas 
não pode sustar a sua prática notadamente para efeitos de prevenir a decadência, pois seria 
inadmissível que um ato, baseado na cognição sumária pudesse obstar ao exercício de uma 
atividade administrativa obrigatória, sob pena de invasão de competência.76 

 

O objeto do processo de mandado de segurança é um ato de autoridade pública, 

administrativa ou judicial em razão da alegada ilegalidade ou abuso de poder.  

Tem por fim impedir os efeitos de ato administrativo (que no nosso trabalho trata-se 

do lançamento) , que em razão da sua ilegalidade, feriu direito líquido e certo do 

contribuinte. A sentença que julgar procedente a ação tem como efeito à anulação do 

lançamento. 

                                                 
73 Art. 5º LXVIII da C.F. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência 
ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 
74 Art. 5º LXII da C. F. Conceder-se-á habeas data: a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do 
impetrante, constantes de registro ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; e b ) para 
retificação de dados, quando não se prefira faze-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 
75 CAMPOS, Dejalma de. Direito processual tributário. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1998. p. 80 
76 XAVIER, Alberto. Do lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1998. 
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Nos seus efeitos, coincide com a ação anulatória de débito fiscal, diferindo, entretanto, 

no procedimento 

 

3.2.2 AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL 

 

.Alberto Xavier: 

[...] se caracteriza por ser o modo de exercício de um direito potestativo cuja declaração o 
autor pede ao tribunal, com a conseqüência da criação, pela sentença, de novas situações 
jurídicas, constituindo, impedindo, modificando ou extinguindo direitos e deveres fundados 
em situações jurídicas anteriores:  

 

Dejalma de Campos: 

É uma das medidas possíveis de  o contribuinte adotar na defesa dos seus direitos, assim 
como é uma das mais utilizadas como remédio judicial para anular lançamentos tributários 
ou decisões administrativas. 

Na ação anulatória, o sujeito passivo da obrigação tributária busca invalidar o lançamento 
contra si efetuado ou  a decisão administrativa que não acolheu as suas razões de 
impugnação da pretensão da Fazenda Pública”. 

 

Vitório Cassone: 

Com esta ação, visa-se anular o ato administrativo que, de qualquer forma, tenha declarado 
a dívida. 

Por ação anulatória de ato declarativo de dívida se entende a ação que visa anular a decisão 
definitiva administrativa contrária à pretensão do contribuinte. Uma vez, decidido na esfera 
Administrativa contra o contribuinte, não é interessante, para este, que o crédito tributário 
seja inscrito na Dívida Ativa, porque tal fato transparece nas certidões judiciais que podem 
prejudicar ou atos ou negócios do contribuinte. Sendo assim, tão logo ciente da decisão 
desfavorável, ou paga, ou intenta esta ação anulatória com o prévio depósito do montante 
do tributo e eventuais acréscimos, a fim de obstar a Ação de Execução Fiscal,[...]77 

 

Nesta espécie de ação, o contribuinte busca invalidar o lançamento contra si efetuado 

ou a decisão administrativa que, julgando procedente o auto de apreensão ou auto de infração, 

não acolheu as suas razões de impugnação contra a lavratura da medida fiscal e 

conseqüentemente contra a cobrança de crédito tributário que considera indevida. 

                                                 
77 CASSONE, Vitório. Direito tributário. 2 ed. São Paulo: Atlas, 1990. 
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A ação poderá ser interposta a qualquer momento, ou seja, após a lavratura do auto de 

infração, abrindo mão da via administrativa porventura em curso ou mesmo após o 

exaurimento da discussão administrativa. 

A possibilidade de o contribuinte ajuizar a ação anulatória de debito fiscal é 

expressamente prevista no art. 38 da Lei de Execução Fiscal. 

 

3.2.3 ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

O artigo 273 do Código de Processo Civil preceitua  que: 

O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 
pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 
verossimilhança da alegação e: 

 I – haja fundado receio de dano  irreparável ou de difícil reparação, ou 

 II – fique caracterizado  o abuso de direito de defesa ou o injustificado propósito 
protelatório do réu. 

 

Alberto Xavier: 

A característica mais relevante reside em que o provimento concessivo de antecipação de 
tutela é uma decisão de mérito cujo conteúdo corresponde ao da futura sentença de mérito, 
de tal modo que a instrumentalidade hipotética não se basta com uma coordenação 
funcional, antes exige que a decisão proferida produza uma mera antecipação no tempo dos 
mesmos efeitos previsíveis dos que serão proferidos pela sentença final, se favorável...          

 

3.2.4 EMBARGOS À EXECUÇÃO  FISCAL OU EMBARGOS DO DEVEDOR 

Remontando ao exposto, anteriormente, sobre a ação fiscal e as conseqüências daí 

advindas, temos que no caso de o contribuinte não pagar o imposto cobrado através do auto de 

apreensão/infração; não contestá-lo administrativamente, ou tendo contestado a ação fiscal 

mas  o resultado do julgamento administrativo foi pela procedência dessa ação, sem que haja 

também o pagamento do imposto, a lei determina que o crédito tributário deverá ser inscrito 

em Divida Ativa.  

Assim, Dívida Ativa Tributária, conforme o conceito estatuído no art. 204 do Código 

Tributário Nacional, constitui na dívida proveniente de crédito tributário, regularmente 

inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo para pagamento, 

pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. 
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A Certidão de Dívida Ativa, ainda segundo aquela norma tributária, indicará, 

obrigatoriamente: a)  o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, 

sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outro; b)  a quantia devida e a 

maneira de calcular os juros de mora acrescidos; c) a origem e a natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; d) a data em que foi 

inscrita; e, e) sendo o caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.  

A certidão, regularmente expedida, goza de presunção de liquidez e certeza. 

A certidão de Dívida Ativa é o instrumento hábil para que a Fazenda Pública impetre 

contra o contribuinte a Ação de Execução Fiscal. Impetrada esta, poderá o contribuinte, caso 

não pague a dívida para que se extinga o processo de execução, ajuizar uma ação denominada 

de Embargos do Devedor.  

Para Hugo de Brito Machado,  “os embargos à execução equivalem   à ação anulatória 

do lançamento tributário, no sentido em que comportam todas as provas em direito 

admitidas”. 

Nesta espécie de ação, faz-se necessário que o contribuinte ofereça bens a penhora, 

para que ela tenha prosseguimento. 

Neste capítulo, chegamos ao ponto que nos levou a indagar quanto à eficácia das 

decisões administrativas junto aos Juízes da Vara da Fazenda Pública de Pernambuco. Na 

primeira seção, analisamos a decisão administrativa e, na segunda, ações judiciais nas 

questões tributárias que podem ser impetradas pelo contribuinte, falta agora demonstrar o 

liame entre elas. 

Os Juízes ao decidir as questões que tributárias, fruto das ações judiciais impetradas 

pelo contribuinte à vista do dispositivo constitucional de que a lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, o faz levando em conta o seu livre 

convencimento. A questão é que algumas ações impetradas, sob qualquer das espécies citadas, 

têm por objeto matérias que já foram apreciadas pelo TATE. Nesses casos, as decisões 

administrativas, por fixar os pontos controvertidos, esclarecer melhor os fatos e trazer 

subsídios quanto aos fundamentos jurídico e, conseqüentemente, economizando tempo em 

pesquisa, poderá constituir um elemento de contribuição na agilização do julgamento na 

esfera judicial. 
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Capítulo 4 

 

ABORDAGEM  METODOLÓGICA 

 

 

Para conceituar a pesquisa realizada, utilizamos  a classificação proposta por Silvia 

Vergara78 na sua obra Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração, em que são  

utilizados dois critérios básicos, fins e meios 

Quanto aos fins, a pesquisa é exploratória e descritiva. 

É exploratória  quando ela se propõe a: 

- investigar o Tribunal Administrativo Tributário do Estado-TATE, sob os aspectos 

históricos; 

- efetuar um levantamento de dados quantitativos ao longo de um determinado período 

de tempo; 

- proceder a uma análise da estrutura organizacional do órgão, bem como a um estudo 

comparativo  com os demais tribunais administrativos dos outros Estados da Federação.  

Podemos considerá-la exploratória, uma vez que a pesquisa atende ao  requisito 

conceitual  utilizado por Vergara, ou seja, pouco conhecimento acumulado e sistematizado 

sobre aquele órgão.  

A afirmação quanto à ausência de estudos sobre o TATE está fundamentada no fato de 

que somente a partir de 1999, no exercício do cargo de Corregedor Administrativo-Tributário 

do órgão, que, dentre outras atribuições, tem a responsabilidade pelo controle de processos e 

                                                 
78 VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatório de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 2000. 
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levantamentos estatísticos, desenvolvemos um trabalho de sistematização das informações 

sobre o órgão. 

Para a realização da pesquisa exploratória, foram utilizados os seguintes meios de 

investigação: documental, bibliográfica e estudo de caso. 

A pesquisa é descritiva por analisar a relação entre as decisões administrativas do 

TATE e a sua utilização pelos Juízes das Varas da Fazenda Pública como instrumento de 

agilidade dos  julgamentos dos processos a eles submetidos. O objetivo aqui é  responder a 

questão principal da pesquisa, ou seja,  se as decisões do órgão administrativo de julgamento 

da Secretaria da Fazenda de Pernambuco  é eficaz  junto aqueles membros do Poder Judiciário 

Estadual. A eficácia das decisões dos tribunais administrativo-tributários sob o ponto de vista 

ora analisado, irá contribuir de algum modo  para a eficiência do Poder Judiciário, que 

conforme já apontado anteriormente vem sendo alvo de crítica por parte da sociedade.  

 

 

4.1 PESQUISA EXPLORATÓRIA 

 

4.1.1 ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

Quanto aos aspectos históricos utilizamos a investigação documental e bibliográfica. 

Na investigação documental efetuamos um levantamento das leis, decretos e atos 

governamentais publicados  na Imprensa Oficial e no Diário Oficial do Estado, tendo, como  

objetivo, resgatar  do ponto de vista legal a origem do TATE. Determinamos como marco 

inicial no tempo, a Proclamação da República, mais especificamente a partir da promulgação 

da primeira Constituição Estadual, sob o novo regime de governo, em 1891. Na busca pela 

documentação citada, foram realizadas pesquisas no acervo do  Arquivo Publico Jordão 

Emereciano e nas bibliotecas do Tribunal Administrativo Tributário do Estado- TATE,  da 

Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco e do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Na 

investigação bibliográfica foram utilizadas publicações sobre a história da Secretaria da 

Fazenda do Estado de Pernambuco. 
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4.1.2 DADOS QUANTITATIVOS 

 

Em relação ao levantamento dos dados quantitativos do TATE, utilizamos a 

investigação documental e, para tanto, extraímos  relatórios do sistema informação, existente 

no órgão,  de controle de processos  e de  armazenamento de informações.  

Nesta investigação, a primeira decisão a ser tomada foi em relação ao período de 

tempo que pretendíamos utilizar como objeto de estudo. 

Tendo em vista que, em janeiro de 2001, ocorreu uma reforma substancial  na 

estrutura organizacional do órgão, decidimos utilizar, como objeto de estudo, os cinco anos 

anteriores à reforma do TATE , ou seja, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, e os exercícios 

posteriores, 2001, 2002 e 2003. 

O procedimento aqui adotado consistiu em efetuar um levantamento dos dados 

quantitativos, que teve como fonte de pesquisa o Sistema de Informações da Administração 

Tributária-SIAT da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco. 

Os dados quantitativos foram agrupados sob dois critérios: a natureza dos dados e a  

finalidade do levantamento. 

No primeiro grupo situam-se os dados decorrentes da estática do processo de 

julgamento que servirão para analisar situações localizadas no tempo 

No segundo grupo situam-se os  dados decorrentes da dinâmica do processo de 

julgamento que irão subsidiar a análise quanto a eficiência do órgão e a eficácia de suas 

decisões administrativas. 

Eficiência no sentido da capacidade do órgão utilizar os seus recursos humanos e 

materiais visando atingir a sua missão, para isso faz-se necessário que os julgamentos de 

dêem de forma rápida e com qualidade. 

Eficácia, quanto ao fato das decisões produzirem efeitos externos quando o resultado é 

desfavorável ao contribuinte. O primeiro efeito constitui no comportamento do contribuinte 

em acatar a decisão e concretizar esta aceitação mediante o recolhimento do crédito tributário 

a que foi condenado a recolher. O segundo efeito, que constitui o foco da pesquisa, conforme 

já mencionado anteriormente, é a utilização da decisão administrativa pelos Juízes, como 

subsídio para as suas sentenças, quando o contribuinte não se conformando com a condenação 

na instância administrativa recorre ao Poder Judiciário. 
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Em relação ao primeiro grupo de dados quantitativos, foram elaborados os seguintes 

demonstrativos: 

1) Estoque de processos ao longo do período pesquisado – Gráfico 5.1. 

2) Demonstrativo do quantitativo dos processos distribuídos aos julgadores e o 

quantitativo dos processos julgados por eles, nas instâncias julgadoras – Gráfico 5.2. 

3) Demonstrativo da relação em termos percentuais, por faixa de valores, entre o 

quantitativo de processos e o correspondente valor – Gráfico 5.3. 

Em relação ao segundo grupo, o levantamento seguiu várias etapas descritas a seguir.  

A primeira etapa consistiu em realizar um levantamento das publicações das decisões 

administrativas, referentes aos julgamentos de primeira instância, que, em relação aos 

exercícios de 1996 a 2000, era formada pelos julgadores singulares e que,  nos exercícios de 

2001 a 2003, passou a ser formada por cinco  Turmas Julgadoras, em decorrência, como 

afirmado acima, da reestruturação do órgão79.  As publicações das decisões administrativas do 

TATE são feitas no Diário Oficial do Estado , cujos exemplares se encontram na Biblioteca 

do órgão. Sendo este o ponto inicial, a partir daí   elaboramos o relatório  “SFAP520C  - Total 

de processos julgados”, em relação aos exercícios de 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, e o 

relatório “AAAA007 – Total dos processos julgados”, em relação aos exercícios de 2001, 

2002 e 200380,  com as seguintes informações: 

a) número da decisão administrativa, por ordem seqüencial;  

b) número do processo; 

c) nome do contribuinte; 

d) natureza do processo81 

e) data da publicação da decisão administrativa, no Diário Oficial do Estado. 

Nesses relatórios, estão contidos todo o universo de dados com o qual trabalhamos, 

por constar todos os julgamentos realizados pelo TATE, em cada exercício. É interessante 

relembrar que compete ao TATE julgar a impugnação do Auto de Apreensão e do Auto de 

Infração, o indeferimento de Pedido de Restituição, o Pedido de Revisão de Reavaliação de 

                                                 
79 Os julgamentos realizados pelos julgadores singulares são de forma individualizada enquanto que nas Turmas Julgadoras 
são colegiados.  
80 A separação em dois blocos de exercícios deve-se ao fato de que a partir de 2001 o TATE passou por uma reformulação na 
sua estrutura, deixando a primeira instância de ser singular para ser colegiada estruturada em turmas julgadoras. 
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Bens e responder a Consulta formulada pelos contribuintes.  Desse universo, a pesquisa 

deteve-se sobre os processos de impugnação de Auto de Apreensão e de Auto de Infração em 

razão de que as decisões desfavoráveis ao contribuinte têm como conseqüência a sua 

condenação, na esfera administrativa, a recolhimento do tributo considerado devido pela 

fiscalização e em razão daquelas constituírem o objeto da pesquisa. 

Para melhor compreensão dos procedimentos adotados, faz-se necessário esclarecer 

que os relatórios obtidos do sistema de informação iniciados por “SFAP” referem-se aos 

exercícios de 1996 a 2000 e os iniciados por “AAAA” referem-se aos exercícios de 2001 a 

2003. 

Delimitado a natureza do processo com o qual se irá trabalhar, produzimos os 

relatórios “Total de processos julgados” SFAP520F e AAAA008, referentes ao Auto de 

Apreensão e ao Auto de Infração, para cada exercício, sendo que o relatório AAAA008 

também está discriminado por Turmas Julgadoras. Os relatórios contêm as seguintes 

informações: 

 

a) natureza do processo: auto de apreensão ou auto de infração; 

b) nome do contribuinte; 

c) data da publicação no Diário Oficial do Estado; 

d) valor do crédito tributário; 

e) número da decisão. 

As informações estão segregadas por resultados de julgamento que podem ser um dos 

seguintes: 

- nulo, quando o aa/ai é lavrado por pessoa incompetente, com preterição do direito de 

defesa ou quando lavrado em desobediência a dispositivos expressos em lei. 

- procedente total, quando o AA/AI é considerado válido e a denúncia contra o 

contribuinte está devidamente comprovada no processo ou o contribuinte não traz elementos 

que possam descaracterizar a denúncia; 

                                                                                                                                                         
81 O TATE tem competência para julgar processos referentes a Auto de Apreensão, Auto de Infração, Pedido de Restituição, 
Consulta, Pedido de Reavaliação de Imóveis 
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- procedente parcial, quando o AA/AI é considerado válido, a denúncia não está 

totalmente comprovada ou o contribuinte traz elementos que descaracterizam em parte a 

denúncia; 

- improcedente, quando o AA/AI é considerado válido, entretanto o fiscal que efetuou 

a lavratura da medida fiscal não  apresentou provas suficientes que comprovem a existência 

da denúncia ou o contribuinte apresentou provas que eliminam a denúncia; 

- encerramento do processo de julgamento, este resultado se dá por reconhecimento 

da denúncia por parte do contribuinte, por desistência da defesa ou pelo fato de o contribuinte 

ter entrado com ação judicial contestando a autuação. 

- defesa intempestiva, quando o contribuinte interpôs a defesa após o prazo legal de 

trinta dias, a contar da sua intimação;  

- defesa não conhecida, quando a defesa é interposta por pessoa que não comprova 

ser o representante legal do contribuinte. 

Assim, a partir dos dados constantes nos relatórios, acima mencionados,  elaboramos 

os demonstrativos “Quantitativo de processos julgados por resultados de julgamento” para  

cada exercício (APÊNDICES D a H  – referentes aos exercícios de 1996 a 2000 e 

APÊNDICE J a M  – referentes aos exercícios de 2001 a 2003), e os demonstrativos 

consolidando as informações obtidas nos dois grupos de exercícios (APÊNDICE I e N). 

Como um dos objetivos da pesquisa é verificar a eficácia das decisões administrativas 

que tiveram resultados, total ou parcialmente, desfavoráveis aos contribuintes, ou seja, com 

resultados de procedência total e procedência parcial, sob os aspectos (1) da conformação do 

contribuinte com o resultado e o conseqüente pagamento do crédito tributário e (2) da 

utilização das decisões administrativas do TATE pelos Juízes das Varas da Fazenda Estadual 

de Pernambuco,  selecionamos as decisões administrativas que tiveram aqueles resultados,. 

Em relação ao primeiro aspecto da eficácia (conformação do contribuinte com o 

resultado que lhe é desfavorável), a partir das decisões que tiveram como resultado 

procedência total e procedência parcial , identificamos aquelas decisões que tiveram recurso 

administrativo para a instância superior (não conformação) e aquelas que não tiveram recurso 

administrativo, o que, a princípio, demonstra que o contribuinte se conformou com o 

resultado do primeiro julgamento administrativo. Em decorrência dessa análise, elaboramos 

os relatórios para cada exercício: “Processos sem recurso”(SFAP520E e AAAA520E) e 
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“Processos com recurso” (SFAP520G e AAAA520G). Os dados quantitativos por exercício, 

obtidos nestes relatórios  estão sintetizados no APÊNDICE O. 

A partir do relatório “Processos sem recursos”, o próximo passo foi efetuar um 

levantamento da situação em que se encontram os autos de infração/apreensão,  cujas decisões 

administrativas de primeira instância não foram objeto de recurso administrativo para uma 

instância superior, por parte do contribuinte. O objetivo aqui foi analisar se a não interposição 

do recurso administrativo deveu-se ao fato de o contribuinte ter pago o crédito tributário a que 

foi condenado a recolher,  ou se é em decorrência de sua inércia. Os dados obtidos estão 

consolidados no APÊNDICE P e Q para os exercícios de 1996 a 2000 e, no APÊNDICE R e 

S, em relação aos exercícios de 2001 a 2003.  

Quanto às decisões que foram objeto de recurso administrativo para a instância 

superior, para as  Turmas Julgadoras, em relação aos exercícios de 1996 a 2000, e para o 

Pleno, em relação aos exercícios de 2001 a 2003,  o  objetivo da análise é verificar se os 

resultados dos julgamentos, pela procedência total ou parcial da autuação, proferidos pela 

primeira instância administrativa, foram mantidos pela instância superior. Esta análise será 

feita através do APÊNDICE  T e U.  

Uma das formas de se verificar a eficiência do órgão é através da análise do tempo 

médio de permanência dos processos na primeira instância. Consideramos como tempo de 

permanência o tempo decorrido entre a data de distribuição dos processos para os julgadores e 

a data de julgamento. Essa análise será feita a partir do levantamento obtido através do 

relatório AAAA010 referente aos exercícios de 2001-2003 e os dados estão demonstrados na 

Tabela 5.1. 

 Em relação ao segundo aspecto da eficácia (a utilização das decisões administrativas 

por parte dos juízes das Varas da Fazenda Estadual), com vistas a subsidiar a pesquisa 

descritiva, objeto principal do nosso trabalho, procedemos a um levantamento  amostral dos 

autos de infração/apreensão que tiveram resultado definitivo, procedente total e procedente 

parcial e que foram contestados judicialmente. Para tanto, realizamos uma pesquisa no Diário 

Oficial do Estado, na parte do Poder Judiciário, mais especificamente em relação às sentenças 

dos Juízes das Varas da Fazenda Pública de Pernambuco, que resultou no APÊNDICE V. 

A princípio, tínhamos o objetivo de verificar quantos processos julgados desfavoráveis 

ao contribuinte foram objeto de ação judicial, entretanto, no encaminhar da pesquisa, 

constatamos a precariedade de se obter esse dado, em decorrência da falta, na maioria dos 



 

 

77

 

casos, do liame entre determinado processo administrativo e o seu correspondente na esfera 

judicial. A falta de ligação decorre de que o número que identifica, por exemplo, um auto de 

infração não constitui em elemento identificador no processo judicial. Os números que 

identificam o processo judicial são próprios do Tribunal de Justiça, além de que, na maioria 

das sentenças judiciais, não há menção ao número do processo administrativo. Assim, para se 

identificar em que casos as decisões do TATE  serviram de elemento de convicção aos Juizes 

é necessário examinar cada processo judicial, no que demandaria tempo. 

Em decorrência do fato acima exposto, a pesquisa quanto à utilização das decisões 

administrativas do TATE pelos Juízes das Varas da Fazenda Pública, constituiu em uma 

pesquisa qualitativa, tendo como instrumento a aplicação de questionário junto aqueles 

membros do Poder Judiciário.  

 

4.1.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Em relação ao terceiro objetivo da pesquisa exploratória, utilizamos meios de 

investigação distintos.  

Para o estudo da estrutura organizacional do órgão, utilizamos dois meios. Procedemos 

a uma investigação bibliográfica sobre os tribunais administrativo-tributários com vistas a 

buscar posicionamentos doutrinários sobre o assunto e uma investigação documental visando 

ao levantamento de informações sobre a estrutura organizacional no que se refere ao 

questionamento se a mesma era eficiente ou não.  

Quanto ao estudo comparativo, o meio utilizado foi a rede eletrônica. Através dela 

procedemos a um levantamento das estruturas organizacionais dos tribunais administrativos 

das outras unidades da Federação, acessando as páginas das Secretarias de Fazenda de cada 

Estado. Os dados sobre aqueles órgãos estão apresentados no APÊNDICE C. 

A investigação bibliográfica foi utilizada também, tanto para fundamentar 

doutrinariamente como se dá o processo de julgamento administrativo tributário quanto para 

subsidiar o referencial teórico, apresentado ao longo da Introdução, que consubstancia a 

pesquisa realizada. 
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4.2 PESQUISA DESCRITIVA 

 

Entendemos que a pesquisa também é descritiva, uma vez que se procura estabelecer 

correlações entre variáveis e definir a sua natureza82, ou seja, se procura estabelecer uma 

correlação entre as decisões administrativas, produto final do TATE, e a sua utilização pelos 

Juízes das Varas da Fazenda Pública. Como meio de investigação, utilizamos a aplicação de 

questionário, com questões abertas, conforme modelo no APÊNDICE X, junto aos noves 

Juízes integrantes daquelas Varas especializadas. 

As respostas coletadas poderão servir como instrumento de avaliação da qualidade das 

decisões administrativas do TATE. Como qualidade, das várias acepções em que o termo é 

aplicado (excelência, valor, especificações, conformidade, regularidade e adequação ao uso), 

nos pautamos pelo sentido de “excelência”, ou seja, qualidade significa o melhor que se pode 

fazer, o padrão mais elevado em qualquer campo de atuação.83 

O questionário aplicado é composto de seis perguntas, sendo quatro de caráter objetivo 

e duas de caráter subjetivo. As respostas às questões objetivas estão sistematizadas no 

APÊNDICE Z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatório de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 2000. 
83 MAXIMINIANO, Antonio César Amaru. Teoria geral da administração: da escola científica à competitividade na 
economia globalizada. São Paulo: Atlas, 2000. pp. 183-215. 
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Capítulo 5 

 

ANÁLISE DOS DADOS E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1. PESQUISA EXPLORATÓRIA 

 

A realização da pesquisa exploratória está dividida em dois aspectos. Um, que 

denominamos de estática do processo de julgamento, por levar em consideração uma 

determinada situação em um determinado momento, e outro, a dinâmica do processo de 

julgamento, que constitui na análise realizada sobre o que ocorreu ao longo do tempo. É de se 

esclarecer que as análises feitas não necessariamente objetivarão a se chegar a uma conclusão 

definitiva, mas apenas procura trazer elementos para que se dê seguimento a um outro estudo 

mais aprofundado.  

 

5.1.1. ESTÁTICA DO PROCESSO DE JULGAMENTO 

 

A) Quantitativos de processos ao longo do período analisado (estoque de processos). 

No final do ano de 1998, havia cerca de 5.300 processos e em 31.12.2003 o estoque 

passou a ser de 135 processos, o que representa uma queda vertiginosa ao longo do período 

objeto da pesquisa, como demonstra o gráfico abaixo. 
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  Gráfico 5.1 – Estoque de processos durante o período analisado 

 

 As causas para a queda do estoque podem ser creditadas aos seguintes fatos, sem 

prejuízo de todos os esforços envidados pelos Julgadores para acelerar o processo de 

julgamento: 

a) diminuição do número de autuações por parte do setor de fiscalização em 

decorrência da modificação da sistemática de cálculo da produtividade dos 

integrantes da área de fiscalização. A sistemática anterior vinculava a remuneração 

daqueles servidores à lavratura de auto de apreensão e auto de infração, em que a 

meta a ser alcançada consistia em atingir um determinado valor de crédito 

tributário a ser cobrado do contribuinte. Com a nova sistemática de remuneração, a 

lavratura de autos para apenas atingir a produtividade fiscal tornou-se desnecessária 

levando à conseqüente diminuição de autos lavrados. Esta conclusão está 

demonstrada no Gráfico 5.2 - Comparativo entre processos distribuídos e processos 

julgados, em que se visualiza a diminuição de processos distribuídos ao longo do 

período analisado. 

 



 

 

81

 

O Relatório das atividades desenvolvidas, no período 1999-2002, elaborado pela 

Presidência do TATE, no item II – Avaliação de resultados, justifica a redução de estoque de 

processos como resultante de várias medidas administrativas, dentre elas destacamos duas: 

O modelo de gestão voltado para objetivos e metas definidos em reuniões com a 
participação dos servidores, através do exercício do planejamento e do acompanhamento das 
atividades, utilizando sistemas de controle do andamento dos processos conjugado com a 
capacitação do pessoal.  

A racionalização da ação fiscal, pelo planejamento, o estabelecimento de prioridades, e a 
adoção de medidas preventivas que permitiram a redução do número de autos lavrados, de 
modo que a média de processos distribuídos por semestre no TATE caiu de 1632, no 
período de 1994 a 1998, para 886, no período de 1999 a 2002, sendo que, nos dois últimos 
semestres, a média foi de 442 processos.  
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  Gráfico 5.2 – Quantitativos de processos distribuídos e julgados na 1ª instância 
 

b) reforma na estrutura de julgamento com a extinção da instância singular e a 

conseqüente diminuição do número de recursos, o que, de certa forma, agilizou o 

processo de julgamento. Não entraremos no mérito se a diminuição dos recursos 

administrativos foi bom ou ruim para o contribuinte. 
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B) Valor do estoque 

Neste item traçamos um comparativo entre o quantitativo de processos em 31.12.2003 

e o seu correspondente valor. Desse comparativo, a informação que sobressai é que, naquela 

data existiam em estoque 135 processos correspondentes a um total de crédito tributário de 

85.894.815,8055 UFIR . Ao segmentarmos o estoque de processo por faixa de valores, 

constatamos que, na faixa de processos com valores acima de hum milhão de UFIR, havia 

apenas 11 processos correspondendo a um crédito tributário no valor de 72.104.217,4580 

UFIR. Aquele quantitativo constitui 8% do total de processos que, em termos de valores, 

correspondem a 83,4% do valor total do crédito tributário.  Assim, grande parte do crédito 

tributário aguardando julgamento está concentrado em poucos processos.  

A princípio poder-se-ia concluir, a partir da análise acima, que há um elemento, 

diminuição do valor do crédito tributário, que poderia constituir como parâmetro de medição 

do grau de eficácia do Tribunal Administrativo Tributário do Estado, entretanto este elemento 

foge ao controle do órgão tendo em vista que os autos são lavrados pelo setor de fiscalização 
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Gráfico 5.3 - Demonstrativo da relação em termos percentuais, por faixa de valores, entre o 
quantitativo de processos e o correspondente valor 
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C) Tempo médio de permanência dos processos no TATE 

 O último aspecto analisado é o tempo que os processos julgados, que serviram de 

objeto de estudo, permaneceram no TATE, entre as suas distribuições aos Julgadores 

Tributários e a data da publicação do julgamento no Diário Oficial do Estado. 

 Nos exercício de 1996-2000, havia ainda julgamento de processos de Pedido de 

Restituição na primeira instância o que afetou o levantamento de tempo médio de 

permanência no TATE dos processos de Auto de Apreensão e de Auto de Infração, assim, 

efetuamos essa análise apenas em relação aos exercícios de 2001-2003 

 Naqueles exercícios, há uma diminuição do tempo de permanência. Ao compararmos 

o exercício de 2002 e 2001, a diminuição foi pequena, entretanto é significativa ao 

compararmos o exercício de 2003 com 2002, conforme a Tabela abaixo. 

 

 Tabela 5.1 - Quantitativo de nº de dias que levaram, em média, os processos 
 para serem julgados 

ANO Nº de dias 
2001 859 

2002 788 

2003 449 

Fonte: Relatórios extraídos do Sistema de Informações da Administração Tributária-SIAT da Secretaria 
da Fazenda de Pernambuco 

 

 Uma observação a ser feita é que alguns processos antes do julgamento, e em função 

dele, foram encaminhados para a realização de diligência e perícias. Esse tempo não foi 

expurgado na contagem do tempo de permanência do processo no TATE. 

 A redução do tempo de permanência do processo no órgão constitui uma das maiores 

preocupações da Administração do TATE uma vez que é preciso buscar a eficiência sem 

perder a qualidade do julgamento. Embora o equilíbrio entre celeridade e qualidade constitui 

um desafio para qualquer organização privada ou pública. 
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5.1.2 DINÂMICA DO PROCESSO DE JULGAMENTO 

 A partir da amostra selecionada para servir de estudo para pesquisa, no caso, as 

decisões prolatadas na primeira instância nos exercícios de 1996 a 2003, chegamos ao 

quantitativo de 9.483 decisões administrativas examinadas, das quais 1.287 referem-se a 

resultados de julgamentos de Autos de Apreensão e 8.196 referem-se a resultados de 

julgamentos de Autos de Infração. Em termos percentuais, temos: Autos de Apreensão = 

13,6%; Auto de Infração = 86,4%, conforme demonstrado na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2 – Quantitativo de processos, cujas decisões foram examinadas, por 
resultado de julgamento  
RESULTADO DOS JULGAMENTOS      AA      AI  TOTAL      % 

PROCEDENTE TOTAL 420 3650 4070 42,9 
PROCEDÊNCIA PARCIAL 137 1667 1804 19,0 
IMPROCEDENTE 433 1126 1557 16,4 
NULO 52 555 607 6,4 
ENCERRA E IMPROCEDÊNCIA 3 98 101 1,1 
ENCERRA E PROCED. PARCIAL 1 27 28 0,3 
ENCERRA E PROCED. TOTAL 6 48 54 0,6 
DEFESA INTEMPESTIVA 81 158 239 2,5 
DEFESA NÃO CONHECIDA 25 149 174 1,8 
ENCERRAMENTO TOTAL 126 665 791 8,3 
OUTROS RESULTADOS 3 53 56 0,6 

T O T A L 1287 8.196 9.483 100,0 

Fonte: Relatórios extraídos do Sistema de Informações da Administração Tributária-SIAT 
 da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco 
 

 Para a pesquisa exploratória, nos concentramos apenas nas decisões administrativas 

cujos resultados de julgamentos foram PROCEDENTE TOTAL, PROCEDENTE PARCIAL, 

IMPROCEDENTE e NULO, em razão do fato de que estes resultados representam 

conjuntamente 84,7% do total de resultados de julgamentos. 

A eficácia das decisões administrativas pode ser analisada sob duas óticas: uma em 

relação aos resultados de julgamento, IMPROCEDENTE e NULO, a outra em relação aos 

resultados de julgamento PROCEDENTE TOTAL e PROCEDENTE PARCIAL.  
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Em relação à primeira, a decisão administrativa foi eficaz uma vez que o contribuinte 

obteve um resultado favorável. A decisão administrativa foi ao encontro do objetivo da 

impugnação à ação fiscal, para que fosse afastada a cobrança do crédito tributário. Assim, sob 

essa ótica, nos exercícios que foram objeto da pesquisa, a eficácia das decisões 

administrativas do TATE foi à ordem de 22,8% do total das decisões. 

Quanto aos resultados de julgamento PROCEDENTE TOTAL e PROCEDENTE 

PARCIAL, que constituem 61,9% dos resultados, a eficácia da decisão administrativa se 

subdivide em outras duas: 

 a) quando o contribuinte acata o resultado que lhe condenou ao recolhimento do 

crédito tributário, e assim o faz; e 

b) quando o contribuinte, não acatando o resultado que lhe é desfavorável, recorre ao 

Poder Judiciário, para mais uma vez tentar conseguir um resultado que lhe seja favorável e, 

neste caso, os Juízes das Varas da Fazenda Estadual utilizam as decisões administrativas do 

TATE, ou para aproveitar o trabalho já realizado pelo órgão, ou para fundamentar as suas 

sentenças quando desfavoráveis ao contribuinte. A análise desta eficácia será feita na seção 

seguinte ao tratarmos da análise da pesquisa descritiva realizada junto aos Juízes das Varas da 

Fazenda Pública. 

Fazendo um parêntese, o resultado PROCEDENTE PARCIAL, não deixa de ser 

também um resultado favorável ao contribuinte uma vez que, se ele não obteve tudo o que 

pediu, pelo menos conseguiu parte. Este resultado, na maioria das vezes, constitui a dispensa 

do pagamento do imposto, restando apenas a cobrança de uma multa regulamentar por 

descumprimento de uma obrigação acessória, o que, em termos financeiros, constitui em um 

ganho para o contribuinte.  

Para verificação da eficácia da decisão administrativa considerando que o contribuinte 

conformou-se com o resultado que lhe foi desfavorável, segmentamos as decisões 

administrativas com resultados PROCEDENTE TOTAL e PROCEDENTE PARCIAL 

utilizando o critério de ter havido ou não interposição de recurso administrativo para instância 

superior. 

No período de 1996 a 2000, 41,9% das decisões não foram objeto de recurso para a 

instância administrativa superior, enquanto que, no período de 2001 a 2003, o percentual sobe 

para 81,2%, conforme Tabelas 5.3 e 5.4. Optamos em fazer a análise separando os exercícios 
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em dois períodos tendo em vista, conforme comentado anteriormente, a alteração da estrutura 

de julgamento. 

Tabela nº 5.3 – Comparativo entre o quantitativo de processos com recurso e o quantitativo 
de processos sem recurso – 1996-2000 

1996 1997 1998 1999 2000 TOTAL 
COM RECURSO P/TJ 381 412 442 555 413 2.203 58,1%
SEM RECURSO P/TJ 301 310 252 403 321 1.587 41,9%

TOTAL 682 722 694 958 734 3.790 100,0%
Fonte: Relatórios extraídos do Sistema de Informações da Administração Tributária-SIAT da 
Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco 
 

 
Tabela nº 5.4 – Comparativo entre o quantitativo de processos com recurso e o 

     quantitativo de processos sem recurso – 2001-2003 
 2001 2002 2003 TOTAL 
COM RECURSO/PLENO 184 154 54 392 18,8%
SEM RECURSO/PLENO 574 892 226 1692 81,2%
TOTAL 758 1046 280 2084 100,0%

   Fonte: Relatórios extraídos do Sistema de Informações da Administração Tributária -SIAT  
  da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco 

 

O Gráfico 5.4 visualiza a queda do número de processos que foram alvo de 

interposição de recurso administrativo, em face da obrigatoriedade de se fazer o depósito de 

20% do crédito tributário a que o contribuinte foi condenado a recolher no primeiro 

julgamento. 
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 Gráfico 5.4 – Comparativo entre o quantitativo de processos com de recurso administrativo com o 
quantitativode processos sem recurso administrativo 
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i) Processo com recurso 

A análise quanto aos processos que tiveram, na primeira instância, como resultado de 

julgamento PROCEDENTE TOTAL ou PROCEDÊNCIA PARCIAL é sob o aspecto quanto 

da manutenção destes resultados, ou não, pela instância administrativa superior, cujos obtidos 

estão sistematizados nas Tabelas 5.5 e 5.6, referentes aos períodos de 1996-2000 e 2001-2003, 

respectivamente 

      

 

  Tabela 5.5 – Resultados dos julgamentos dos processos cujas decisões de 1ª instância 
foram objeto de recurso administrativo 1996-2000 
RESULTADOS DOS JULGAMENTOS QUANTITATIVO % 

PROC.TOTAL/PROC.PARCIAL 1.658 75,3 

IMPROCEDENTE 165 7,5 

NULO 94 4,2 

ENCERRAMENTO 182 8,3 

OUTROS RESULTADOS 50 2,3 

RECURSO NÃO CONHECIDO 52 2,4 

TOTAL 2201 100,0 
   Obs.: Até o momento final da pesquisa, ainda faltava o julgamento de 02 processos 
Fonte: Relatórios extraídos do Sistema de Informações da Administração Tributária-SIAT 
   da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco 

 

Em relação aos resultados PROCEDENTE TOTAL e PROCEDENTE PARCIAL se 

constata que o percentual de manutenção deste resultado nos julgamentos dos recursos para 

instância superior foi de 75,3%, ou seja, a grande maioria das decisões desfavorável ao 

contribuinte foi mantida no segundo julgamento. Este fato serviu como um dos fundamentos 

para a extinção da instância singular ao se fazer reforma da estrutura do TATE. Este 

fundamento rejeita o fato de que 11,8% dos processos que foram julgados na segunda 

instância tiveram reformadas suas decisões de primeira instância, para IMPROCEDENTE e 

NULO favorecendo, assim, o contribuinte.  
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Tabela 5.6 – Resultados dos julgamentos dos processos cujas decisões de 1ª 
instância  foram objeto de recurso administrativo – 2001-2003 

RESULTADOS DOS 
JULGAMENTOS 

QUANTITATIVO % 

PROC.TOTAL/PROC.PARCIAL 53 13,5 

IMPROCEDENTE 5 1,3 

NULO 3 0,8 

ENCERRAMENTO 6 1,5 

OUTROS RESULTADOS 5 1,3 

RECURSO NÃO CONHECIDO 313 79,8 

TOTAL 385 100,0 
        Obs.: Até o momento final da pesquisa, ainda faltava o julgamento de 07 processos 

    Fonte: Relatórios extraídos do SIAT- Secretaria da Fazenda 
 

No período de 2001-2003, dos 18,8% de processos julgados na primeira instância, que 

foram objeto de recursos, 81,3% deles tiveram como resultado RECURSO NÃO 

CONHECIDO. Este resultado, que corresponde ao não exame das razões constantes do 

recurso em decorrência do não atendimento de algum requisito de admissibilidade, que em 

grande parte foi a falta do recolhimento de 20% do valor da condenação, equipara-se ao fato 

de o contribuinte não ter recorrido. Assim, acrescentando ao quantitativo de 1.692 de 

processos que não foram objeto de recurso, o quantitativo de 313, o percentual passa de 

81,2% para 96,2%. Com esses resultados, uma conclusão preliminar a que se chega é que, na 

prática, há apenas uma instância administrativa.   

 Sob o ponto de vista da manutenção ou não dos resultados de julgamento da primeira 

instância, pela instância superior, utilizando o mesmo raciocínio anterior e subtraindo do total 

de 385 o quantitativo de 313 processos referentes ao resultado RECURSO NÃO 

CONHECIDO, o total de recursos conhecidos passa a ser de 72 processos. Ao analisarmos em 

termos percentuais, o resultado PROCEDENTE TOTAL/PROCEDENTE PARCIAL, 53 

processos, chega-se à conclusão de que este resultado constitui 73,6% do total. Este é, 

portanto, o percentual de manutenção das decisões administrativas da primeira instância, 

Turmas Julgadoras, pela instância superior, Pleno.  
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ii) Processo sem recurso 

Aqui, a indagação a ser feita, ao se analisar as Tabelas 5.3 e 5.4, é qual a razão de que 

no, período 2001-2003, ocorreu quase que uma duplicação do percentual de decisões que não 

foram objeto de recurso em relação ao período 1996-2000. À primeira vista, pode-se levar a 

concluir que, naquele período, houve um aumento do grau de conformação do contribuinte 

com um resultado que lhe é desfavorável, entretanto há um elemento diferenciador entre os 

dois períodos. Junto com a alteração da estrutura de julgamento a partir de 2001, impôs-se ao 

contribuinte a condição, para poder recorrer à instância administrativa superior, de recolher 

20% do valor a que foi condenado na primeira instância, ou seja, criou-se um requisito de 

admissibilidade para o recurso ser apreciado. Este fato contribuiu para que parte dos 

contribuintes não mais tentasse buscar, nas vias administrativas, a anulação da medida fiscal, 

da qual foi alvo. 

 Por outro lado, tem de se indagar também em que resultou a “conformação” do 

contribuinte, levando em consideração o fato de que ele não recorreu da decisão 

administrativa de primeira instância, ou seja, se a não interposição de recurso administrativo 

corresponde a liquidação do crédito tributário ou o contribuinte buscou no Poder Judiciário a 

invalidação da autuação.  

 Para se chegar a uma análise, se não definitiva, mas, pelo menos que forneça 

elementos para uma averiguação posterior, apresentamos o quadro abaixo, que apresenta a 

situação dos processos em 31.12.2003 que não foram objeto de recurso administrativo. 

 

Tabela nº 5.7 – Situação em 2003 dos processos que não foram objeto de recurso 
administrativo para instância superior – decisões do período 1996-2000 

 1996 1997 1998 1999 2000 TOTAL % 

FASE ADMINISTRATIVA 0 4 3 6 15 28 1,8

DÍVIDA ATIVA AMIGÁVEL 5 2 6 5 5 23 1,4

DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA 195 239 174 301 262 1171 73,8

LIQUIDADO 101 65 69 91 39 365 23,0

TOTAL 301 310 252 403 321 1587 100,0
 Fonte: Relatórios extraídos do Sistema de Informações da Administração Tributária-SIAT da Secretaria da 
Fazenda do Estado de Pernambuco 
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Tabela nº 5.8 – Situação em 2003 dos processos que não foram objeto de recurso 
administrativopara instância superior – decisões do período 2001-2003 

 2001 2002 2003 TOTAL % 

FASE ADMINISTRATIVA 22 49 26 97 5,7 

DÍVIDA ATIVA AMIGÁVEL 44 25 25 94 5,5 

DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA 377 660 127 1164 68,8 

LIQUIDADO 131 158 48 337 20,0 

TOTAL 574 892 226 1692 100,0 
Fonte: Relatórios extraídos do Sistema de Informações da Administração Tributária-SIAT 

da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco 

  

No período de 1996-200, apenas 23,0% dos processos foram liquidados e no período 

de 2001-2003 o percentual de liquidação é de 20,0%. Em uma análise preliminar, é possível 

concluir que é baixo o grau de conformação do contribuinte, que resulte no pagamento do 

crédito tributário. 

Outra análise a ser feita é quanto ao percentual de processos na Dívida Ativa 

Executiva, situação em que os processos estão em situação de cobrança judicial por iniciativa 

da Fazenda Pública. No período de 1996-2000, o percentual é de 73,8% e no período de 2001-

2003, o percentual é de 68,8%.  

 Como se trata de uma pesquisa exploratória e a questão da eficácia das decisões 

administrativas está sendo analisada do ponto de vista de sua utilização pelos Juízes, a partir 

da constatação acima, tem-se um dado que constitui um ponto de partida de realização de 

estudo mais aprofundado das razões que levaram o contribuinte a não recorrer e a não liquidar 

o crédito, levando em considerando o perfil desses contribuintes, sob os aspectos, por ex.: da 

atividade desenvolvida, o tamanho da empresa, a utilização ou não de advogados para a 

interposição defesa, etc. 
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5.2 PESQUISA DESCRITIVA 

  

Utilizaremos, como arcabouço para a análise das informações obtidas com a pesquisa 

qualitativa, as suposições apresentadas no projeto de pesquisa: 

 

1) Dos processos julgados desfavoráveis aos contribuintes poucos são objetos de ação 

judicial contestatória. 

2) Os Juizes das Varas da Fazenda Pública de Pernambuco utilizam as decisões do 

TATE para fundamentarem seus julgamentos. 

3) As decisões administrativas do TATE contribuem para a celeridade dos julgamentos 

de processos judiciais nas Varas da Fazenda Pública de Pernambuco. 

Diante da impossibilidade, por razões operacionais, de se fazer um acompanhamento 

físico do processo, cuja decisão foi pela condenação do autuado, no Poder Judiciário, vez que 

o número de tombamento do processo na Secretaria da Fazenda não é o mesmo utilizado 

naquela esfera de Poder, além do fato de que nem todas as sentenças judiciais contêm o 

número do processo na esfera administrativa, não houve como verificar a primeira suposição.  

Em razão da impossibilidade, acima descrita, optamos por fazer apenas um 

levantamento preliminar dos processos administrativos alvos de contestação judicial com base 

nas sentenças judiciais publicadas no Diário da Justiça. 

Para se constatar as duas outras suposições, realizamos a pesquisa qualitativa, 

mediante a aplicação de um questionário aos Juízes. Essa pesquisa será analisada a seguir. 

 Do universo de pesquisados, constituído de nove Juízes das oito Varas da Fazenda 

Pública e mais um Juiz de Direito Substituto, obtivemos respostas de sete Juízes, o que 

corresponde a 77,77% do total. Um Juiz se recusou a responder o questionário, e o outro,  

embora tenha concordado,  licenciou-se, afastando-se das funções judicantes 

 Das seis questões formuladas, quatro são objetivas e as duas últimas subjetivas. As 

questões objetivas estão sintetizadas no Apêndice Z. 

 As respostas à questão quanto ao conhecimento dos Juizes acerca do Tribunal 

Administrativo Tributário do Estado-TATE, todas foram afirmativas, no sentido de o 
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conhecerem como órgão de julgamento administrativo-tributário. Algumas respostas 

evidenciaram também o conhecimento das suas decisões administrativas. 

 A respeito da indagação sobre o uso das decisões administrativas do TATE como um 

dos elementos de formação de sua convicção no julgamento que lhe são submetidos, apenas 

dois responderam negativamente. Os demais utilizam as decisões, entretanto divergem apenas 

quando e em que situação jurídica. Por exemplo, quando ocorre coincidência entre as decisões 

e o seu convencimento; antes de analisar as questões controversas, já teria lido as diversas 

peças correspondentes a julgamentos proferidos pelas duas instâncias do TATE; tão-somente 

em sede de provimento jurisdicional de urgência (liminares e tutela antecipada). Quando 

concorda com o posicionamento do Tribunal, utiliza tal decisão como embasamento da sua 

convicção como julgador. 

Os que responderam afirmativamente à indagação anterior, apenas um pesquisado 

posicionou-se negativamente à pergunta sobre  se a utilização dessas decisões administrativa 

agiliza, em alguma medida, a prestação jurisdicional e em que medida. Em relação a esta 

parte do questionamento, há uma diversidade de entendimento entre os  pesquisados  que 

responderam afirmativamente à primeira parte da indagação. 

Os Juízes pesquisados apresentaram algumas razões para o porquê de as decisões do 

TATE agilizarem a prestação jurisdicional são elas: a fixação dos pontos controvertidos das 

lides; mais subsídios quantos aos fundamentos jurídicos adotados tanto pelo contribuinte 

quanto pelo fisco e a correspondência entre a fundamentação utilizada e o pensamento do 

Juiz, economizando pesquisas e maiores aprofundamentos no exame da questão. 

Em relação à última pergunta objetiva, quanto à requisição judicial das peças do 

processo, a negativa da maioria dos pesquisados em utilizar desta prerrogativa decorre do fato 

de que as partes se encarregam de trazer ao processo as cópias dos processos administrativos. 

A seguir, registramos as sugestões apresentadas pelos Juízes como contribuições para 

que as decisões administrativas do Tribunal Administrativo Tributário do Estado-TATE sejam 

de mais utilidade e proveitosas. 

Seria interessante se os tribunais administrativos remetessem repertórios para o 
conhecimento dos magistrados. 

Tribunal Administrativo do Estado de Pernambuco deveria divulgar as atribuições do órgão, 
bem como também tornar público a importância do órgão com relação às suas decisões e 
relevância que o citado órgão tem com relação a dirimência de conflitos de natureza 
tributária, o que, sem dúvida, serve como verdadeiro desafogo para o Poder Judiciário. 

Acredito que o Tribunal Administrativo Tributário do Estado de Pernambuco poderia em 
contato com os juizes da Fazenda Pública levar a conhecimento destes o teor de acórdãos 
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proferidos, bem como, trabalhos produzidos pelos julgadores tributários com relação aos 
tributos instituídos pelo Estado de Pernambuco. 

Acerca de sugestões, aproveito a oportunidade para dizer que prefiro decisões mais 
objetivas, isto é, que as questões submetidas a julgamento administrativo sejam enfrentados 
de forma direta, sem grandes relatórios ou fundamentos, até porque devido ao excessivo 
volume de processos, a leitura de qualquer peça torna-se mais dinâmica quando posta de 
maneira centrada diretamente na essência da controvérsia. 

 

Por fim, trazemos a visão a respeito do Tribunal Administrativo Tributário do Estado, 

do Dr. Djalma Adrelino Nogueira Júnior, Juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública: 

 

A idéia da criação do Contencioso Administrativo foi muito feliz. Em primeiro lugar 
porque permite desafogar o Poder Judiciário de questões que podem ser discutidas 
administrativamente. Depois, porque a discussão da questão de mérito na fase 
administrativa produz elementos que ajudam na formação da convicção dos Juízes, 
garantindo uma grande agilidade na resolução das questões que já foram vistas na esfera 
administrativa. No momento, não vejo como tornar mais proveitosas essas decisões 
administrativas, a não ser pela permanente qualificação do material humano o que, aliás, é 
fator imprescindível na eficiência das organizações, sejam de natureza pública ou privada. 
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CONCLUSÃO  E  RECOMENDAÇÕES 
 

 

O título da dissertação “TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DO 

ESTADO-TATE: A eficácia das suas decisões junto aos Juízes das Varas da Fazenda Pública 

Estadual”, traz em si uma indagação que constituiu o problema de pesquisa: as decisões 

administrativas do TATE são eficazes junto aos Juízes das Varas da Fazenda Pública? A 

resposta a esta indagação foi obtida a partir da metodologia visando a confirmação das 

suposições apresentadas no projeto de pesquisa: 

a) dos processos julgados desfavoráveis aos contribuintes poucos são objetos de ação 

judicial; 

b) os Juízes das Varas da Fazenda Pública do Estado de Pernambuco utilizam as 

decisões do TATE para fundamentarem os seus julgamentos; e 

c) as decisões administrativas do TATE contribuem para a celeridade dos julgamentos 

judiciais nas Varas da Fazenda Pública do Estado de Pernambuco.  

A primeira suposição teve como suporte a pesquisa exploratória do Tribunal 

Administrativo Tributário do Estado-TATE.  A confirmação desta suposição levaria a 

concluir pela eficácia das decisões administrativas do TATE, desta feita, sob o enfoque da 

conformação do contribuinte com um resultado que lhe é desfavorável e com o conseqüente 

recolhimento do crédito tributário lançado mediante a lavratura de um auto de infração. O 

resultado da pesquisa exploratória do Tribunal Administrativo Tributário do Estado-TATE 

produziu informações antes não existentes, que poderão contribuir para a tomada de decisões 

gerenciais.   

Além da pesquisa exploratória foi realizado levantamento histórico-legal dos órgãos 

de julgamento administrativo-tributário em Pernambuco. Esse levantamento demonstra que, 

desde o início do século passado, o Estado de Pernambuco tem se pautado em dar ao 

contribuinte a oportunidade para contestar na via administrativa a cobrança de tributo que 
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entende ser indevido. Ao longo do tempo, as mudanças ocorridas sempre tiveram como razão 

a necessidade de agilizar o julgamento na esfera administrativa. A mudança de estrutura e da 

denominação de um órgão tem sido constante no país, como se  esse fato fosse suficiente para 

tornar um órgão mais eficiente. Essa tem sido a prática no Brasil. Normalmente esquecem que 

o órgão existe, nem dão condições materiais e pessoais. Foi o “esquecimento” do TATE, 

materializado pelo não preenchimento dos cargos vagos de julgadores quando era possível 

preenchê-los, conforme demonstrado no trabalho, que levou ao acúmulo de processos ao 

longo dos anos. Posteriormente, esse fato foi utilizado como razão para a reforma 

organizacional e de julgamento do TATE. 

Em que pese a falta de entendimento quanto à missão constitucional do órgão, por 

parte de alguns integrantes da Secretaria da Fazenda, conforme constatado no que foi 

publicado nos principais jornais do Estado, a reforma administrativa do TATE,  firmada em 

duas diretrizes, a reforma organizacional consubstanciada na eliminação da instância singular 

e a reforma na estrutura de julgamento com a redução  do número de recursos administrativos 

conjuntamente com a obrigatoriedade de depósito recursal, contribuíram de forma inegável 

para a redução de estoque de processos e agilização do julgamento, sem determos, como já 

explicitado, no mérito da questão sobre se a redução de recursos administrativos e o depósito 

recursal de algum modo prejudica ou não a defesa na esfera administrativa. 

Os dados obtidos com a pesquisa exploratória se bem que possam parecer incipientes, 

entretanto, nos permite considerar que o objetivo da pesquisa, sob este aspecto, foi atingido. 

Por outro lado, os dados não foram suficientes para que levassem a concluir pela  confirmação 

ou não confirmação da suposição em razão de dificuldades operacionais. 

Conquanto a motivação que resultou na dissertação não fosse apresentar uma 

avaliação de desempenho do órgão, entretanto procurou-se buscar um instrumento que 

pudesse, de certa forma, avaliar a qualidade do produto decorrente da sua atividade de 

julgamento, que são as decisões administrativas. O parâmetro utilizado para avaliar a 

qualidade das decisões foi a sua utilização como um dos instrumentos de convicção dos Juízes 

ao decidir questões tributárias e, por conseqüência, a sua contribuição para agilizar o 

julgamento na esfera judicial.  A qualidade das decisões administrativas foi medida pela sua 

eficácia, sob o enfoque já explicitado.  

A eficácia das decisões administrativas do TATE está confirmada à vista das respostas 

às perguntas objetivas constantes no questionário aplicado aos Juízes que apontam no sentido 

de confirmar as duas últimas suposições citadas anteriormente, ou seja, a maioria das 
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respostas dos Juízes das Varas da Fazenda Pública de Pernambuco é no sentido de que 

utilizam as decisões do TATE como elemento de fundamentação de seus julgamentos e de 

que as decisões administrativas do TATE contribuem para a celeridade dos julgamentos de 

processos judiciais, concernentes à cobrança de tributos estaduais, nas Varas da Fazenda 

Pública de Pernambuco. 

Considerando que a verificação da suposição “os processos julgados desfavoráveis aos 

contribuintes poucos são objetos de ação judicial contestatória” restou prejudicada, a primeira 

recomendação a ser feita é a realização de uma pesquisa visando à verificação da suposição, 

associada a um estudo mais aprofundado com vistas a levantar um perfil do contribuinte, que 

contestou judicialmente, sob o ponto vista do seu porte econômico, verificar se a busca pela 

via judicial está associada ao valor do tributo cobrado. 

O estudo de caso do Tribunal Administrativo Tributário do Estado-TATE consiste em 

um ponto de partida para uma pesquisa a fim de verificar se os Juízes das Varas da Fazenda 

dos outros Estados da Federação têm receptividade em relação às decisões administrativas dos 

respectivos tribunais administrativo-tributários de seus Estados. A partir daí, analisa-se se há 

ou não uma receptividade generalizada. No caso de não haver, analisa-se se as razões 

coincidem entre os Estados. Verifica-se se a não utilização das decisões administrativas 

decorre do fato de os Juízes desconhecerem as decisões administrativas dos tribunais 

administrativos de seus Estados ou por outros motivos que não foram objeto de análise neste 

trabalho. Verifica-se há desconhecimento da parte dos Juízes em relação aos tribunais 

administrativo- tributários dos seus Estados e as razões para tal fato. Estas são as outras  

recomendações apresentadas. 
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APÊNDICE A - Demonstrativo de quantitativo de meses em que  os cargos de julgadores 
ficaram vagos, refletindo na redução de julgamentos na 1ª instância – situação em 2000 
 

UBIRATAN C. MAURICIO PEDRO SERAFIM SONIA 
MATOS 

                  - 30.10.91 

08 
meses 

05.06.92 -  18.01.94 

10 
meses 

21.10.94 - 
 

RAQUEL ROFFE MARCO MAZZONI
07.01.92 – 21.11.94 

01 mes 
16.12.94 -  

 
WILTON RIBEIRO MARCOS GAMBOA Concurso 

homologado em 
22.07.92 

04 
meses  18.09.92 – 26.02.96 

05 
meses 25.07.96 

 
Mª HELENA B. 
CAMPELO 

MARCONI QUEIROZ Concurso 
homologado em 
22.07.92 

04 
meses 

18.09.92 – 26.02.96 

11 meses 

07.02.97 -  
 

ANGELA CYSNEIROS Concurso 
homologado em 
22.07.92 

04 
meses 18.09.92 – 19.03.98 

Cargo vago 
que foi 
extinto 

29 meses 

 
RAIMUNDO JULIANO TEREZINHA MALAFAIA 
                - 08.10.94 

11 
meses 28.09.95 - 

 
DANIEL SANTOS Concurso homologado 

em 22.07.92 
04 
meses 18.09.92 - 

 
LUIS FERNANDO Concurso homologado 

em 
22.07.92 

04  
meses 18.09.92 - 

 
NORMANDO SANTIAGO Concurso homologado 

em 22.07.92 
10 
meses 16.03.93 -  

 
 
 
TOTAL DE MESES EM QUE HOUVE VACÂNCIA NOS CARGOS = 153 MESES 
 
Obs.: a data inicial corresponde a data de nomeação do Julgador e a data final corresponde a 
data da sua aposentadoria, exoneração ou promoção para outro cargo 
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APÊNDICE B - Demonstrativo de quantitativo de meses em que cargos de julgadores 
ficaram vagos, refletindo na redução de julgamentos na 2ª instância – situação em 2000 
 
 
JORGE DRESCHLER ANGELA CYSNEIROS
                     - 04.06.97 

09 
meses 19.03.98 -  

 
CARLOS VALENÇA 
                     - 08.01.98 

CARGO VAGO 
31 meses 

 
GIT MAN LIANG WILTON RIBEIRO 
                    - 21.02.95 

12  
meses 26.02.96 -  

 
FERNANDO BARROS NABOR PEREIRA FLAVIO 

FERREIRA 
 

08 
meses 

19.11.91 -  04.02.92 

10 
meses 

30.11.92 - 
 
J. BARTOLOMEU BRITO ARNALDO BORGES 
 

08  
meses 19.11.91 – 

 
IRACEMA ANTUNES Vaga de Conselheiro criado 

pela Lei 10.594/91 
02  
meses 19.11.91 - 

 
Mª FREDERICA 
KRIEK 

RAQUEL ROFFE Mª HELENA B. 
CAMPELO 

19.11.91 – 22.05.93 

18 
meses 

22.11.94 – 21.02.95 

12 
meses 

26.02.96 -  
 
JOSE ALVES LIRA NYTHAMAR 

OLIVEIRA 
CLOVIS DUEIRE 

05.12.91 – 05.12.95 

02 
meses 

13.02.96 – 13.02.98 06.03.98 – 06.03.00 

CARGO 
VAGO 
05 meses 

 
CLOVIS DUEIRE CLOVIS PACHECO Mª SOCORRO FONSECA 
05.12.91 – 05.12.95 

22 
meses 23.10.97 – 23.10.99 30.11.99 -  

 
HONORIO 
TEIXEIRA 

SCROOGGIE 
DAWSON 

ELIANE GAIA 

05.12.91 –  27.11.95 – 05.12.95

02 
meses 

09.02.96 – 07.03.00 

CARGO 
VAGO 
05 meses 

 
 
TOTAL DE MESES EM QUE HOUVE VACÂNCIA NOS CARGOS =  146 MESES 
 
Obs.: a data inicial corresponde a data de nomeação do Julgador e a data final corresponde a 
data da sua aposentadoria, exoneração ou promoção para outro cargo. 
 
 
 



APÊNDICE C – Estruturas dos tribunais administrativos dos outros estados da federação 
 
ESTADO 1ª INSTÂNCIA 2ª INSTÂNCIA 3ª INSTÂNCIA 
ACRE DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES SECRETÁRIO 
DA FAZENDA 

ALAGOAS AUDITORIA FISCAL CONSELHO TRIBUTÁRIO ESTADUAL SECRETÁRIO 
DA FAZENDA 

AMAPÁ JUNTA DE JULGAMENTO DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO-
JUPAF 

CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS 
FISCAIS 

 

AMAZONAS Consultor Tributário do  
Estado 

CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS  

BAHIA Juntas de Julgamento Fiscal do 
CONSELHO DE FAZENDA 
ESTADUAL (CONSEF) 

Câmaras de Julgamento e Câmara Superior do 
CONSELHO DE FAZENDA ESTADUAL 
(CONSEF) 

 

CEARÁ Célula de Julgamento de 1ª 
Instância do CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 
TRIBUTÁRIO 

Conselho de Recursos Tributário do 
COTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
TRIBUTÁRIO 

 

DISTRITO FEDERAL Diretor do Departamento da 
Receita 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 
RECURSOS FISCAIS 

SECRETÁRIO 
DA FAZENDA 

ESPÍRITO SANTO Gerente Tributário CONSELHO ESTADUAL DE RECUROS 
FISCAIS - CERF 

 

GOIÁS Corpo de Julgadores de Primeira 
Instância do CONSELHO 
ADMINISTRATIVO 
TRIBUTÁRIO 

Câmaras Julgadoras do CONSELHO 
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

 

MARANHÃO Autoridade Julgadora de Primeira 
Instância do TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DE 
RECURSOS FISCAIS -TARF 

Câmaras Julgadoras do TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS 
FISCAIS - TARF 

 



 

  

MATO GROSSO  Unidade de Julgamento Singular do 
ÓRGÃO DE JULGAMENTO DE 
PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS 
TRIBUTÁRIO 

Conselho Administrativo Tributário-CAT do 
ÓRGÃO DE JULGAMENTO DE 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 
TRIBUTÁRIO 

 

MATO GROSSO DO SUL Corpo de julgadores singulares 
designados pelo Superintendente de 
Administração Tributária 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
TRIBUTÁRIO - TAT 

 

MINAS GERAIS Câmaras de Julgamento do 
CONSELHO DE 
CONTRIBUINTE 

Câmara Superior do CONSELHO DE 
CONTRIBUINTE 

 

PARÁ Diretor da Julgadoria de Primeira 
Instância 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 
RECURSOS TRIBUTÁRIOS 

 

PARAÍBA COORDENADORIA DE 
JULGAMENTO DE PROCESSO 
FISCAIS 

CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS SECRETÁRIO 
DA FAZENDA 

PARANÁ DIRETOR DA COORDENAÇÃO 
DA RECEITA DO ESTADO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E 
RECURSOS FISCAIS 

SECRETÁRIO 
DA FAZENDA 

PERNAMBUCO Instância única = TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DO ESTADO - TATE 
PIAUÍ Diretor Geral da Fazenda CONSELHO DE CONTRIBUINTES   
RIO DE JANEIRO JUNTA DE REVISÃO FISCAL CONSELHO DE CONTRIBUINTES SECRETÁRIO 

DA FAZENDA 
RIO GRANDE DO SUL Superitendente da Administração 

Tributária ou Fiscais de Tributos 
por ele designado 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 
RECURSOS FISCAIS-TARF 

 

RONDÔNIA Unidade de Julgamento de Primeira 
Instância do TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DE 
TRIBUTOS ESTADUAIS 
 

Câmaras de Julgamento do TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DE TRIBUTOS 
ESTADUAIS 

 

SANTA CATARINA UNIDADE DE JULGAMENTO 
SINGULAR 

CONSELHO ESTADUAL DE 
CONTRIBUINTES 

 



 

  

SÃO PAULO DELEGACIAS TRIBUTÁRIAS 
DE JULGAMENTO 

TRIBUNAL DE IMPOSTO E TAXAS-TIT  

SERGIPE COMISSÃO JULGADORA DE 
PRIMEIRA INSTÂNCIA 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES  

TOCATINS Julgadores de primeira instância 
escolhido entre Auditores de 
Rendas 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E 
RECURSOS FISCAIS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

A P Ê N D I C E  P -  S i t u a ç ã o ,  e m  3 1 . 1 2 . 2 0 0 3 ,  d o s  p r o c e s s o s  j u l g a d o s  p r o c e d e n t e  t o t a l   
 e  p r o c e d e n t e  p a r c i a l  e  s e m r e c u r s o  a d m i n i s t r a t i v o  p a r a  i n s t ã n c i a  s u p e r i o r  -  1 9 9 6 - 2 0 0 0

J A N F E V M A R A B R M A I J U N J U L A G O S E T O U T N O V D E Z T O T A L
F A / A R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F A / D J 3 0 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 1
F A / C P A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
F A / C P E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F A / S C 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 7
F A / D A 0 1 0 2 1 0 1 2 1 0 0 1 9
D A A / A R 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5
D A A / D J 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 7
D A A / C P A 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
D A A / C P E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D A A / S C 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 6
D A A / D A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
D A E / A R 7 0 8 4 8 5 6 6 8 9 9 8 9 5 1 1 6 9 5 1 1 8 1 1 6 8 8 1 1 2 0
D A E / D J 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 5
D A E / C P A 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 7
D A E / C P E 4 2 6 2 0 1 1 3 1 2 4 1 2 7
D A E / S C 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
D A E / D A 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 7
L I Q 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
L I Q / A R 1 8 2 9 2 5 3 1 1 6 2 0 9 3 0 2 7 4 3 3 0 3 2 3 1 0
L I Q / D J 1 1 8 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 6
L I Q / C P A 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 7
L I Q / C P E 3 2 3 1 0 0 0 1 0 1 4 4 1 9
L I Q / S C 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
L I Q / D A 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4
T O T A L 1 1 1 1 2 7 1 3 4 1 0 5 1 1 0 1 2 4 1 1 2 1 5 8 1 3 3 1 6 7 1 6 6 1 4 0 1 5 8 7
F o n t e :  R e l a t ó r i o  S F A P 5 2 0 E  e x t r a í d o  d o  S i s t e m a  d e  I n f o r m a ç õ e s  T r i b u t á r i a s - S I A T  d a  S e c r e t a r i a
                  d a  F a z e n d a  d o  E s t a d o  d e  P e r n a m b u c o .



 

  

 

APÊNDICE E - Quantitativo de processos julgados por resultado de julgamento - 1997

TOTAL GERAL
AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA+AI %

P T 2 19 4 44 6 50 7 41 6 47 2 19 43 7 40 4 24 4 35 5 59 8 28 55 448 503 49,2
P P 7 2 30 13 4 25 2 10 9 18 10 3 12 3 28 2 32 2 8 18 201 219 21,4
IMP 9 2 4 1 9 5 26 2 10 2 5 9 1 7 3 14 1 14 8 8 6 10 31 125 156 15,2
NUL 2 6 5 1 12 9 11 1 3 1 4 4 1 1 9 4 66 70 6,8
DI 1 2 5 1 3 1 12 3 1 2 3 2 6 2 5 2 14 37 51 5,0
DNC 3 1 2 5 1 1 2 11 13 1,3
ENC 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 7 11 1,1
E I 0 0 0 0,0
EPP 0 0 0 0,0
EPT 0 0 0 0,0
OUT 0 0 0 0,0
TOTAL 2 38 8 78 10 84 17 100 13 94 4 48 0 85 10 63 14 59 11 88 17 102 22 58 128 895 1023 100

PT+PP 2 26 6 74 6 63 11 66 8 57 2 28 0 61 7 50 7 36 7 63 7 91 10 36 73 649 722 70,6
Fonte: Relatório SFAP520C extraído do Sistema de Informações da Administração Tributária-SIAT da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco

LEGENDAS
AA = AUTO DE APREENSÃO AI = AUTO DE INFRAÇÃO 
PT = PROCEDENTE TOTAL PP = PROCEDENTE PARCIAL
IMP = IMPROCEDENTE NUL = NULO
DI = DEFESA INTEMPESTIVA DNC = DEFESA NÃO CONHECIDA
ENC = ENCERRAMENTO TOTAL EI = ENCERRAMENTO + IMPROCEDENTE
EPT = ENCERRAMENTO + PROCEDENTE TOTAL EPP = ENCERRAMENTO +  PROCEDENTE PARCIAL

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO TOTALSET OUT NOV DEZ



 

  

 

 

APÊNDICE F - Quantitativo de processos julgados por resultado de julgamento - 1998

TOTAL GERAL
AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA+AI %

P T 8 23 2 41 5 20 4 54 3 11 2 19 2 45 4 55 4 40 6 46 2 24 5 59 47 437 484 48,3
P P 17 2 12 5 16 5 8 8 3 7 1 26 3 18 1 25 3 17 2 31 22 188 210 21,0
IMP 1 4 7 13 3 8 1 2 2 9 2 2 3 9 6 6 9 7 12 11 5 11 37 96 133 13,3
NUL 4 6 3 3 1 2 3 6 2 1 1 1 21 1 1 8 4 60 64 6,4
DI 2 1 1 4 1 1 1 1 1 2 2 2 3 8 14 22 2,2
DNC 2 1 1 1 2 1 2 6 5 5 16 21 2,1
ENC 1 1 2 1 7 1 9 1 1 1 1 2 2 2 2 6 6 1 16 31 47 4,7
E I 1 1 3 5 1 9 10 1,0
EPP 3 1 1 1 4 5 0,5
EPT 1 2 0 3 3 0,3
OUT 3 0 3 3 0,3
TOTAL 9 48 14 74 16 54 11 74 7 43 4 31 9 73 15 93 12 73 18 116 7 59 19 123 141 861 1002 100

PT+PP 8 40 4 53 10 36 9 62 3 19 2 22 2 52 5 81 7 58 7 71 5 41 7 90 69 625 694 69,3
Fonte: ReFonte: Relatório SFAP520C extraído do Sistema de Informações da Administração Tributária-SIAT da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco

LEGENDAS 
PT = PROCEDENTE TOTAL PP = PROCEDENTE PARCIAL
IMP = IMPROCEDENTE NUL = NULO
DI = DEFESA INTEMPESTIVA DNC = DEFESA NÃO CONHECIDA
ENC = ENCERRAMENTO TOTAL EI = ENCERRAMENTO + IMPROCEDENTE
EPT = ENCERRAMENTO + PROCEDENTE TOTAL EPP = ENCERRAMENTO +  PROCEDENTE PARCIAL

SETMAI JUN JUL AGOJAN FEV MAR ABR OUT NOV DEZ TOTAL



 

  

 
 

APÊNDICE G - Quantitativo de processos julgados por resultado de julgamento - 1999

TOTAL GERAL
AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA+AI %

P T 5 22 3 42 1 59 6 58 8 84 2 63 7 21 8 77 3 48 4 49 8 44 12 35 67 602 669 47,3%
P P 3 18 2 15 1 26 20 2 33 2 32 1 14 1 21 2 36 27 1 9 1 22 16 273 289 20,4%
IM 11 4 6 6 12 13 8 25 9 15 4 17 11 21 3 8 3 8 9 10 13 12 77 151 228 16,1%
NUL 2 1 4 6 4 1 12 1 4 1 9 5 2 5 2 3 9 6 65 71 5,0%
DI 1 7 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 12 20 32 2,3%
DNC 1 6 1 2 6 2 12 2 2 14 3 3 1 1 1 7 50 57 4,0%
ENC 2 1 1 1 1 2 3 4 2 2 2 1 1 4 1 2 2 14 18 32 2,3%
E I 4 2 1 2 6 1 2 0 18 18 1,3%
EPP 2 1 0 3 3 0,2%
EPT 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 1 3 13 16 1,1%
OUT
TOTAL 22 67 15 71 6 111 8 103 22 170 19 122 17 77 23 133 11 103 9 99 21 73 29 84 202 1213 1415 100,0%

PT+PP 8 40 5 57 2 85 6 78 10 117 4 95 8 35 9 98 5 84 4 76 9 53 13 57 83 875 958 67,7%
Fonte: Relatório SFAP520C extraído do Sistema de Informações da Administração Tributária-SIAT da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco

LEGENDAS 
AA = AUTO DE APREENSÃO AI = AUTO DE INFRAÇÃO 
PT = PROCEDENTE TOTAL PP = PROCEDENTE PARCIAL
IMP = IMPROCEDENTE NUL = NULO
DI = DEFESA INTEMPESTIVA DNC = DEFESA NÃO CONHECIDA
ENC = ENCERRAMENTO TOTAL EI = ENCERRAMENTO + IMPROCEDENTE
EPT = ENCERRAMENTO + PROCEDENTE TOTAL EPP = ENCERRAMENTO + PROCEDENTE PARCIAL

TOTALSET OUT NOV DEZMAI JUN JUL AGOJAN FEV MAR ABR



 

  

  

APÊNDICE H - Quantitativo de processos julgados por resultado de julgamento - 2000

TOTAL GERAL
AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA AI AA+AI %

P T 35 11 38 10 30 3 41 3 52 2 49 7 43 5 39 4 52 3 39 5 41 1 35 54 494 548 48,0
P P 1 14 1 10 6 12 1 18 1 10 7 1 21 19 4 18 1 16 1 14 10 17 169 186 16,3
IMP 2 5 8 17 14 3 11 3 18 2 4 1 4 2 10 3 16 3 12 4 9 1 11 44 119 163 14,3
NUL 2 1 8 2 7 7 1 2 4 3 4 1 5 4 5 46 51 4,5
DI 1 1 1 1 2 2 1 2 1 4 8 12 1,1
DNC 1 1 1 1 2 0,2
ENC 3 3 28 5 29 19 3 14 12 8 10 4 1 5 1 1 13 133 146 12,8
E I 1 1 3 2 2 2 1 4 0 16 16 1,4
EPP 1 1 1 1 0 4 4 0,4
EPT 1 3 1 2 1 3 1 1 11 12 1,1
OUT 1 1 0 2 2 0,2
TOTAL 1 56 20 88 39 96 7 97 13 106 7 82 9 73 9 87 11 101 7 77 12 79 4 61 139 1003 1142 100,0

PT+PP 1 49 12 48 16 42 4 59 4 62 2 56 8 64 5 58 8 70 4 55 6 55 1 45 71 663 734 64,3
Fonte: Relatório SFAP520C extraído do Sistema de Informações da Administração Tributária-SIAT da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco

LEGENDAS
AA = AUTO DE APREENSÃO AI = AUTO DE INFRAÇÃO
PT = PROCEDENTE TOTAL PP = PROCEDENTE PARCIAL
IMP = IMPROCEDENTE NUL = NULO
DI = DEFESA INTEMPESTIVA DNC = DEFESA NÃO CONHECIDA
ENC = ENCERRAMENTO TOTAL EI = ENCERRAMENTO + IMPROCEDENTE
EPT = ENCERRAMENTO + PROCEDENTE TOTAL EPP = ENCERRAMENTO + PROCEDENTE PARCIAL

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO TOTALSET OUT NOV DEZ



 

  

  

APÊNDICE I  -Total do quantitativo de processos julgados por resultado de julgamento -1996-2000

TOTAL GERAL
AA AI AA+AI AA AI ST AA AI AA+AI AA AI AA+AI AA AI AA+AI AA AI AA+AI %

P T 47 420 467 55 448 503 47 437 484 67 602 669 54 494 548 270 2401 2671 47,9
P P 23 192 215 18 201 219 22 188 210 16 273 289 17 169 186 96 1023 1119 20,1
IMP 29 142 171 31 125 156 37 96 133 77 151 228 44 119 163 218 633 851 15,3
NUL 5 51 56 4 66 70 4 60 64 6 65 71 5 46 51 24 288 312 5,6
DI 4 35 39 14 37 51 8 14 22 12 20 32 4 8 12 42 114 156 2,8
DNC 4 13 17 2 11 13 5 16 21 7 50 57 1 1 2 19 91 110 2,0
ENC 4 23 27 4 7 11 16 31 47 14 18 32 13 133 146 51 212 263 4,7
E I 0 0 0 0 0 0 1 9 10 0 18 18 0 16 16 1 43 44 0,8
EPP 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 3 3 0 4 4 1 11 12 0,2
EPT 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 13 16 1 11 12 4 27 31 0,6
OUT 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 2 0 6 6 0,1
TOTAL 116 877 993 128 895 1023 141 861 1002 202 1213 1415 139 1003 1142 726 4849 5575 100,0

PT+PP 70 612 682 73 649 722 69 625 694 83 875 958 71 663 734 366 3424 3790 68,0
Fonte: Relatório SFAP520C extraído do Sistema de Informações da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco

LEGENDAS
AA = AUTO DE APREENSÃO AI = AUTO DE INFRAÇÃO
PT = PROCEDENTE TOTAL PP = PROCEDENTE PARCIAL
IMP = IMPROCEDENTE NUL = NULO
DI = DEFESA INTEMPESTIVA DNC = DEFESA NÃO CONHECIDA
ENC = ENCERRAMENTO TOTAL EI = ENCERRAMENTO + IMPROCEDENTE
EPT = ENCERRAMENTO + PROCEDENTE TOTAL EPP = ENCERRAMENTO + PROCEDENTE PARCIAL

TOTAL1996 1997 1998 1999 2000



 

  

 

APÊNDICE J - Quantitativo de processo julgados por resultado de julgamento - 2001

AA AI TOTAL % AA AI TOTAL % AA AI TOTAL % AA AI TOTAL % AA AI TOTAL % AA AI TOTAL %
PT 22 63 85 45,7 18 127 145 50,0  11 55 66 27,3 9 172 181 58,8 21 59 80 36,7 81   476    557     44,8    
PP 8 31 39 21,0 1 42 43 14,8  5 35 40 16,5 40 40 13,0 4 35 39 17,9 18   183    201     16,2    
IMP 15 19 34 18,3 17 53 70 24,1  45 64 109 45,0 7 44 51 16,6 22 39 61 28,0 106 219    325     26,1    
NULO 1 27 28 15,1 1 13 14 4,8    4 23 27 11,2 2 24 26 8,4   1 20 21 9,6   9     107    116     9,3      
E I 0 -   1 8 9 3,1    0 -   5 5 1,6   14 14 6,4   1     27      28       2,3      
E P P 0 -   3 3 1,0    0 -   0 -   1 1 0,5   -  4        4         0,3      
E P T 0 -   6 6 2,1    0 -   5 5 1,6   2 2 0,9   -  13      13       1,0      
S-TOTAL 46 140 186 100  38 252 290 100 65 177 242 100 18 290  308 100 48 170 218 100  215 1.029 1.244  100     

0 0 0 -  -     -      
DEF/RV INT. 3 2 5 3 6 9 5 7 12 2 5 7 4 4 17   20      37       
E.A J. 2 6 8 8 8 0 3 10 13 0 5     24      29       
E. R. C. 3 24 27 3 92 95 2 40 42 4 82 86 1 1 2 13   239    252     
MAT. EST 0 6 6 0 0 0 -  6        6         
DEF/REC N C 0 0 2 11 13 0 16 16 2     27      29       
OUTROS 0 0 1 1 0 1     -     1         
S-TOTAL 8 32 40 6 112 118 10 58 68 9 97 106 5 17 22 38   316    354     

0 0 0 -  -     -      
TOTAL 54 172 226 44 364 408 75 235 310 27 387 414 53 187 240 253 1345 1598

PT + PP 30 94 124 66,7 19 169 188 64,8 16 90 106 43,8 9 212 221 71,8 25 94 119 54,6 99 659 758 61,0    
Fonte: Relatório AAAA007 extraído do Sistema de Informações da Administração Tributária-SIAT da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco

LEGENDA:
AA = AUTO DE APREENSÃO AI = AUTO DE INFRAÇÃO DEF/RV INT = DEFESA/REC. VLUNTÁRIO INTEMPESTIVO
PT = PROCEDENTE TOTAL PP = PROCEDENTE PARCIAL E. A. J. = ENCERRAMENTO AÇÃO JUDICIAL
IMP = IMPROCEDENTE NUL = NULO E. R. C. = ENCERRAMENTO RECONHECIMENTO DA DENÚNCIA
DI = DEFESA INTEMPESTIVA DNC = DEFESA NÃO CONHECIDA MAT. EST. = MATÉRIA ESTRANHA
ENC = ENCERRAMENTO TOTAL EI = ENCERRAMENTO + IMPROCEDENTE DEF/REC N C + DEFESA/RECURSO NÃO CONHECIDO
EPT = ENCERRAMENTO + PROCEDENTE TOTAL EPP = ENCERRAMENTO PROCEDENTE PARCIAL

TOTAL GERAL 5ª TURMA1ª TURMA 2ª TURMA 3ª TURMA 4ª TURMA



 

  

 

APÊNDICE L - Quantitativo de processo julgados por resultado de julgamento - 2002

             AA AI TOTAL % AA AI TOTAL % AA AI TOTAL % AA AI TOTAL % AA AI TOTAL % AA AI TOTAL %
PT 14 81 95 43,8 4 203 207 63,3  8 81 89 30,2  7 156 163 46,7  16 101 117 37,3   49   622    671    44,7 
PP 4 55 59 27,2 1 64 65 19,9  4 85 89 30,2  2 75 77 22,1  6 79 85 27,1   17   358    375    25,0 
IMP 17 14 31 14,3 5 28 33 10,1  34 49 83 28,1  5 50 55 15,8  18 65 83 26,4   79   206    285    19,0 
NULO 3 25 28 12,9 2 9 11 3,4    3 21 24 8,1    2 45 47 13,5  3 20 23 7,3     13   120    133    8,9   
EI 1 2 3 1,4   7 7 2,1    7 7 2,4    3 3 0,9    3 3 1,0     1     22      23      1,5   
EPP 1 1 0,5   2 2 0,6    2 2 0,7    2 2 0,6    1 1 0,3     -  8        8        0,5   
EPT 0 -   2 2 0,6    1 1 0,3    2 2 0,6    1 1 2 0,6     1     6        7        0,5   
S-TOTAL 39 178 217 100  12 315 327 100 49 246 295 100 16 333  349 100 44 270  314 100  160 1.342 1.502 100  

0 0 0 0 -  -     -     
DEF/RV INT. 1 1 3 8 11 2 3 5 5 6 11 6 6 17   17      34      
E. A J. 9 9 9 9 33 2 35 3 3 1 1 33   24      57      
E. R. D. 1 41 42 2 33 35 7 15 22 1 34 35 3 31 34 14   154    168    
MAT. EST. 1 1 0 0 1 1 0 1     1        2        
DEF/REC. N C 1 4 5 4 4 1 4 5 1 10 11 5 5 3     27      30      
OUTROS 2 2 5 5 1 8 9 7 7 15 15 1     37      38      
S-TOTAL 4 56 60 5 59 64 44 32 76 7 61 68 9 52 61 69 260  329    

0 0 0 -  -     -     
TOTAL 43 234 277 17 374 391 93 278 371 23 394 417 53 322 375 229 1602 1831

PT + PP 18 136 154 71,0 5 267 272 83,2 12 166 178 60,4 9 231 240 68,8 22 180 202 64,4 66 980 1046 69,7 
Fonte: Relatório AAAA007 extraído do Sistema de Informações da Administração Tributária-SIAT da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco

LEGENDA:
AA = AUTO DE APREENSÃO AI = AUTO DE INFRAÇÃO DEF/RV INT = DEFESA/REC. VLUNTÁRIO INTEMPESTIVO
PT = PROCEDENTE TOTAL PP = PROCEDENTE PARCIAL E. A. J. = ENCERRAMENTO AÇÃO JUDICIAL
IMP = IMPROCEDENTE NUL = NULO E. R. D.= ENCERRAMENTO RECONHECIMENTO DA DENÚNCIA
DI = DEFESA INTEMPESTIVA DNC = DEFESA NÃO CONHECIDA MAT. EST. = MATÉRIA ESTRANHA
ENC = ENCERRAMENTO TOTAL EI = ENCERRAMENTO + IMPROCEDENTE DEF/REC N C + DEFESA/RECURSO NÃO CONHECIDO
EPT = ENCERRAMENTO + PROCEDENTE TOTA EPP = ENCERRAMENTO PROCEDENTE PARCIAL

TOTAL  GERAL5ª TURMA1ª TURMA 2ª TURMA 3ª TURMA 4ª TURMA



 

  

 

APÊNDICE M - Quantitativo de processo julgados por resultado de julgamento - 2003

AA AI TOTAL % AA AI TOTAL % AA AI TOTAL % AA AI TOTAL % AA AI TOTA % AA AI TOTAL %
PT 4 15 19 25,7  6 62 68 51,9  2 21 23 46,0 3 45 48 35,0   5 8 13 28,9 20   151  171   39,1    
PP 2 26 28 37,8  1 33 34 26,0  1 5 6 12,0 37 37 27,0   2 2 4 8,9   6     103  109   24,9    
IMP 6 8 14 18,9  5 18 23 17,6  8 7 15 30,0 7 14 21 15,3   4 21 25 55,6 30   68    98     22,4    
NULO 2 11 13 17,6  1 1 0,8    5 5 10,0 3 23 26 19,0   1 1 2,2   6     40    46     10,5    
E I 0 -   4 4 3,1    0 -   0 -     2 2 4,4   - 6      6       1,4      
EPP 0 -   1 1 0,8    0 -   3 3 2,2     0 -   - 4      4       0,9      
EPT 0 -   0 -   1 1 2,0   1 1 2 1,5     0 -   1     2      3       0,7      
S-TOTAL 14 60 74 100   13 118 131 100   11 39 50 100  14  123   137 100    11 34 45 100  63   374  437   100     

0 0 0 - -   -    
DEF/RV INT. 0 2 4 6 2 2 2 1 3 1 1 5     7      12     
E. A. J. 1 1 0 0 1 1 2 0 1     2      3       
E. R. D. 1 3 4 2 3 5 2 2 4 2 6 2 2 9     10    19     
MAT. EST 0 0 0 0 0 - -   -    
DEF/REC N C 2 2 0 1 2 3 0 0 1     4      5       
OUTROS 3 3 0 0 0 - 3      3       
S-TOTAL 1 9 10 4 7 11 3 4 7 7 4 11 1 2 3 16   26    42     

TOTAL 15 69 84 17 125 142 14 43 57 21 127 148 12 36 48 79 400 479

PT + PP 6 41 47 63,5  7 95 102 77,9 3 26 29 58,0 3 82 85 62,0 7 10 17 37,8 26 254 280 64,0    
Fonte: Relatório AAAA007 extraído do Sistema de Informações da Administração Tributária-SIAT da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco

LEGENDA:
AA = AUTO DE APREENSÃO AI = AUTO DE INFRAÇÃO DEF/RV INT = DEFESA/REC. VLUNTÁRIO INTEMPESTIVO
PT = PROCEDENTE TOTAL PP = PROCEDENTE PARCIAL ENC. AÇ. JUD. = ENCERRAMENTO AÇÃO JUDICIAL
IMP = IMPROCEDENTE NUL = NULO E. R. D.  = ENCERRAMENTO RECONHECIMENTO  DENÚNCIA
DI = DEFESA INTEMPESTIVA DNC = DEFESA NÃO CONHECIDA MAT. EST. = MATÉRIA ESTRANHA
ENC = ENCERRAMENTO TOTAL EI = ENCERRAMENTO + IMPROCEDENTE DEF/REC N C + DEFESA/RECURSO NÃO CONHECIDO
EPT = ENCERRAMENTO + PROCEDENTE TOTAL EPP = ENCERRAMENTO PROCEDENTE PARCIAL

TOTAL GERAL5ª TURMA1ª TURMA 2ª TURMA 3ª TURMA 4ª TURMA



 

  

 

APÊNDICE N - Total do quantitativo de processo julgados por resultado de julgamento - 2001-2003

AA AI TOTAL % AA AI TOTAL % AA AI TOTAL % AA AI TOTAL %
PROCEDENTE 81 476 557 44,8% 49 622 671 44,7% 20 151 171 39,1% 150     1.249   1399 44,0%
PROCED PARCIAL 18 183 201 16,2% 17 358 375 25,0% 6 103 109 24,9% 41       644      685 21,5%
IMPROCEDENTE 106 219 325 26,1% 79 206 285 19,0% 30 68 98 22,4% 215     493      708 22,2%
NULO 9 107 116 9,3% 13 120 133 8,9% 6 40 46 10,5% 28       267      295 9,3%
ENC +  IMPROCED 1 27 28 2,3% 1 22 23 1,5% 0 6 6 1,4% 2         55        57 1,8%
ENC. + PROC PARC 0 4 4 0,3% 0 8 8 0,5% 0 4 4 0,9% -      16        16 0,5%
ENC. + PROC TOT. 0 13 13 1,0% 1 6 7 0,5% 1 2 3 0,7% 2         21        23 0,7%
SUB -TOTAL 215 1029 1244 100,0% 160 1342 1502 100,0% 63 374 437 100,0% 438   2.745 3183 100,0%

0 0 -      -       
DEF/RV INTEMP 17 20 37 17 17 34 5 7 12 39       44        83
ENC. AÇÃO JUDIC 5 24 29 33 24 57 1 2 3 39       50        89
ENC. REC. DENUN. 13 239 252 14 154 168 9 10 19 36       403      439
MAT ESTRANHA 0 6 6 1 1 2 0 0 0 1         7          8
DEF/RV Ñ CONH 2 27 29 3 27 30 1 4 5 6         58        64
OUTROS 1 0 1 1 37 38 0 3 3 2         40        42
SUB-TOTAL 38 316 354 69 260 329 16 26 42 123   602    725

TOTAL 253 1345 1598 229 1602 1831 79 400 479 561   3.347 3908
-    -     

PT + PP 99 659 758 61,0% 66 980 1046 69,7% 26 254 280 64,0% 191 1893 2084 65,5%

Fonte: Relatório AAAA007 extraído do Sistema de Informações da Administração Tributária-SIAT da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco

2001 2002 2003 TOTAL GERAL 



 

  

 

APÊNDICE O - Demonstrativo, em termos percentuais, entre os quantitativos de processos com recurso e sem recurso

COM RECURSO P 379 55,6% 412 57,1% 442 63,7% 555 57,9% 413 56,3% 2.201   58,1%
SEM RECURSO P 303 44,4% 310 42,9% 252 36,3% 403 42,1% 321 43,7% 1.589   41,9%

682 100,0% 722 100,0% 694 100,0% 958 100,0% 734 100,0% 3.790   100,0%
Fonte: Relatórios SFAP520E; SFAP520F e SFAP520G extraídos do Sistema de Informações da Administração Tributária-SIAT da Secretaria da Fazenda 
         do Estado de Pernambuco

184 24,3% 154 14,7% 54 19,3% 392 18,8%
574 75,7% 892 85,3% 226 80,7% 1692 81,2%

758 100,0% 1046 100,0% 280 100,0% 2084 100,0%
Fonte: Relatórios AAAA520E; AAAA520F e AAAA520G extraídos do Sistema de Informações da Administração Tributária-SIAT da Secretaria da Fazenda 
         do Estado de Pernambuco

TOTAL

1999 2000 TOTAL 1996 1997 1998

SEM RECURSO

TOTAL 

TOTAL2001 2002 2003
COM RECURSO



 

  

 

APÊNDICE P- Situação, em 31.12.2003, dos processos julgados procedente total  
 e procedente parcial e semrecurso administrativo para instãncia superior - 1996-2000

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
FA/AR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FA/DJ 3 0 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0 11
FA/CPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
FA/CPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FA/SC 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 7
FA/DA 0 1 0 2 1 0 1 2 1 0 0 1 9
DAA/AR 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5
DAA/DJ 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 7
DAA/CPA 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
DAA/CPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAA/SC 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 6
DAA/DA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
DAE/AR 70 84 85 66 89 98 95 116 95 118 116 88 1120
DAE/DJ 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 5
DAE/CPA 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 7
DAE/CPE 4 2 6 2 0 1 1 3 1 2 4 1 27
DAE/SC 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
DAE/DA 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 7
LIQ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
LIQ/AR 18 29 25 31 16 20 9 30 27 43 30 32 310
LIQ/DJ 1 1 8 1 1 0 0 0 0 0 3 1 16
LIQ/CPA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 7
LIQ/CPE 3 2 3 1 0 0 0 1 0 1 4 4 19
LIQ/SC 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
LIQ/DA 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4
TOTAL 111 127 134 105 110 124 112 158 133 167 166 140 1587
Fonte: Relatório SFAP520E extraído do Sistema de Informações Tributárias-SIAT da Secretaria
                  da Fazenda do Estado de Pernambuco.



 

  

 

APÊNDICE Q - Consolidção dos dados referentes aos processos julgados procedente total e procedente parcial
sem recurso administrativo para a instância superior - 1996-2000

1996 AGUARD DEFESA C/PARCEL C/PARCEL. SALDO DEFESA REGUL. TOTAL 
REGULARIZ. JUDICIAL ATIVO ESGOTADO CREDOR ADMINIST.

FASE ADMINISTRATIVA 0
DIV ATIVA AMIGÁVEL 3 1 1 5
DÍV ATIVA EXECUTIVA 188 7 195
LIQUIDADO 91 2 6 2 101
TOTAL 282 3 0 13 1 0 2 301

1997 AGUARD DEFESA C/PARCEL C/PARCEL. SALDO DEFESA REGUL. TOTAL 
REGULARIZ. JUDICIAL ATIVO ESGOTADO CREDOR ADMINIST.

FASE ADMINISTRATIVA 4 4
DIV ATIVA AMIGÁVEL 2 2
DÍV ATIVA EXECUTIVA 227 2 1 5 4 239
LIQUIDADO 52 6 7 65
TOTAL 279 12 1 12 6 0 310

1998 AGUARD DEFESA C/PARCEL C/PARCEL. SALDO DEFESA REGUL. TOTAL 
REGULARIZ. JUDICIAL ATIVO ESGOTADO CREDOR ADMINIST.

FASE ADMINISTRATIVA 0 3 0 0 0 0 3
DIV ATIVA AMIGÁVEL 0 2 0 0 3 1 6
DÍV ATIVA EXECUTIVA 165 1 1 6 1 174
LIQUIDADO 60 3 0 0 2 4 69
TOTAL 225 9 1 6 6 1 4 252



 

  

 
 
 
 

 

1999 AGUARD DEFESA C/PARCEL C/PARCEL. SALDO DEFESA REGUL. TOTAL 
REGULARIZ. JUDICIAL ATIVO ESGOTADO CREDOR ADMINIST.

FASE ADMINISTRATIVA 1 5 6
DIV ATIVA AMIGÁVEL 1 4 5
DÍV ATIVA EXECUTIVA 290 4 2 5 301
LIQUIDADO 81 2 3 4 0 1 91
TOTAL 372 7 7 6 5 6 403

2000 AGUARD DEFESA C/PARCEL C/PARCEL. SALDO DEFESA REGUL. TOTAL 
REGULARIZ. JUDICIAL ATIVO ESGOTADO CREDOR ADMINIST.

FASE ADMINISTRATIVA 3 1 2 9 15
DIV ATIVA AMIGÁVEL 1 0 3 1 5
DÍV ATIVA EXECUTIVA 250 2 1 7 2 262
LIQUIDADO 26 3 4 2 1 3 39
TOTAL 277 8 9 9 3 15 321

TOTAL GERAL AGUARD DEFESA C/PARCEL C/PARCEL. SALDO DEFESA REGUL. TOTAL 
REGULARIZ. JUDICIAL ATIVO ESGOTADO CREDOR ADMINIST.

FASE ADMINISTRATIVA 0 11 1 0 7 9 0 28
DIV ATIVA AMIGÁVEL 5 7 3 0 6 2 0 23
DÍV ATIVA EXECUTIVA 1120 5 7 27 5 7 0 1171
LIQUIDADO 310 16 7 19 3 4 6 365
TOTAL 1435 39 18 46 21 22 6 1587



 

  

 

APÊNDICE R - Situação, em 31.12.2003, dos processos julgados procedente total e procedente parcial
sem recurso administrativo para instância superior - Total 2001-2003

TOTAL JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
FA/AR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
FA/DJ 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 9
FA/CPA 3 4 12 4 7 4 0 1 7 8 6 4 60
FA/CPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FA/SC 1 0 2 4 7 1 1 3 3 1 0 2 25
FA/DA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
DAA/AR 0 2 3 1 7 2 3 6 3 3 5 8 43
DAA/DJ 0 5 8 0 0 0 0 0 0 5 0 0 18
DAA/CPA 0 2 0 2 1 2 5 2 1 4 6 1 26
DAA/CPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAA/SC 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 7
DAA/DA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAE/AR 33 102 127 137 125 92 51 114 87 96 82 48 1094
DAE/DJ 0 2 5 1 5 0 2 0 1 5 3 0 24
DAE/CPA 0 1 6 11 3 1 3 2 3 3 3 2 38
DAE/CPE 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 1 0 7
DAE/SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAE/DA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
LIQ 3 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 3 13
LIQ/AR 6 20 33 27 27 25 18 29 25 10 27 11 258
LIQ/DJ 0 4 1 2 1 0 1 0 0 3 0 0 12
LIQ/CPA 0 7 1 8 1 1 2 1 6 6 2 0 35
LIQ/CPE 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 4
LIQ/SC 0 0 0 3 3 0 2 3 3 0 0 0 14
LIQ/DA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 47 151 201 207 189 139 89 167 139 145 139 79 1692



 

  

 

APÊNDICE S - Consolidação dos dados referentes aos processos julgados procedente total e procedente
parcial sem recurso administrativo para instância superior - 2001-2003

2001 AGUARD DEFESA C/PARCEL. C/PARCEL. SALDO DEFESA REGUL.TOTAL 
REGULARIZ. JUDICIAL ATIVO ESGOTADO CREDOR ADMINIST.

FASE ADMINISTRATIVA 0 1 8 0 12 1 22
DIV ATIVA AMIGÁVEL 25 4 11 0 4 0 44
DÍV ATIVA EXECUTIVA 352 9 9 6 0 1 377
LIQUIDADO 102 5 7 4 11 1 1 131
TOTAL 479 19 35 10 27 3 1 574

2002 AGUARD DEFESA C/PARCEL. C/PARCEL. SALDO DEFESA REGUL.TOTAL 
REGULARIZ. JUDICIAL ATIVO ESGOTADO CREDOR ADMINIST.

FASE ADMINISTRATIVA 0 6 31 0 12 0 49
DIV ATIVA AMIGÁVEL 3 12 8 0 2 0 25
DÍV ATIVA EXECUTIVA 619 13 27 1 0 0 660
LIQUIDADO 122 6 18 0 3 9 158
TOTAL 744 37 84 1 17 0 9 892

2003 AGUARD DEFESA C/PARCEL. C/PARCEL. SALDO DEFESA REGUL.TOTAL 
REGULARIZ. JUDICIAL ATIVO ESGOTADO CREDOR ADMINIST.

FASE ADMINISTRATIVA 1 2 21 0 1 1 26
DIV ATIVA AMIGÁVEL 15 2 7 0 1 0 25
DÍV ATIVA EXECUTIVA 123 2 2 0 0 0 127
LIQUIDADO 34 1 10 0 0 0 3 48
TOTAL 173 7 40 0 2 1 3 226

TOTAL GERAL AGUARD DEFESA C/PARCEL. C/PARCEL. SALDO DEFESA REGUL.TOTAL 
REGULARIZ. JUDICIAL ATIVO ESGOTADO CREDOR ADMINIST.

FASE ADMINISTRATIVA 1 9 60 0 25 2 0 97
DIV ATIVA AMIGÁVEL 43 18 26 0 7 0 0 94
DÍV ATIVA EXECUTIVA 1094 24 38 7 0 1 0 1164
LIQUIDADO 258 12 35 4 14 1 13 337
TOTAL 1396 63 159 11 46 4 13 1692



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE T - Demonstrativo dos resultados de julgamento dos processos que tiveram recurso administrativo 
para instância superior - 1996-2000

TOTAL DE PROCESSOS COM RECURSO 379 100,0% 412 100,0% 442 100,0% 555 100,0% 413 100,0% 2201 100%

RESULTADOS DOS JULGAMENTOS:
PROCED. TOTAL + PROCED. PARCIAL 293 77,3% 317 76,9% 340 76,9% 417 75,1% 291 70,5% 1.658   75,3%
IMPROCEDENTE 26 6,9% 33 8,0% 32 7,2% 44 7,9% 30 7,3% 165      7,5%
NULO 25 6,6% 15 3,6% 16 3,6% 17 3,1% 21 5,1% 94        4,3%
ENCERRAMENTO DO JULGAMENTO 18 4,7% 28 6,8% 32 7,2% 64 11,5% 40 9,7% 182      8,3%
RECURSO NÃO CONHECIDO 4 1,1% 14 3,4% 7 1,6% 7 1,3% 20 4,8% 52        2,4%
OUTROS RESULTADOS 13 3,4% 5 1,2% 15 3,4% 6 1,1% 11 2,7% 50      2,3%
Fonte: Relatório SFAP520G extraído do Sistema de Informações da Administração Tributária-SIAT da Secretaria  da Fazenda do Estado de 
              Pernambuco.

2000 TOTAL 1996 1997 1998 1999



 

  

 

APÊNDICE U - Demonstrativo dos resultados de julgamento dos processos que tiveram recurso administrativo 
para instância superior - 2001-2003

TOTAL DE PROCESSOS COM RECURSO 184 100,0% 154 100,0% 54 100,0% 392 100,0%

RESULTADO DOS JULGAMENTOS:
RECURSO NÃO CONHECIDO 158       85,9% 122 79,2% 33 61,1% 313 79,8%
PROCED. TOTAL/PROCED. PARCIAL 17         9,2% 26 16,9% 10 18,5% 53 13,5%
IMPROCEDENTE 4           2,2% 0,0% 1 1,9% 5 1,3%
NULO 1           0,5% 2 1,3% 0,0% 3 0,8%
ENCERRAMENTO 3           1,6% 3 1,9% 0,0% 6 1,5%
OUTROS 1           0,5% 1 0,6% 0,0% 2 0,5%
VOLTA 0,0% 0,0% 3             5,6% 3 0,8%
RECURSO NÃO JULGADO PELO PLENO 7           7 1,8%
Fonte: Relatório AAAA520G extraído do Sistema de Informação da Administração Tributária-SIAT da Secretaria da 
            Fazenda do Estado de Pernambuco
Ob.: Em 2003  há ainda 07 (sete) processos cujos recursos ainda não foram julgados pelo Pleno do TATE

2001 2002 2003 TOTAL 



 

  

 

APÊNDICE V - Demonstrativo amostral das sentenças judiciais referentes a processos administrativo-tributários julgados pelo TATE

Nº AA/AI Nº PROCESSO AÇÃO ATO VARA
JUDICIAL JUDICIAL JUDICIAL DATA Nº FLS. Nº DATA

005.00223/99-8 001.2002.024660-0 M.S. Despacho 5ª 16.10.02 58 TJ 021/02(14) 21.02.02
005.00277/01-0 001.2001.032720-8 O O Despacho 4ª 30.05.02 101 46 TJ 101/01(13) 20.09.01
005.00355/02-9 001.2002.025787-3 M.S. Despacho 8ª 04.09.02 48 TJ 263/02(09) 09.08.02
005.00617/01-5 001.2002.020707-8 AOD Despacho 5ª 30.08.02 54 TJ 303/01(12) 29.11.01
005.00672/96-2 001.2002.031398-6 AADF Despacho 3ª 13.11.02 217 32
005.00794/01-4 001.2002.010363-9 M.S. Despacho 5ª 18.05.02 93 38 TJ 078/02(09) 07.03.02
005.00859/97-3 001.2002.018720-4 AADF 8ª 03.10.02 189 29 TJ 186/02(13) 25.04.02
005.00916/96-9 001.2002.010162-8 AADDT Despacho 3ª 22.08.02 159 51 TJ 068/02/(09) 28.02.02
005.01043/00-4 001.2002.017156-1 M.S. Despacho 4ª 19.07.02 135 33 TJ 084/02(09) 14.03.02
005.01341/01-3 001.2002.01231-6 O O Despacho 1ª 06.06.02 109 37 TJ 180/02(14) 18.04.02
005.01342/01-0 001.2002.014231-6 O O Despacho 1ª 06.06.02 109 37 TJ 179/02(14) 18.04.02
005.01419/98-5 001.2002.016154-0 O O Despacho 3ª 29.08.02 164 43 TJ 064/01(11) 17.05.01
005.01420/98-3 001.2002.023093-2 A O Despacho 5ª 13.09.02 175 31 TJ 065/01(11) 17.05.01
005.01551/01-8 001.2002.023093-2 A O Despacho 5ª 13.09.02 175 31 TJ 153/02(13) 04.04.02
005.01553/01-0 001.2002.023093-2 A O Despacho 5ª 13.09.02 175 31 TJ 154/02(13) 04.04.02
005.01557/01-6 001.2002.023093-2 A O Despacho 5ª 13.09.02 175 31 PL 331/02(08) 22.08.02
005.01559/01-9 001.2002.023093-2 A O Despacho 5ª 13.09.02 175 31 TJ 128/02(03) 18.05.02
005.01611/00-2 001.2002.014679-6 OO AADF Despacho 3ª 07.08.02 148 20 TJ 088/02(12) 22.03.02
005.01613/00-2 001.2002.014679-6 OO AADF Despacho 3ª 07.08.02 148 20 TJ 088/02(12) 22.03.02
005.01615/00-2 001.2002.014679-6 OO AADF Despacho 3ª 07.08.02 148 20 TJ 088/02(12) 22.03.02
005.01961/97-6 001.2002.012876-3 O O Despacho 1ª 11.05.02 88 52 TJ 028/01(09) 12.04.01
005.01983/97-0 001.2002.010650-6 AADDT Despacho 3ª 22.08.02 159 51 TJ 009/02(12) 17.01.02
040.00944/98-2 001.2002.015806-9 M.S. Despacho 5ª 11.06.02 109 28 TJ 102/02(05) 30.04.02
090.07491/02-0 001.2002.040205-9 O O Despacho 2ª 24.12.02 245 11
900.01072./99-0 001.2002.017875-2 AADF Despacho 2ª 02.10.02 188 41 TJ 091/02(0) 06.04.02

DIÁRIO OFICIAL ACÓRDÃO



APÊNDICE X - Questionário  aplicado junto aos juízes  
 
 
1º) V. Ex.ª conhece o Tribunal Administrativo – Tributário do Estado de Pernambuco? 
 
2º) Em caso positivo, V. Ex.. ª utiliza as decisões do Tribunal Administrativo –Tributário, como um dos  elementos de formação de vossa 
convicção nos julgamentos que lhe são submetidos? 
 
3º) Em caso positivo, V. Ex.ª saberia dizer se a utilização dessas decisões administrativas agilizam, em alguma medida a prestação jurisdicional e 
em que medida? 
 
4º) O art. 41 da Lei n.º 6.830, de 22/09/80 permite a requisição judicial de peças do processo administrativo – tributário, V. Ex.ª tem se utilizado 
desta prerrogativa? 
 
5º) V. Ex.ª teria alguma sugestão para que essas decisões administrativas sejam de mais utilidade e proveitosas? 
 
6º) V. Ex.ª gostaria de acrescentar algum comentário sobre as decisões administrativas, que não foi objeto das questões anteriores? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

APÊNDICE  Z – Sistematização das respostas dos Juizes ao questionário aplicado 
 

1) V. Exª conhece o Tribunal Administrativo-Tributário do Estado de Pernambuco? 
JUIZ DA 1ª 
VARA 

JUIZ DA 2ª 
VARA 

JUIZ DA 4ª VARA JUIZ DA 5ª 
VARA 

JUIZ DA 6ª VARA JUIZ DA 7ª 
VARA 

JUIZ DE 
DIREITO 
SUBSTITUTO 

Tem tido 
conhecimento de 
suas decisões 
através de 
colações julgados 
que são trazidos 
pelas partes 

Não. Apenas as 
decisões 
impugnadas nas 
ações 

Conhece a sua 
organização e sua 
competência acima 
como definido pela 
legislação tributária 
de Pernambuco. 
Conheço, também, 
a sua posição em 
relação a diversas 
matérias de 
natureza tributária e 
mesmo processual, 
vez que inúmeras 
de suas decisões 
são trazidas aos 
processos judiciais 
como ponto de 
apoio de teses. 

Sim. Sim Sim. Conhece 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

2) Em caso positivo V.Exª utiliza as como um dos elementos de formação de vossa convicção no julgamento que lhe são submetidos? 
JUIZ DA 1ª 
VARA 

JUIZ DA 2ª 
VARA 

JUIZ DA 4ª 
VARA 

JUIZ DA 5ª 
VARA 

JUIZ DA 6ª 
VARA 

JUIZ DA 7ª 
VARA 

JUIZ DE 
DIREITO 
SUBSTITUTO 

Quando ocorre 
coincidência 
entre as decisões 
e o seu 
convencimento, 
costuma utilizar 
as razões na 
fundamentação 
dos julgados 

Não. As decisões do 
TATE têm sido 
para mim uma 
fonte de 
formação de 
convicção no 
julgamento que 
me são 
submetidos, até 
porque antes de 
analisar as 
questões 
controversas já 
teria lido as 
diversas peças 
correspondentes a 
julgamentos 
proferidos pelas 
duas instâncias 
do TATE, 
observando 
atenciosamente 
os votos e 
fundamentos 
proferidos pelos 
seus Julgadores 

Sim, mas, até o 
presente 
momento, tão-
somente em sede 
de provimento 
jurisdicional de 
urgência(liminares 
tutela antecipada 

Não Sim. Tem o costume 
de sempre 
examinar os 
processos de 
natureza 
tributária levando 
em consideração, 
se for a hipótese, 
as decisões que 
foram proferidas 
pelo TATE e 
quando concordo 
com o 
posicionamento 
do Tribunal 
utiliza tal decisão 
como 
embasamento da 
sua convicção 
como julgador 

 
 



 

  

3) Em caso positivo, v. exª saberia dizer se a utilização dessas decisões administrativas agilizam, em alguma medida a prestação jurisdicional e 
em que medida? 
JUIZ DA 1ª 
VARA 

JUIZ DA 
2ª VARA 

JUIZ DA 4ª VARA JUIZ DA 5ª 
VARA 

JUIZ DA 6ª 
VARA 

JUIZ DA 7ª 
VARA 

JUIZ DE 
DIREITO 
SUBSTITUTO 

Por entender que 
as instâncias 
administrativas e 
judiciais são 
autônomas não 
crê que aquelas 
agilize estas 
últimas 

Prejudicada Obviamente as decisões 
do TATE ajudam a 
subsidiar a minha 
convicção não só no 
sentido da fixação dos 
pontos controvertidos 
das lides, como também 
no sentido da resolução 
das questões de mérito 
que se apresentam em 
cada processo. Assim, 
estas decisões 
administrativas, de uma 
forma ou de outra 
ajudam na agilizam da 
prestação jurisdicional. 
 

Em regra, o 
contribuinte 
repete na ação 
judicial os 
argumentos que 
utilizou na esfera 
administrativa. 
Assim, sendo o 
exame realizado 
anteriormente 
pelo TATE 
esclarece melhor 
os fatos e traz ao 
juiz mais 
subsídios quantos 
aos fundamentos 
jurídicos 
adotados tanto 
pelo contribuinte 
quanto pelo fisco.

Não, não há 
influência na 
esfera judicial. 

Notadamente nas 
antecipações de 
tutelas e pedidos 
em ações 
cautelares 

Sem dúvida, a 
utilização das 
decisões 
administrativas 
agiliza a 
prestação 
jurisdicional na 
medida em que a 
fundamentação 
utilizada 
corresponde ao 
meu pensamento, 
economizando 
pesquisas e 
maiores 
aprofundamentos 
no exame da 
questão 

 
 
 
 
 
 



 

  

4) O art. 41 da Lei n.º 6.830, de 22/09/80 permite a requisição judicial de peças do processo administrativo – tributário, V. Ex.ª tem se utilizado 
desta prerrogativa? 
JUIZ DA 1ª 
VARA 

JUIZ DA 2ª 
VARA 

JUIZ DA 4ª VARA JUIZ DA 5ª 
VARA 

JUIZ DA 6ª 
VARA 

JUIZ DA 7ª 
VARA 

JUIZ DE 
DIREITO 
SUBSTITUTO 

Não costuma 
requisitar 
processos 
administrativos 

Não, por 
desconhecimento

A prerrogativa da 
requisição judicial 
de peças de 
processos 
administrativos-
tributários, nos 
termos do art. 41 da 
Lei nº 6.830, de 
22/09/80, tem sido 
pouco utilizada por 
mim, 
principalmente 
porque as partes se 
encarregam de 
trazer ao processo as 
cópias dos 
processos 
administrativos 
referidos.  Não 
obstante quando 
persiste qualquer 
dúvida, requisito as 
peças que entendo 
imprescindíveis ao 
deslinde do mérito 
das ações judiciais 

Não, porque as 
próprias partes 
têm trazido aos 
autos do processo 
judicial cópias 
das peças 
encontradas no 
processo 
administrativo, 
quando 
importantes para 
o deslinde da 
questão. 

Não Sim. Todo processo 
relacionado a 
matéria tributária 
é sempre exigido, 
por despacho, 
que a parte, 
quando omissa, 
acoste aos autos o 
inteiro teor das 
decisões 
proferidas pelo 
TATE no sentido 
de tal decisão ser 
apreciada e se for 
o caso ser 
adotada no 
julgamento da 
questão. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O S  
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LEI Nº 11.904, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2000 
 





 

  

Dispõe sobre a organização e o funcionamento do Contencioso Administrativo-Tributário do Estado-
CATE e dá outras providências. 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO: 
 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º A organização e o funcionamento do Contencioso Administrativo-Tributário do Estado-CATE 
estão disciplinados conforme o disposto nesta Lei. 
 
Art. 2º Aos órgãos integrantes do CATE compete o julgamento dos processos administrativo-
tributários, de ofício ou voluntários, concernentes a tributos de competência estadual e seus 
acessórios, nos termos da lei específica que regula o mencionado julgamento. 
 
Art. 3º O CATE será integrado pelo Tribunal Administrativo-Tributário do Estado –TATE e pelos 
órgãos responsáveis pelos serviços auxiliares. 
 
Art. 4º O TATE será composto por titulares do cargo efetivo de Julgador Administrativo-Tributário do 
Tesouro Estadual – JATTE, bem como por pessoal de apoio técnico e administrativo. 
 
Parágrafo único. O provimento do cargo de JATTE será feito mediante a nomeação de candidato 
aprovado em concurso público de provas e títulos, observando-se quanto a este: 
 
I - para a inscrição, o candidato deverá satisfazer aos seguintes requisitos: 
 
a) ser brasileiro nato ou naturalizado; 
 
b) ser bacharel em Direito, portador de diploma expedido por instituição de ensino superior oficial ou 
legalmente reconhecida; 
 
c) estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil-OAB, ressalvados os casos de servidor público 
que exerça função incompatível com a advocacia nos termos legais; 
 
d) não possuir antecedentes criminais; 
 
II - edital fixará as respectivas condições gerais, especificando as matérias e correspondentes 
programas, títulos admitidos, critérios de avaliação destes e notas mínimas para aprovação; 
 
III - aos títulos não poderá ser atribuída pontuação superior a 10% (dez por cento) daquela fixada 
para as provas de conhecimento. 
 
Art. 5º O TATE, integrado pelos órgãos a seguir relacionados, com sede na Capital do Estado e 
jurisdição sobre todo o seu território, será composto por 15 (quinze) JATTEs, de provimento efetivo, 
destes sendo designados, pelo Secretário da Fazenda, o Presidente, o Vice-Presidente e o 
Corregedor: 
 
I - Presidência e Vice-Presidência; 
 
II - Turmas Julgadoras, em número de 5 (cinco); 
 
III – Tribunal Pleno. 
 
Art. 6º Compete ao Presidente: 
 
I – dirigir os serviços do CATE, zelando pelo regular desempenho das autoridades e órgãos 
julgadores, e expedindo, para esse fim, as ordens que entender necessárias; 
 
II - dirigir os trabalhos do TATE e presidir as sessões do Tribunal Pleno, cumprindo e fazendo cumprir 
o regimento; 
 



 

  

III - proferir voto de desempate, quando for o caso, no julgamento de processos submetidos ao 
Tribunal Pleno; 
 
IV – declarar a nulidade prevista no artigo 10, II, na hipótese de omissão do Tribunal Pleno; 
 
V - representar o TATE nas suas relações com os demais órgãos ou pessoas jurídicas integrantes da 
Administração Pública; 
 
VI - submeter, por intermédio do Secretário da Fazenda, à homologação do Governador do Estado, a 
jurisprudência administrativo-tributária sumulada; 
 
VII - fazer publicar, no Diário Oficial do Estado, a distribuição dos feitos aos órgãos julgadores da 
primeira e da segunda instância, procedida pelo JATTE Corregedor, bem como a jurisprudência 
sumulada; 
 
VIII - fazer publicar, no Diário Oficial do Estado, decisão do Tribunal Pleno que, em decorrência de 
revisão, retirar eficácia normativa de jurisprudência sumulada; 
 
IX - homologar desistência de defesa e de recurso apresentados antes da distribuição dos feitos; 
 
X - determinar a restauração de autos perdidos ou extraviados, em qualquer das instâncias 
julgadoras, comunicando o fato ao JATTE Corregedor para apuração de responsabilidade; 
 
XI - fazer publicar, no Diário Oficial do Estado, as pautas de julgamento do Tribunal Pleno e das 
Turmas Julgadoras, bem como os acórdãos prolatados por esses órgãos, os despachos relativos a 
acolhimento de consulta, as ementas das respostas dadas às consultas, formuladas nas condições 
previstas na legislação específica, e os extratos de decisões proferidas pelas Turmas Julgadoras; 
 
XII - designar JATTEs para comporem as Turmas Julgadoras; 
 
XIII – integrar Turma Julgadora, nos termos do parágrafo único do artigo 8º ; 
 
XIV – propor, fundamentadamente, ao Secretário da Fazenda, a instauração de processo 
administrativo-disciplinar, para apuração de responsabilidade, nos casos previstos em lei; 
 
XV - exercer outras atribuições que resultem de legislação específica e decorram do exercício de 
suas funções. 
 
Art. 7º Compete ao Vice-Presidente: 
 
I – substituir o Presidente no seu impedimento ou ausência; 
 
II – exercer as funções administrativas que lhe forem delegadas pelo Presidente ou atribuídas por 
legislação específica; 
 
III – integrar Turma Julgadora, nos termos do parágrafo único do artigo 8º . 
 
Art. 8º Compete a cada Turma Julgadora: 
 
I – processar e julgar, em primeira instância, os feitos sujeitos à jurisdição do CATE; 
 
II – apresentar, semestralmente, at 10 de janeiro e 10 de julho, ao JATTE Corregedor, relatório 
circunstanciado de suas atividades no semestre anterior. 
 
Parágrafo único. Compete ao JATTE: 
 
I - participar das sessões de julgamento do Tribunal Pleno e da Turma Julgadora em que tiver 
assento, relatando, exceto quando no exercício da Presidência do TATE, e votando os feitos que lhe 
forem distribuídos pelo Presidente da Turma; 
 



 

  

II - votar nos feitos submetidos ao julgamento do Tribunal Pleno e da Turma Julgadora em que tiver 
assento; 
 
III - pedir vista, pelo prazo legal, dos processos submetidos à sua votação; 
 
IV - formular diligências e perícias nos processos submetidos à sua votação; 
 
V – prestar, ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal e ao JATTE Corregedor, as informações 
que lhe forem solicitadas. 
 
Art. 9º Ocorrendo, simultaneamente, ausência ou impedimento do Presidente e do Vice-Presidente do 
TATE, a Presidência do órgão será exercida pelo JATTE mais antigo no exercício do cargo ou, na 
hipótese de igualdade desta condição, pelo mais idoso. 
 
Art. 10. Compete ao Tribunal Pleno, na condição de segunda instância do TATE: 
 
I - processar e julgar os feitos submetidos à sua apreciação, nos termos da lei específica que regula o 
processo administrativo-tributário; 
 
II – declarar nulidade de decisão proferida por órgão julgador que tenha por base a não aplicação de 
ato normativo, ainda que sob a alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade. 
 
Art. 11 O Tribunal Pleno reunir-se-á com a presença, no mínimo, da maioria dos seus membros, 
realizando os julgamentos pelo voto da maioria dos presentes, ressalvados os casos previstos em lei. 
 
Art. 12 Relativamente a cada Turma Julgadora, na condição de primeira instância: 
 
I - será constituída por 3 (três) JATTEs e presidida por um deles, eleito, anualmente, na primeira 
sessão de cada exercício, pelo voto secreto da maioria dos membros integrantes da respectiva Turma 
Julgadora, competindo-lhe, além do voto como JATTE, o de desempate; 
 
II - reunir-se-á com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos seus membros, realizando os 
julgamentos pelo voto da maioria dos presentes; 
 
III - em sua ausência ou impedimento, o respectivo Presidente será substituído pelo JATTE da 
mesma Turma mais antigo no exercício do cargo ou, ocorrendo igualdade desta condição, pelo mais 
idoso. 
 
Art. 13. Compete ao JATTE Corregedor : 
 
I – proceder, anualmente, a fiscalizações gerais ordinárias, junto a cada JATTE, e extraordinárias, 
quando entender necessárias ou por solicitação do Presidente do TATE; 
 
II – efetuar, conforme disposto em decreto do Poder Executivo e nos termos do parágrafo único, a 
distribuição, em audiência pública, dos feitos aos órgãos julgadores; 
 
III – integrar Turma Julgadora, nos termos do parágrafo único do artigo 8º; 
 
IV – elaborar e fazer publicar, no Diário Oficial do Estado, at 30 de janeiro e 30 de julho de cada 
semestre, relatório circunstanciado dos trabalhos desenvolvidos pelas instâncias julgadoras, 
indicando dados estatísticos sobre o semestre anterior; 
 
V – propor, fundamentadamente, ao Secretário da Fazenda, a instauração de processo 
administrativo-disciplinar, para apuração de responsabilidade, nos casos previstos em lei; 
 
VI - distribuir os feitos com os órgãos julgadores da primeira e da segunda instância, conforme 
disciplinado por decreto do Poder Executivo em que fiquem asseguradas: 
 
a) a publicidade das audiências de distribuição; 
 



 

  

b) a forma automatizada da distribuição dos feitos, tendo por diretriz a racional distribuição do 
trabalho; 
 
c) as formas objetivas que evitem o conhecimento prévio e escolha, pelos interessados, do relator do 
feito a ser designado; 
 
VII – exercer, em articulação com a CORREFAZ, as funções de fiscalização disciplinar e de controle 
de serviços das instâncias julgadoras que compõem o TATE. 
 
Parágrafo único. O JATTE Corregedor, em sua ausência ou impedimento, será substituído pelo 
JATTE mais antigo no exercício do cargo e, ocorrendo igualdade desta condição, pelo mais idoso, 
excluídos da substituição o Presidente e o Vice-Presidente do TATE. 
 
Art. 14. A representação do Estado será exercida por Procurador do Estado. 
 
Parágrafo único. O representante do Estado funcionará junto ao Tribunal Pleno ou a qualquer de suas 
Turmas Julgadoras, sem direito a voto, competindo-lhe, quando do julgamento dos feitos: 
 
I – participar das discussões; 
 
II – solicitar diligências e perícias; 
 
III – solicitar vista dos processos pelo prazo máximo de 08 (oito) dias; 
 
IV – propor, ao Tribunal Pleno, a adoção de medidas julgadas necessárias ao bom andamento dos 
trabalhos; 
 
V – representar ao JATTE Corregedor sobre quaisquer irregularidades encontradas nos processos 
em curso no CATE; 
 
VI – requerer, ao respectivo Presidente, a juntada aos processos de elementos de prova ou a adoção 
de medidas que objetivem esclarecer o julgamento; 
 
VII – interpor recursos a decisões proferidas por quaisquer dos órgãos julgadores do CATE; 
 
VIII – provocar a declaração de nulidade, pelo Secretário da Fazenda, conforme prevista no artigo 10, 
II, quando houver omissão do Tribunal Pleno e do Presidente do TATE. 
 
Art. 15. Os serviços auxiliares do CATE, a serem estruturados organicamente, serão desempenhados 
pelos órgãos adiante elencados, subordinados: 
 
I - ao Presidente do TATE: 
 
a) o Núcleo de Expediente; 
 
b) a Assessoria Contábil; 
 
c) a Biblioteca e Arquivo; e 
 
d) a Divisão de Expediente e Protocolo;  
 
II - ao JATTE Corregedor, o Núcleo de Distribuição e Estatística. 
 
Parágrafo único. Os servidores dos órgãos integrantes dos serviços auxiliares do CATE serão 
designados pelo Secretário da Fazenda ou autoridade por ele designada, ouvido o Presidente do 
TATE, que os solicitará em número e qualificação necessários ao bom andamento dos serviços, 
observando-se: 
 
I - o Núcleo de Expediente será dirigido por um Gerente, portador de diploma de bacharel em Direito, 
competindo-lhe a realização dos serviços de natureza administrativa, necessários ao funcionamento 



 

  

das instâncias administrativas julgadoras; 
 
II - a Assessoria Contábil será dirigida por um Gerente, portador de diploma de bacharel em Ciências 
Contábeis, e integrada por bacharéis em Ciências Contábeis, competindo-lhe assessorar, em matéria 
contábil, os JATTEs e o representante do Estado e realizar perícias contábeis ordenadas pelas 
mencionadas autoridades; 
 
III - a Biblioteca e Arquivo, órgão que será dirigido por um Gerente, portador de diploma de 
Biblioteconomia, terá por competência manter, em ordem e atualizado, o acervo da biblioteca do 
CATE; 
 
IV – a Divisão de Expediente e Protocolo será dirigida por um Gerente, competindo-lhe manter, em 
ordem, os serviços de recebimento e expedição de documentos e controle do prazo de devolução dos 
processos; 
 
V - o Núcleo de Distribuição e Estatística será dirigido por um Gerente, competindo-lhe distribuir os 
processos e os feitos com os órgãos julgadores da primeira e da segunda instâncias, bem como 
elaborar e analisar dados estatísticos pertinentes. 
 
Art. 16. Na hipótese de instauração de processo administrativo - disciplinar, para apuração de 
responsabilidade, nos casos previstos em lei, de titular do cargo efetivo de JATTE, fica assegurada a 
participação de, no mínimo, 01 (um) titular do mencionado cargo, na respectiva comissão 
processante, mediante indicação do Presidente do TATE, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 
solicitação processual pertinente. 
 
Parágrafo único. Decorrido o prazo fixado neste artigo, sem que haja a indicação solicitada, o 
Secretário da Fazenda designará, a seu critério, os membros da comissão processante, nos termos 
da legislação em vigor. 
 
Art. 17. As atribuições contidas no item 4.3 do Anexo IX, da Lei nº 11.562, de 30 de junho de 1998, 
passam a ser exercidas, indistintamente, pelos titulares dos cargos de Julgador Administrativo-
Tributário do Tesouro Estadual – JATTE I e JATTE II. 
 
Art. 18. Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação. 
 
Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 10.594, de 28 de junho de 
1991. 
PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, em 22 de dezembro de 2000. 
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