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1. A importância do processo administrativo
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Retrato do Processo Tributário – Judicial e Administrativo 

• Legislação brasileira: art. 5º., inciso XXXV, da CF/88 prevê inafastabilidade da jurisdição (não 
prevê obrigatoriedade do processo administrativo) 

• Teses: seria direito fundamental, art. 5º., inciso LV: “aos litigantes, em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com 
os meios e recursos a ela inerentes”

• Mapa dos Municípios com legislação que possuem Tribunais Administrativos 

• Evolução do direito material tributário não foi seguida pelo direito processual tributário 

• Importância do processo administrativo fiscal: dimensão a partir da perspectiva administrativa 
e judicial

• Crise do Judiciário – Congestionamento decorre da execução fiscal

• Necessidade de garantia para defesa judicial 
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Desjudicialização como fenômeno mundial

Os tribunais administrativos fiscais e o papel do Superior Tribunal de Justiça

Evento promovido pela Associação de

Magistrados Brasileiros (AMB) reuniu

magistrados de todo o País, além da participação

do Superior Tribunal de Justiça, representado

pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino, e da

Corregedoria Nacional de Justiça, para discussões

e aprendizados para desjudicialização (California)

Desjudicialização - Recomendação de 17 de 

9/9/03 do Conselho da Comunidade Europeia 
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Importância do Processo Administrativo Fiscal

• Tecnicidade das autoridades julgadoras nos Tribunais Administrativos 

• Não é necessária garantia 

• Celeridade e especialidade 

• Expertise e envolvimento com o processo

• Aprendizado mútuo contribuinte e autoridades fiscais 

• “Não é possível justiça tributária sem um processo tributário justo e equilibrado” 
Antonio Berliri
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Desafios do Processo Administrativo Fiscal

• Legislação uniforme nacional 

Art. 22, inciso I, da CF/88: competência privativa da União para legislar sobre matéria 
processual

Art. 24, inciso XI, da CF/88: competência concorrente em matéria de procedimentos fiscais 

• Composição – paridade? 

• Administração Tributária e as decisões do STJ e do STF  

• Garantias dos julgadores nos Tribunais Administrativos

• Garantia de ampla defesa e contraditório

• Razoável duração do processo
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Status das Proposições Legislativas – Processo Administrativo Fiscal 
nacional

• PLP 381/14 “Unifica as regras para os processos administrativos abertos quando o contribuinte 
contesta cobrança de imposto pelos órgãos tributários da União, dos estados, do Distrito Federal 
(DF) e dos municípios”

• Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário – Senador Renan Calheiros 

• Comissão de Finanças e Tributação   ( CFT ) 

• 14/07/2015 - Parecer do relator, Dep. Fernando Monteiro, pela não implicação da matéria em
aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo. Aprovado por
Unanimidade o Parecer.

• Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania ( CCJC )

• 04/11/2016 - Parecer do Relator, Dep. Alceu Moreira (PMDB-RS), pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste, na forma do Substitutivo da Comissão de Finanças e
Tributação, que saneia as inconstitucionalidades constantes do projeto, especialmente no inciso IV
do art. 2º, § 3º do art. 6º e parágrafo único do art. 8º. Inteiro teor
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Paridade nos Tribunais Administrativos – Dados Históricos

• 1549 - Tomé de Souza assume o Governo Geral da Bahia e traz o primeiro provedor mor de
Portugal, Sr. Antonio Cardoso de Barros, que julgava os recursos contra as decisões dos provedores
das capitanias e tinha autorização para nomear ‘letrados’ para auxiliá-lo

• 1808 – Erário Régio Português, que era uma espécie de estrutura de ministério da fazenda,
• 1906 – Diretoria Geral do Contencioso, cujas decisões tinham a mesma força da decisão judicial
• 1924 – Decreto nº 16.580, Conselhos de Contribuintes do Imposto de Renda em cada Estado: os

cinco membros eram escolhidos entre contribuintes do comércio, indústria, profissões liberais e
funcionários públicos

• 1927 – Decreto 5.157, foi instituído o Conselho de Contribuintes para Impostos de Consumo -
funcionários da Administração pública e contribuintes nomeados pelo Governo

• 1931 – Decreto nº 20.350, Conselho de Contribuintes na Capital, com competência para julgamento
de recursos anteriormente interpostos ao Ministro da Fazenda, referentes aos impostos sobre
consumo, sobre classificação e valor de mercadorias pelas Alfândegas

• 1934 – Conselho Superior de Tarifa, criados pelo Decreto nº 24.036, de 26 de março de 1934,
• 1964 – Decreto nº 54.767, foi criado o 3º Conselho de Contribuintes
• 1972 – Brasília e Decreto nº 70.235 de 1972, que rege o Processo Administrativo-Fiscal Federal

(PAF)
• 2008 - Medida Provisória nº 449/2008 Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
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Composição dos Tribunais Administrativos 

• Possíveis composições: paridade ou experts aprovados por concurso
públicos?

• Impessoalidade e imparcialidade

• Indicações: publicidade dos nomes dos candidatos, metas claras e
objetivas, Comitê de Seleção

• Independência dos julgadores
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Garantias de ampla defesa e contraditório // Razoável duração do
processo

• Contraditório: permissão às partes de contradizer as alegações do Estado

• Julgador deve estar imbuído dever de reconstituição dos fatos a partir das provas

• Dever de colaboração das partes 

• Decisão apenas após a oitiva das duas partes 

• Paridade de armas

• Razoável duração do processo  
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Desvinculação dos Tribunais Administrativos aos Precedentes do STF e 
do STJ

• Não há legislação que obrigue a vinculação aos Precedentes – apenas Súmula 
Vinculante

• Problemas gerados: 

• Insegurança jurídica ao contribuinte 

• Insegurança e incertezas aos orçamentos públicos municipais

• Divergências e assimetrias sobre mesmos fatos em jurisdições administrativas distintas  
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Desvinculação dos Tribunais Administrativos aos Precedentes do STF e 
do STJ

• Razões possíveis: 

• Não há uma legislação impositiva 

• Falta de estabilidade nas decisões do STJ e do STF

• Alguns exemplos: COFINS – sociedades civis, IPI importação de veículos, exclusão do ICMS da 
base de cálculo do PIS/COFINS 

• Modulação de efeitos 

• Alteração dos Ministros 

• Demora na tomada de decisão x realização dos orçamentos municipais 
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Panorama do funcionamento do STJ e do STF 

• Superior Tribunal de Justiça 

• Decisão monocrática

• Acórdão de Turma (1ª. E 2ª. Turmas – competência Direito Público)

• Acórdão de Seção (1ª. Seção – reunião das Turmas)

• Acórdão de Recurso Repetitivo 

• Súmulas do STJ
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Temas relevantes no STJ em matéria tributária aplicável aos Municípios

• ISS Leasing

• ITBI e IPTU (bases de cálculo)

• Correção da base de cálculo de IPTU (não confisco dinâmico)

• ITBI – promessa de compra e venda
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1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça
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Benedito 
Gonçalves

Regina 
Helena  
Costa

Gurgel de 
Faria

Sérgio 
Kukina

Napoleão 
Nunes Maia 

Filho
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Posicionamento da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça
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Herman 
Benjamin

Assusete 
Magalhães

Og 
Fernandes

Francisco 
Falcão

Mauro 
Campbell
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A relevância das decisões do STJ e do STF no processo judicial 

• Sistematização de precedentes 

• Respeito aos precedentes 

• Dever de fundamentação imposto aos juízes: art. 489 do CPC 

• Positivada regra de overruling e de distinguishing 

• Juízes e sua vinculação aos precedentes – Dever de fundamentação 

Os tribunais administrativos fiscais e o papel do Superior Tribunal de Justiça



21

Influxos das decisões do STJ nos Processos Administrativos Fiscais 

• Inexistência de regramento uniforme – legislações díspares no território nacional sobre a 
força dos precedentes do STJ nos processos administrativos 

• Código Tributário Nacional não tem previsão – contexto legislativo da época não vislumbrada 
necessidade de disciplinar as regras, além daquelas mínimas sobre lançamento

• Gilberto Ulhoa Canto “Ao tempo da elaboração do projeto do CTN vigente, cogitou-se da 
conveniência de se inserir nele um elenco de normas sobre processo; como o ‘anteprojeto do 
Gilberto não tinha sido desenganadosamente perdido, pareceu que não havia motivo para se 
disciplinar formalmente”

• Art. 15 do Código de Processo Civil: “Na ausência de normas que regulem processos 
eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas 
supletiva e subsidiariamente”

• Lei 9.784/99: no âmbito federal  
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Influxos das decisões do STJ nos Processos Administrativos Fiscais 

• Observância aos precedentes do STJ geram:

• Celeridade e economia processual

• Maior eficiência na gestão pública

• Tratamento isonômico 

• Segurança jurídica 

• Ricardo Lobo Torres: “a Administração, em nome da moralidade, recepcione o julgado 
quando entender que há expressiva convicção de que a jurisprudência já se tornou 
mansa e pacífica”

Os tribunais administrativos fiscais e o papel do Superior Tribunal de Justiça
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Aprendizado: possibilidades de recepção dos julgados do STJ nos 
Processos Administrativos Fiscais 

• Revisão do lançamento provisoriamente constituído

• Lei da Liberdade Econômica:

(i) Hipóteses de Desistência pela PGFN: a nova redação do artigo 19 da Lei nº 10.522/2002 estabelece hipóteses em
que a PGFN está autorizada a desistir ou deixar de recorrer, em processos que tratem de temas objeto dos seguintes atos:

d) Decisão dos Tribunais Superiores, sem possibilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional (conforme critérios a serem definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional);

e) Tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo

(ii) Limitação à Constituição de Créditos Tributários: a introdução dos artigos 19-A e 19-B da Lei nº 10.522/2002
estabelece que os Auditores- Fiscais da Receita Federal (e demais órgãos da administração pública que administrem créditos
tributários e não tributários passíveis de inscrição e de cobrança pela PGFN) não deverão constituir créditos tributários
relativos a temas que sejam objeto dos seguintes atos:

d) Decisão dos Tribunais Superiores, sem possibilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional, conforme critérios a serem definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional

e) Tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo

(iii) Dispensa de propositura de execução fiscal (crédito já constituído definitivamente)

Os tribunais administrativos fiscais e o papel do Superior Tribunal de Justiça
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Aprendizado: possibilidades de recepção dos julgados do STJ nos 
Processos Administrativos Fiscais 

• Revisão do Lançamento - definitivamente constituídos

• Art. 149 do CTN permite a revisão do lançamento tributário em caso de ilegalidade:

• Caso de invalidação – dever de anular

• Limites para a revisão do lançamento: erro de fato e erro de direito

• Erro de direito (vedação) – o artigo 146 do CTN: “A modificação introduzida, de ofício ou em
consequência 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”

• Mudança de critério jurídico – ocorre quando há má aplicação da lei ou sua inaplicação / Alberto
Xavier anui, mas por ausência de previsão no art. 149/CTN

• Sugestão: se permita revisão de “erro de direito” para beneficiar o contribuinte e revisitar o
lançamento definitivamente constituído

O papel do Superior Tribunal Os tribunais administrativos fiscais e o papel do Superior Tribunal de Justiça
de Justiça e os tribunais administrativos em matéria tributária
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Críticas contra o processo judicial brasileiro – Justificativas para a 
propositura do novo contencioso no IBS - Salusse

• Alemanha: Tribunal Administrativo é órgão jurisdicional (desde 1945); Juízes togados; 
independência; subordinação à exclusiva à lei; prazo de 4 a 8 anos; notável especialização; elevado 
grau técnico

• Itália: modernizado em 1994; complexo; sobreposição de instâncias; Comissões Tributárias (Decreto 
legislativo 545/1992); 2 (duas) instâncias de mérito; órgão jurisdicional reconhecido pela Corte de 
Cassazione; aplicação supletiva do CPC; reduz graus recursais; ausência de juízes preparados

• Espanha: Ley General Tributária; via alternativa (reclamaciones administrativa ou via jurisdicional); 
há revisão; recurso de reposição à mesma autoridade; recurso aos Tribunais Econômicos 
Administrativos (locais, regionais, central e Ministério da Economia); execução administrativa; as 
partes podem ir ao Judiciário; julgadores indicados pelo Ministro da Fazenda; não há prerrogativa 
que assegure independência.

• Portugal: Decreto-lei nº 154/1991 (Código de Processo Tributário); É um dos mais completos. Fase 
administrativa e judicial. A impugnação judicial é apresentada na repartição de finanças, que 
organiza, instrui e encaminha a juízo. Após. MP e decisão (ou instrução); são especializados; sofrem 
com parcialidade.
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Contencioso tributário - IBS

Delegacias Tributárias; Comitê de Fiscalização e Controle
Auditores Fiscais: Federal – Estadual – Municipal

Fiscalização; pré-lançamento; defesa prévia (ex. Decreto 7.030/2017 – PR); Controle 
de  qualidade (ex. Autorregularizaçãocomo a “Lei Nos Conformes”, Dispensa de 

lavratura como a CAT 115/14, aperfeiçoamento, uniformização nacional); mediação e 
conciliação.

Lançamento 
(pode interromper a decadência desde “pré-lançamento” se em 90 dias)

Fase 
lançamento

Competência 
compartilhada

(União, Estados e 
Municípios)

Comitê Gestor



Contencioso tributário - IBS

Câmaras Regionais do IBS

5/7 membros e Presidente só desempata; concurso; prazo de 

mandato.

Processo 

Administrativo

Recurso ordinário com efeito suspensivo; matéria ampla (direito 

ou prova pré-constituída);  facultativa; gratuita.

Lançamento 
(pode interromper a decadência desde “pré-lançamento” se em 90 dias)

Início do contencioso

Decisão com “status” de sentença; recorrível à Câmara Superior 

ou direito ao Judiciário (2ª instância judicial)

Obrigatoriedad

e de advogado 

no PAF



Contencioso tributário - IBS

Câmara Nacional do IBS

7/9 /11 membros – Presidente só desempata

Processo 

Administrativo

Recurso especial sem efeito suspensivo, salvo se garantido;  

uniformização de  jurisprudência;  facultativa; gratuita.

Decisão com “status” de acordão judicial de 2ª instância;  

recorrível ao STJ ou STF; competência ampla;  facultativa; gratuita.



Contencioso tributário - IBS

Delegacias Tributárias; Comitê de Fiscalização e Controle

Auditores Fiscais: Federal – Estadual – Municipal

Câmaras Regionais do IBS

5/7 membros e Presidente só desempata; concurso; prazo de mandato.

Câmara Nacional do IBS

7/9 /11 membros – Presidente só desempata

Processo 

Administrativo

Recurso especial sem efeito suspensivo, salvo se garantido;  uniformização de  jurisprudência;  

facultativa; gratuita.

Recurso ordinário com efeito suspensivo; matéria ampla (direito ou prova pré-constituída);  

facultativa; gratuita.

Decisão com “status” de acordão judicial de 2ª instância;  recorrível ao STJ ou STF; competência 

ampla;  facultativa; gratuita.

Decisão com “status” de sentença; recorrível à Câmara Superior ou direto ao Judiciário

(2ª instância judicial).

Fiscalização; pré-lançamento; defesa prévia (ex. Decreto 7.030/2017 – PR); Controle de  qualidade (ex. Regularização como a 

“Lei Nos Conformes”, Dispensa de lavratura como a CAT 115/14, aperfeiçoamento, uniformização nacional); 

mediação e conciliação.

Lançamento 
(pode interromper a decadência desde “pré-lançamento” se em 90 dias)

Início do contencioso

A Fazenda 

também?

Talvez em 

decisões 

não-

unânimes?

Discutir



Contencioso tributário - IBS

Delegacias Tributárias; Comitê de Fiscalização e Controle

Auditores Fiscais: Federal – Estadual – Municipal

Câmaras Regionais do IBS

5/7 membros e Presidente só desempata; 

concurso; prazo de mandato.

Câmara Nacional do IBS

7/9 /11 membros – Presidente só desempata

Câmara Arbitragem do IBS

Concursados; Lista de árbitros

STJ/STF

Processo 

Arbitral

Processo 

Administrativo
Processo 

Judicial

1ª instância

2ª Instância (TRFs / TJs)Apelação

REsp/REx

t

Recurso especial sem efeito suspensivo, salvo se

garantido; uniformização de jurisprudência;

facultativa; gratuita.

Recurso ordinário com efeito suspensivo; matéria

ampla (direito ou prova pré-constituída); facultativa;

gratuita.

Decisão com “status” de acordão judicial de 2ª

instância; recorrível ao STJ ou STF; competência ampla;

facultativa; gratuita.

Decisão com “status” de sentença; recorrível à Câmara

Superior ou direito ao Judiciário (2ª instância judicial).

Competência para enfrentar matéria de fato

(responsabilidade de terceiros, atividade

alheia, boa-fé/má-fé; grupo econômico;

ocorrência de determinado fato gerador; etc

)

Via onerosa

Facultativa

Decisão definitiva / irrecorrível

Recursos do Código de Processo Civil

Recursos do Código de Processo Civil

Fiscalização; pré-lançamento; defesa prévia (ex. Decreto 7.030/2017 – PR); Controle de  qualidade (ex. Regularização como a “Lei Nos 

Conformes”, Dispensa de lavratura como a CAT 115/14, aperfeiçoamento, uniformização nacional).; mediação e conciliação.

Lançamento

Início do contencioso
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