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Introdução 

O processo administrativo fiscal consiste em um meio processual democrático e 

menos dispendioso para a discussão sobre a existência (ou não) de determinada obrigação 

principal ou acessória de natureza tributária. 

De fato, o contencioso administrativo fiscal se apresenta ao ordenamento jurídico 

brasileiro como uma faculdade conferida aos contribuintes, o que permite o exercício do 

direito do contraditório e da ampla defesa ainda em fase de formação do crédito tributário. 

Em verdade, o processo administrativo fiscal possui duas funções relevantes: (i) 

viabilizar a participação do contribuinte na constituição do crédito tributário; e, (ii) evitar a 

utilização desnecessária do Poder Judiciário para desconstituir lançamentos tributários 

realizados sem suporte fático ou em desacordo com a legislação ou com a jurisprudência 

pátria. 

Essas são algumas das diversas vantagens, tanto para a Fazenda Pública quanto para o 

contribuinte, decorrentes da discussão administrativa do crédito tributário. 

Quando a cobrança do crédito tributário é confirmada em âmbito administrativo, o 

contribuinte pode optar por discutir a exigência do tributo ou da obrigação acessória perante o 

Poder Judiciário, dado o princípio da jurisdição ou da garantia de acesso ao Judiciário previsto 

no art. 5.º, inc. XXV, da CRFB/88. 

Contudo, caso o crédito tributário seja cancelado pelo Tribunal Administrativo surge a 

dúvida sobre a possibilidade de a Fazenda Pública, o Ministério Público e até mesmo os 

particulares questionarem essa decisão em âmbito judicial, pois, em regra, quando há o 

cancelamento do crédito tributário existe o reconhecimento da inexistência da dívida por parte 

do credor. Essa decisão, historicamente, sempre foi tratada pela jurisprudência e pela própria 

administração pública como, ratifica-se, o reconhecimento da inexistência da dívida por parte 

do credor, o que se configura, portanto, irreformável e constitui causa de extinção do crédito 

tributário nos termos do art. 156 do CTN. 

Desde o ano de 2004, com a publicação do Parecer PGFN n.º 1.087 (que defende a 

possibilidade de revisão judicial das decisões proferidas pelo Carf com a finalidade de discutir 

o mérito da decisão administrativa), que a questão da definitividade das decisões do Carf 

passou a ganhar maior relevância para todos os jurisdicionados. 

Assim, a análise dos efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Administrativo 

apresenta grande importância ao cenário jurídico atual, em razão dos possíveis impactos ao 
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grau de confiabilidade do sistema jurídico, pois, dependendo dos efeitos atribuídos à decisão 

administrativa poderá restar enfraquecida a função do processo administrativo e, 

consequentemente, enfraquecidos os próprios Tribunais Administrativos.  

De fato, a depender dos limites que serão impostos ao controle judicial das decisões do 

Carf, o processo administrativo poderá ser utilizado apenas como um expediente protelatório, 

eis que as discussões tributárias serão decididas, em sua maioria, pelo Poder Judiciário.  

Traçadas as premissas iniciais, a presente tese abordará as seguintes questões: (i) 

Quais os efeitos da decisão administrativa na teoria da norma e na fenomenologia da 

incidência?; (ii) É possível o ajuizamento de ação revisional das decisões proferidas pelo Carf 

favoráveis ao contribuinte perante o Poder Judiciário?; (iii) Quais os limites que legitimam o 

ajuizamento da ação judicial para desconstituir decisões administrativas?  

O objetivo da tese é analisar os efeitos da decisão administrativa sobre o fenômeno da 

incidência tributária e, especialmente, analisar se o Poder Judiciário pode desconstituí-la e, 

caso a investigação seja positiva, estabelecer os limites para a desconstituição da decisão 

proferida pelo Carf.  

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho, em relação às fontes, 

está calcada em pesquisas bibliográfica e documental, especificamente documentos 

relacionados aos processos em que se discute o tema proposto. No que se refere à pesquisa 

documental utilizou-se o método misto, o que contempla, por conseguinte, uma abordagem 

quantitativa e também uma abordagem qualitativa. 

O método misto permite a utilização das duas técnicas de pesquisa científica, o que 

confere maior força ao trabalho em comento. De um lado, o desenvolvimento da pesquisa 

qualitativa visa obter informações e dados dos indivíduos sobre o problema proposto e extrai 

as particularidades trazidas de acordo com o ponto de vista de cada participante. De outro 

lado, o método quantitativo tem como escopo levantar os dados objetivos e analisar a 

problemática envolvida na tese. 

O método qualitativo consiste na pesquisa embasada em dados. No presente caso são 

analisados os processos judiciais ajuizados no Tribunal Federal da 1.ª Região, com o objetivo 

de desconstituir as decisões proferidas pelo Carf. 

A utilização desse método proporciona a visão da complexidade do tema em estudo 

por ângulos distintos e permite que seja explorada a questão do controle das decisões do Carf 
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de acordo com os participantes envolvidos na temática, como os contribuintes, a Fazenda 

Pública, os juízes, o Ministério Público e os cidadãos. 

Por ser o Carf um órgão pertencente ao Ministério da Fazenda e, em decorrência, à 

União Federal, e por estar localizado em Brasília, constata-se que grande parte das demandas 

que pretendem desconstituir as decisões do Carf são propostas perante o TRF da 1.ª Região, 

portanto, a pesquisa fixou-se majoritariamente nesse tribunal. 

Nas partes relativas às consultas processual e jurisprudencial foram realizadas buscas 

no sítio eletrônico do TRF 1.ª Região, o qual pode ser acessado no seguinte endereço: 

<http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/pagina-inicial.htm>.  

Realizou-se, quanto às consultas processuais, busca específica pelo nome de Fernanda 

Soratto Uliano Rangel, pois, conforme amplamente noticiado pela imprensa, a citada 

advogada ajuizou, em 2013, inúmeras ações populares contra decisões do Carf. Quanto à 

parte de pesquisa jurisprudencial, a busca sobre o tema se debruçou no aspecto mais genérico, 

com o intuito de obtenção de todas as decisões proferidas. Foram realizadas ainda buscas no 

portal da Justiça Federal, bem como nos portais do STJ e do STF. 

Com o intuito de aprimorar ainda mais o foco da pesquisa, as seguintes subquestões 

foram abordadas: Qual o papel do Carf nas relações material e processual tributárias? É 

possível o controle judicial dos atos administrativos? As decisões proferidas pelo Carf se 

extinguem do crédito tributário? O controle das decisões do Carf afeta a segurança jurídica e a 

própria existência do Conselho?  

No que concerne ao método quantitativo foram utilizados os dados apurados de forma 

concomitante com o método qualitativo, ou seja, os casos que foram levados ao Poder 

Judiciário para fins de desconstituir as decisões do Carf favoráveis ao contribuinte, 

especificamente, por meio de levantamento via sítio eletrônico do TRF da 1.ª Região. 

Cumpre esclarecer que o método quantitativo não possui a mesma prioridade que o 

método qualitativo e tais dados se prestam para a verificação dos argumentos trazidos pelos 

participantes do método qualitativo. Assim, ratifica-se a adoção, nesta pesquisa, pelo método 

misto, com ênfase no método qualitativo. 

A concepção (ou o paradigma da pesquisa) se posiciona como eminentemente 

pragmática, ou seja, pluralista e focada no problema, o que permite a utilização dos métodos 

qualitativo e quantitativo com o objetivo de encontrar os limites da revisão judicial das 
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decisões do Carf, e a aplicabilidade prática, por meio do levantamento dos casos que são 

objeto de questionamento. 

Buscou-se entender os argumentos que levaram ao questionamento judicial e as 

circunstâncias envolvidas em cada processo. 

A tese está dividida em três capítulos. O primeiro, relativo ao contencioso 

administrativo tributário; o segundo, que tem como base a discussão sobre a revisão dos atos 

administrativos em geral; e o último, que versa sobre o controle judicial das decisões do Carf. 

No primeiro capítulo aborda-se como se desenvolve o contencioso administrativo 

tributário. Analisa-se ainda o papel do lançamento tributário, sua finalidade e seus efeitos. 

Demonstra-se, ainda nesse capítulo, como se inicia o contencioso administrativo fiscal, como 

se estrutura as instâncias administrativas e quais as principais características do controle do 

lançamento realizado em âmbito das Delegacias de Julgamento e no Carf. 

Aborda-se, ainda no primeiro capítulo, sobre a possibilidade de interposição do 

recurso hierárquico ao ministro da Fazenda, pois o cabimento do recurso hierárquico pode 

refletir diretamente no interesse da Fazenda Pública em invalidar a decisão do Carf. Portanto, 

o cabimento do recurso hierárquico se torna uma premissa importante no estudo do tema da 

revisão judicial das decisões do Carf. 

O segundo capítulo apresenta um panorama geral sobre a revisão judicial dos atos 

administrativos, notadamente pelo viés do Direito Administrativo. São discutidos os 

princípios que devem ser observados na sistemática do controle da administração pública, o 

uso, o abuso e a extensão do controle judicial. 

No terceiro capítulo, o controle das decisões favoráveis proferidas ao contribuinte pelo 

Carf é o foco da análise. São demonstradas, de forma analítica, todas as manifestações da 

Procuradoria da Fazenda Nacional sobre o tema em debate. Nesse capítulo, a análise é 

iniciada com o estudo do Parecer n.º 1.087/2004 e da Portaria n.º 820/2004. Tanto o Parecer 

quanto a Portaria validaram, expressamente, a propositura de ação judicial que questiona o 

mérito da decisão proferida pelo Conselho. 

Contudo, essas primeiras manifestações sobre o cabimento da revisão judicial 

sofreram diversas interpretações, tendo sido suspensa a citada Portaria pela própria PGFN, o 

que demonstra a necessidade de estudo acadêmico sobre a viabilidade jurídica desse controle 

judicial. 
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O cerne deste trabalho se concentra na análise minuciosa sobre o controle judicial das 

decisões do Carf: se é compatível com o princípio da segurança jurídica e com o princípio da 

confiança legítima. 

São debatidas as supostas contradições entre a legalidade e a segurança jurídica,  a 

aplicação do princípio da jurisdição una, bem como o efeito extintivo da decisão 

administrativa irreformável previsto no art. 156, do CTN, e nos arts. 42 e 45 do Decreto n.º 

70.235, de 1972, que disciplina o processo administrativo fiscal. 

Apresenta-se, por fim, um panorama das decisões judiciais dos tribunais brasileiros, 

em especial, o TRF da 1.ª Região e, igualmente, os argumentos da PGFN e do Ministério 

Público. 
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1 Compreensão de sistema e norma jurídica 

No direito pátrio, assim como nos ordenamentos jurídicos estrangeiros, é garantida a 

possibilidade de discussão de um fato nas mais variadas instâncias jurídicas, momento em que 

há a possibilidade de manutenção ou modificação de normas contidas no sistema jurídico. Ao 

jurisdicionado, por sua vez, é assegurado o direito de defesa e julgamento de seus 

questionamentos, que deverão observar princípios e garantias contidos no sistema e 

ordenamento jurídico vigente.  

O foco deste capítulo é a observação de como essa insurgência contra um fato ou ato 

pode afetar o sistema, o ordenamento, bem como proporcionar modificações das normas 

jurídicas. 

Por tal motivo, em primeiro plano, a determinação do que vem a ser um sistema é de 

extrema relevância. Nesse sentido, sistema deve ser entendido, inicialmente, como um 

conjunto em que todos os seus componentes estão relacionados uns com os outros e, tendo em 

vista essas relações, a possibilidade de seu correto funcionamento e utilização. Caso haja 

qualquer mudança na relação entre os componentes dentro desse sistema haverá 

consequências em seu funcionamento de forma geral. 

Segundo KANT,
1
 dentro de um sistema a razão pura deveria ser um conjunto de 

conceitos puros e a razão prática deveria ser um conjunto de princípios deduzidos pela 

experiência. Nesse sentido, é possível inferir que o sistema do direito seria um conjunto de 

princípios básicos de sustentação das relações humanas. 

Nos estados democráticos de direito, a constituição é a norma “mãe” e suprema do 

Estado, em que logo aparecem os tratados, as leis, os regulamentos e regulamentações, os 

decretos, entre outros atos normativos. É justamente através desse sistema que se regerá o 

funcionamento de uma sociedade democrática. Obviamente que essa acepção de sistema não é 

única e se configura como exclusivamente positivista. 

TOMAZINI DE CARVALHO detectou esse fato e afirmou que a palavra “sistema”, 

como diversas outras, é um vocábulo que se exibe de forma ambígua e que, por esse motivo, 

                                                      

1
 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1985, p. 87. 
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existem diversas concepções de como um sistema pode ser definido, o que denuncia forma e 

uso de trabalho.
2
 

Na concepção moderada
3
 da autora, o sistema seria “uma totalidade construída, 

composta de várias partes – um conglomerado”. Nessa acepção, o sistema é identificado como 

um grupo de elementos que se interagem entre si e se associam diante de um referencial 

comum, de modo que se nessa estrutura houver a unificação dos elementos sob um princípio 

unificado haverá o sentido proposto de sistema. 

Nesse diapasão, um sistema pode ser considerado como um conjunto de funções que 

operam em harmonia e com um mesmo propósito. Assim, por sua própria natureza, um 

sistema possui regras ou normas que regulam seu funcionamento e, como tal, pode ser 

entendido, aplicado e ensinado, como, por exemplo, em questões tão distintas como o 

funcionamento de uma nave espacial, um sistema operacional de computador ou mesmo um 

sistema jurídico. 

Como bem destaca TOMAZINI DE CARVALHO, a conceituação de sistema, nesse 

aspecto, pode ser mais ou menos complexo,
4
 mas obviamente deve existir certa coerência 

acerca de suas propriedades e operação. 

Diante da existência dessa complexidade, seja de maior ou de menor magnitude, 

passam a existir sistemas ou subsistemas, que serão tratados mais adiante em tópico 

específico. 

Neste introito cabe a menção, em uma ordem lógica, da definição do conceito de 

norma para compreensão do trabalho. Isso faz ainda mais sentido quando se observa o fato de 

que PAULO BARROS DE CARVALHO desenvolveu toda uma teoria da norma jurídica para 

elucidar a incidência desta no direito tributário e assim no sistema tributário. Em momento 

posterior, a valoração da norma jurídica será tratada com mais acuidade, bem como os 

métodos interpretativos possíveis. 

                                                      

2
 CARVALHO, Tomazini de. Curso de teoria geral do direito. 2. ed. São Paulo: Noeses, 2010, p. 122. 

3
 CARVALHO, Tomazini de (op. cit., p. 122) identifica que “Diversos autores tratam do tema, uns utilizam-na 

[a totalidade construída] em um sentido mais amplo, de modo que o direito positivo e ciência do direito 

enquadram-se em seu conceito, outros empregam-na de forma restrita, limitando seu campo denotativo apenas à 

ciência do direito”. 

4
 CARVALHO, Tomazini de, op. cit.,  p. 123.  
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Não é desconhecido o fato de que há falta de precisão conceitual para estabelecer um 

parâmetro exato do que vem a ser “norma”, assim como o que vem a ser “sistema”. 

As mais diferentes sociedades estabelecem como norma o conjunto de leis ou regras 

que devem ser cumpridas por um sujeito ou conjunto de sujeitos. São as pautas do 

ordenamento social que são estabelecidas para organizar e nortear o comportamento humano. 

PAULO DE BARROS CARVALHO destaca que o termo “norma” é constantemente 

utilizado para métodos de interpretação jurídica. Nesse espeque, o autor ressalta que a atual 

doutrina alcançou na norma jurídica uma das principais fontes do direito tributário.
5
 

Cabe lembrar que Hans Kelsen, ao tratar das normas jurídicas, expôs que o direito, 

entre as mais variadas ordens da sociedade, é uma ordem que atua no campo da coerção ou, 

de forma coativa, como o autor bem destacou.
6
 Isso quer dizer que, no campo formal, o 

direito se expressa por meio das normas que se encontram hierarquicamente organizadas 

dentro do campo jurídico. Ressalte-se que o direito, na visão positivista kelseniana, deveria 

ser visto de forma apartada do campo da moral e, por isso, pode-se afirmar que o buscado era 

a pureza axiológica da norma jurídica.  

Em contrapartida, e de forma a corroborar com o fato de que a conceituação e o 

entendimento de norma não são uniformes, há as proposições desenvolvidas por NIKLAS 

LUHMANN e JÜRGEN HABERMAS, que, diferentemente de KELSEN, o ponto de partida 

para compreensão do direito consiste na acepção e na formação sociológica, em que não há a 

separação, para tal compreensão, entre direito e moral ou direito e política, ou direito e 

história. Em suma, o direito e suas normas conversam com outras áreas de estudo. 

LUHMANN,
7
 para evidenciar tal fato, desenvolveu a compreensão do viés 

autopoiético do direito, em que o direito e a sociedade recriam seus próprios elementos, o que 

permite que o direito mude a sociedade através das normas e as normas sejam mudadas pelos 

novos anseios sociais.  

                                                      

5
 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2011, p. 

127. 

6
 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. João Batista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 36. 

7
 LUHMANN¸ Niklas. Sociologia do direito I. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983, p. 45. 
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HABERMAS
8
 afirma que o direito não pode se prender a estruturas estáticas. Para ele, 

a sociedade demanda por maior agilidade no campo jurídico, o que gera a necessidade de 

maior espaço para o subjetivismo com o propósito de atender a tais anseios não estáticos. O 

autor entende que as normas podem, em muitas ocasiões, ter lacunas que não podem ser 

preenchidas se não pela interpretação e, por isso, a moral e as outras áreas ganham espaço 

dentro do direito e, assim, trabalham de forma conjunta, não apartadas.  

Portanto, o entendimento atualizado para definição de norma terá a visão de que ela é 

o arcabouço do direito composto de valores sociais e seus preceitos a fim de formar a ordem 

jurídica. 

Diante do estabelecimento do ponto de partida para compreensão de sistema e norma 

no âmbito jurídico, será feita uma análise classificatória e valorativa de ambos os conceitos, 

nessa ordem, para servir de fomento ao estudo do controle judicial dos atos administrativos e 

do Carf, bem como com o intuito de promover uma base de compreensão sistemático-

normativa para tal proposição. 

1.1 Classificação de sistema do direito 

O direito, como sabido, é dividido em diversos ramos distintos, em várias partes ou 

conglomerados,
9
 cada um com o encargo de regular as relações humanas nas mais variadas 

perspectivas da sociedade. 

Para melhor compreensão do tema destaca-se o fato de que, no direito ocidental, 

existem duas grandes estruturas de sistemas jurídicos. A primeira é o sistema romano-

germânico, também entendido como Civil Law. A segunda estrutura, o sistema presente no 

mundo ocidental, é o Common Law. O sistema romano-germânico, desenvolvido na Europa 

Ocidental, é baseado, em sua essência, pela criação de normas legislativas positivadas nesse 

sistema, ou seja, utiliza o critério de compilação de normas e textos jurídicos que devem 

servir de norte à sociedade. O segundo grande sistema mencionado, desenvolvido na 

Inglaterra, tem por base as decisões do Poder Judiciário, ou no reconhecimento deste dos 

                                                      

8
 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia entre facticidade e validade. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 2003, p. 77. v.I. 

9
 Tomando-se emprestado o conceito moderado de sistema lecionado por TOMAZINI DE CARVALHO. 
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hábitos ou costumes da sociedade que formam os princípios norteadores do sistema, que 

conduzem às práticas e às relações humanas.
10

 

A partir dessa primeira classificação de sistemas jurídicos é possível observar uma das 

ambiguidades existentes no campo do direito. Não obstante isso é notório que no sistema 

jurídico romano-germânico, quando se fala em positivismo ou positivação da norma, poderá 

ser observado um dos primeiros vícios no campo da intelectualidade, que é o de enlear 

positivismo jurídico com legalismo. É a partir dessa confusão que muitos operadores do 

direito, ou mesmo juristas, entendem por positivismo a exata aplicação da lei. Obviamente 

que não é errônea tal concepção de positivismo, mas o problema que ela é demasiadamente 

restritiva, o que não explica os pormenores do que vem a efetivamente o positivismo jurídico. 

Tanto é verdade que não é de hoje que se confere no Brasil o fenômeno conhecido como 

“commonlawtização”, uma vez que já foi entendido no sistema judiciário brasileiro que o 

texto frio da lei não supre todos os anseios que a sociedade brasileira tem ao buscar o 

judiciário.
11

 

RENÉ DAVID já havia identificado que o estado de bem-estar social, ou welfare 

state, permitiu maior aproximação do Civil Law  e do Common Law. Ao mesmo tempo em 

que a jurisprudência e as decisões dos juízes ganhavam destaque, pois respondiam 

rapidamente aos anseios das mudanças sociais, a lei e as regulamentações ganharam maior 

relevância com o advento da crise desse Estado.
12

 

Diante de tais ambiguidades do positivismo jurídico cabe uma melhor exposição de tal 

conceito que, nas palavras de NORBERTO BOBBIO, o juspositivista estuda o direito real 

sem fazer qualquer correspondência com o direito ideal, o que significa dizer que há um 

afastamento de qualquer pensamento moral ou transcendental.
13

 

Saliente-se, nesse espeque, a coincidência entre a forma de positivismo apresentada 

com o sistema jurídico romano-germânico e a diferença entre o sistema da Common Law. 

Enquanto o legalismo e o normativismo – este último que faz a correspondência com o direito 

                                                      

10
  DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 108; 

LEADER, Sheldon. Common Law. In: ARNAUD, André-Jean (Org.). Dicionário enciclopédico de teoria e de 

sociologia do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 104. 

11
 Mesmo no sistema romano-germânico, a jurisprudência, por exemplo, se encarrega desse fenômeno e, mais 

ainda, se for observado através das cortes constitucionais. 

12
 DAVID, René, op. cit., p. 108. 

13
  BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995, p. 136. 
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real – se apresentam no primeiro sistema, as influências externas, a moral e o comportamento 

que se conectam com o transcendental se apresentam no segundo sistema. 

Após a apresentação da classificação entre os dois sistemas: o Civil Law e o Common 

Law, bem como a valoração das suas diferenciações, destaca-se que a importância de 

classificar os sistemas permite melhor percepção por parte do receptor, uma vez que são 

aglutinados elementos  de princípios comuns.  

TOMAZINI DE CARVALHO leciona que os sistemas são proposicionais
14

 e por isso 

se organizam em torno de um objeto comum. Nesse contexto, a autora salienta que os critérios 

para atingir uma classificação são determinados por ato de escolha do classificador, de forma 

que tais critério de classificação não possuem formas definidas e, por isso, não existe maneira 

de afirmar que uma classificação é correta ou errada, mas sim útil ou inútil para o receptor da 

informação. 

Cabe destacar, nesse momento, a posição de PAULO DE BARROS CARVALHO a 

fim de corroborar com a classificação de sistema no direito aqui exposto. Para o autor, o 

direito é um sistema de comunicação, entendido como um grande fato comunicacional, em 

que se mesclam os métodos analíticos e hermenêuticos e, assim, em sua estrutura, são 

ocupadas normas jurídicas como mensagens produzidas por autoridades competentes e 

direcionadas aos indivíduos da sociedade.
15

 

Nesse sistema comunicacional do direito, as ações comunicativas, segundo o autor, 

devem ser observadas e exploradas, uma vez que o direito é uma composição de linguagem, o 

que significa dizer que sua própria realidade é criada. 

Os mais variados pensamentos da sociedade são absorvidos pelo sistema do direito, 

em que por meio de mecanismos de controle, criação e seleção normativa geram como retorno 

à mesma sociedade o binômio lícito/ilícito. Nesse sentido, esse sistema permite a 

identificação e a classificação de fatos jurídicos ou antijurídicos, e as consequências dos atos 

diante do sistema. 

Como exposto por PAULO DE BARROS CARVALHO, um único fato pode ser 

observado por diversos enfoques. No entanto, apenas um pode ser jurídico, que é justamente o 

que possui como orientação uma norma jurídica. 

                                                      

14
 CARVALHO, Tomazini de, op. cit., p. 123. 

15
 CARVALHO, Paulo de Barros, op. cit., p. 164. 
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Extrai-se, nesse sentido, que o sistema do direito é de enorme complexidade. Basta 

observar a quantidade de normas positivadas e não positivadas presentes no ordenamento 

jurídico brasileiro. Por tal motivo é que se percebe a classificação do direito em alguns 

critérios como, por exemplo, o do interesse, o qualitativo e o das reações jurídicas observadas. 

É nesse sentido, por exemplo, que se pode observar a antiga segregação entre o direito público 

e o direito privado. 

A própria conceituação de “ramos do direito”, que produz recortes epistemológicos
16

 

com o intuito de reduzir a complexidade do sistema do direito, demonstra a impossibilidade 

de estudo.
17

 

A segregação epistemológica do direito, tendo em vista a forma em que se apresenta 

no ordenamento jurídico, não muda a formação do sistema do direito, somente conduz sua 

ciência a uma especificidade jurídica para melhor compreensão dos seus campos. Como 

sabido, o direito é um sistema único, com base principiológica que percorre todos os ramos ou 

subsistemas. Se tais ramos fossem estudados como sistemas autônomos, não há dúvida, a 

existência do direito como ciência una seria ignorada. 

Essa afirmativa se coaduna com o posicionamento de ALFREDO AUGUSTO 

BECKER, que expõe não ser possível o encontro de regra no ordenamento jurídico vigente 

separado do sistema jurídico em sua totalidade e, por essa razão, o estudo do direito em ramos 

ocorre de forma didática mais simplificada.
18

 

Assim, a segregação didática dos ramos do direito se presta à finalidade de 

desenvolver um sistema com normas com o mínimo de escopo analítico, o que facilita, por 

oportuno, melhor construção de seu objeto. 

1.2 O ramo do direito tributário como subsistema do direito  

O conjunto de normas tributárias presentes no ordenamento jurídico brasileiro importa 

diversos conceitos presentes no sistema, ou seja, conceitos que não estão no subsistema do 

direito tributário, como também do direito civil, do direito trabalhista, do direito penal, para 

assim ter a eficácia e efetividade de seus efeitos. 

                                                      

16
 CARVALHO, Tomazini de, op. cit., p. 150. 

17
 Idem.  

18
 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 13. ed. São Paulo: Noeses, p. 49. 
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Para ratificar a afirmativa supra, bem como ilustrar o entendimento, tem-se o exemplo 

exposto por PAULO DE BARROS CARVALHO mencionado no livro de TOMAZINI DE 

CARVALHO
19

 sobre a norma que estabelece o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) no 

ordenamento jurídico, norma do direito tributário, que determina que o proprietário (ou aquele 

que tem a posse ou domínio útil do bem imóvel localizado em perímetro urbano de um 

município determinado) no 1.° dia de janeiro de cada ano estará obrigado a pagar o tributo 

que terá como base de cálculo o valor venal do bem em comento. 

No exemplo supra é possível observar que há no ordenamento jurídico uma norma do 

sistema tributário. Trata-se, porém, de norma que toma por empréstimo conceitos de outros 

ramos do direito, mais especificamente do direito civil e do direito administrativo, a saber: 

posse, domínio útil, bem imóvel e perímetro urbano. Ao importar esses conceitos de outros 

ramos do direito há a formação de uma norma do direito tributário. Nesse sentido fica 

evidente que o sistema do direito é uno e o ramo do direito tributário é, na verdade, um 

subsistema, fato que permite a afirmativa que não há autonomia entre os ramos do direito. 

Sob a óptica constitucional, o direito tributário – ou o sistema tributário – é um bloco 

de regra que aborda os tributos presentes no ordenamento, mais especificamente aquelas que 

estabelecem as normas, os princípios, as competências tributárias e suas limitações. Nesse 

aspecto, o exame do subsistema tributário nacional influencia diretamente na análise e na 

definição do regime jurídico dos tributos que o compõem.  

Vale o registro de que o direito é disposto em um sistema hierarquizado de normas, 

estrutura em que o fundamento de tais normas se opera na possibilidade de que, numa 

exposição de cima para baixo, há a possibilidade de sua transformação. Nesse sentido, a 

Constituição terá o norte fundamental no sistema, pois é no seu texto que as normas 

norteadoras estão ordenadas.  

Sob a óptica do direito tributário cabe salientar que é na CRFB/88 que as normas 

tributárias são reguladas por lei complementar.
20

 Ressalte-se que, nas palavras do ex-

                                                      

19
 CARVALHO, Tomazini de, op. cit., p. 152. 

20
 CRFB/88 

(...) 

Art. 146. Cabe à lei complementar: 

(...) 

III – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: (...). 
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presidente do STF, Joaquim Barbosa, a observância dessa estrutura é um imperativo de 

segurança jurídica para o sistema do direito brasileiro.
21

 

A lei complementar é materializada mediante a aprovação de um quorum especial
22

 

que irá legitimar as regras tributárias previstas na Constituição, de modo expresso ou até 

mesmo implícito.
23

 Cabe lembrar que o CTN, apesar de ser lei ordinária, foi recepcionado 

pela CRFB/88 com status de lei complementar,
24

 uma vez que compatível com o novo 

ordenamento jurídico posto.  

No que se refere aos tributos, a CRFB/88 conferiu ao legislador complementar três 

funções essenciais dentro do sistema jurídico. São elas: a) dispor sobre conflito de 

competência; b) regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; e, c) estabelecer 

normas gerais em matéria tributária. 

Saliente-se que essa espécie de lei compreende uma enunciação jurídica que não é 

estabelecida por nenhum outro meio regratório secundário, uma vez que são normas “cheias, 

maciças, que não prescindem de qualquer normatização complementar”.
25

 Nesse sentido, as 

leis complementares fundamentam a validade dos atos normativos
26

 (leis ordinárias, decretos 

legislativos e convênios) dentro do critério hierárquico do sistema jurídico.  

Nesse contexto cabe menção ao ensinamento de HANS KELSEN
27

 para compreender 

melhor a estrutura hierárquica do direito. O citado autor afirma que: “A aplicação do direito é, 

por conseguinte, criação de uma norma com base numa norma superior ou execução do ato 

coercitivo estatuído por uma norma”. 

                                                      

21
 Tem-se, nesse sentido, o seguinte julgado: “A observância de normas gerais em matéria tributária é imperativo 

de segurança jurídica, na medida em que é necessário assegurar tratamento centralizado a alguns temas para que 

seja possível estabilizar legitimamente expectativas. Neste contexto, ‘gerais’ não significa ‘genéricas’, mas sim 

‘aptas a vincular todos os entes federados e os administrados’” (RE 433.352-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, 

julgamento em 20-4-2010, Segunda Turma, DJE de 28-5-2010). 

22
 CRFB/88: Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. 

23
 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 226. “Desse 

conceito jurídico-positivo sobressaem dois traços identificadores: a) matéria expressa ou implicitamente indicada 

na Constituição; e, b) quorum especial do art. 69 (CF).” 

24
 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 257. 

25
 BASTOS, Celso Ribeiro. Lei complementar: teoria e comentários. 2. ed., rev. e ampliada. São Paulo: Celso 

Bastos Editor / Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1999, p. 94. 

26
 BORGES, José Souto Maior. Lei complementar tributária. São Paulo. Revista dos Tribunais, 1975, p. 84. 

27
 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 261. 

http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=611796
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Nessa toada, as normas do direito tributário, e assim o subsistema do direito tributário, 

obedecem a uma hierarquia de regras jurídicas cuja consequência imediata é a validade da 

norma na unidade do ordenamento jurídico. 

Sabido que no direito tributário todas as obrigações são derivadas da lei, que é sua 

verdadeira fonte. É a partir desse conceito que surge o que se chama de obrigação ex lege, 

preceituada no CTN.
28-29

. E é dessa forma que o cumprimento da obrigação pecuniária é 

cobrado do sujeito passivo. Surge então a obrigação tributária. 

Cabe mencionar que a lei, no sentido enunciativo de texto normativo, é formação de 

uma lógica produtiva de diversas fontes do direito.
30

 A lei não pode surgir de si mesma. Caso 

contrário, carecerá de validade. E é exatamente assim que a lei tributária funciona, e, 

consequentemente, a obrigação tributária. 

Assim, a lei se localiza no interior do sistema do direito, sendo parte fundamental de 

todos os seus ramos, não diferente do direito tributário. 

LOURIVAL VILANOVA leciona que a fonte de normas, que é um veículo introdutor, 

encontra-se no ordenamento jurídico. Nunca fora dele. O autor observa nas palavras de 

BOBBIO a “inexiste norma jurídica isolada” e consequente fonte de normas sem vinculação 

interna (dentro do ordenamento jurídico).
31

 

A CRFB/88, ao optar pela lei como fonte originária para o subsistema do direito 

tributário, a determina como veículo introdutor de normas do direito que compõe a regra 

matriz do direito tributário. Como exemplo extrai-se da CRFB/88, art. 153, §1.° que permite 

ao Poder Executivo alterar as alíquotas de impostos de importação (II), de exportação (IE), 
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sobre produtos industrializados (IPI) e sobre operações de créditos, câmbio e seguro, ou 

relativas a títulos ou valores imobiliários (IOF). 

Saliente-se que a regra-matriz da incidência tributária é lecionada por PAULO DE 

BARROS CARVALHO para identificar que norma jurídica é inerente à estrutura sintática em 

matéria tributária no ordenamento pátrio, o que significa dizer que há sempre a subsunção 

como operação lógica para que haja validade.
32

  

Nesses termos, a norma jurídica obedece a seguinte sequência lógica em que, em 

primeiro plano, vem a hipótese tributária (critérios para a aferição do fato jurídico tributário) 

que é formada por um critério material (verbo e um complemento), um critério espacial 

(condicionante de lugar) e um critério temporal (condicionante de tempo) e, em segundo 

plano, é composta de um critério pessoal (sujeitos da relação jurídica obrigacional – sujeito 

ativo e sujeito passivo) e um critério quantitativo (indicador da fórmula de determinação do 

objeto da prestação) do qual consta a base de cálculo, grandeza econômica sobre a qual se 

aplica a alíquota para calcular a quantia a pagar e a alíquota fato que se junta à base de cálculo 

para delimitar o valor da dívida em  pecúnia. 

Diante de todo o exposto percebe-se que o subsistema do direito tributário é 

delimitado por uma norma jurídica posta no ordenamento que, através de lei, em sentido 

amplo, estabelece a relação jurídico-tributária entre o Estado e o contribuinte, 

respectivamente, sujeitos ativo e passivo das obrigações tributárias.  

1.3 Norma jurídica e sua valoração, hermenêutica e interpretação 

Assim como a conceituação de sistema jurídico, a conceituação de norma jurídica não 

é tarefa simples, uma vez que ela também se encontra eivada do vício de ambiguidade. 

TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JR. entende como norma aquela cujo discurso é 

heterológico, decisório, ambíguo em sua estrutura e instaura um objetivo entre o orador e o 

ouvinte, em que havendo um conflito decisório, solucionam o problema na medida em que se 

põe um fim.
33
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CANOTILHO,
34

 por sua vez, entende como norma o produto que se revela do texto 

linguístico. Para isso, o autor salienta que a norma é o significado de qualquer disposição, 

fragmento ou o conjunto de fragmentos de disposições, que são meramente os textos 

disponíveis às interpretações.  

Nesse contexto, cabe lembrar que o termo “norma jurídica” se configura, em inúmeras 

situações, o ponto de partida para a edificação dos métodos interpretativos do direito. Nesse 

sentido se observa a dificuldade de precisão para conceituar “norma jurídica”, o que leva às 

ambiguidades mencionadas anteriormente. 

Ao tratar do assunto, PAULO DE BARROS CARVALHO demonstra que o termo 

“normas jurídicas” conduz a uma imprecisão semântica que o texto discursivo não tem 

capacidade de sobrepujar.
35

 Conquanto o termo “norma jurídica” é usado no campo do direito 

para a determinação das unidades do sistema do direito. Isso é observado no momento em que 

esse termo se manifesta em linguagem no mundo factível. 

Nessa toada, TOMAZINI DE CARVALHO revela que tal linguagem pode ser vista 

em quatro aspectos: o físico (em que se apresentam os enunciados prescritivos, os textos, o 

aspecto significativo da norma isoladamente considerada), a proposição da norma, as 

significações estruturadas (normas jurídicas) e sua contextualização (em que jaz o sistema 

jurídico).
36

  

A autora, a partir daí, explicita que a expressão “norma jurídica” ao ser empregada 

com o intuito de identificar indistintamente as unidades do sistema do direito positivo, ela terá 

a capacidade de denotar três situações. A primeira delas é enunciar o direito positivo, em 

decorrência disso virá sua significação construída e, por último, a lógica deôntica vista através 

da norma, o que ela chama de “significação deonticamente estruturada”, que depende do valor 

que o intérprete emprega na norma. 

Nessa mesma linha de pensamento, PAULO DE BARROS CARVALHO distingue o 

conceito de “norma jurídica em sentido amplo” de “norma jurídica em sentido estrito” com a 

finalidade de evitar confusões terminológicas do conceito “norma”. Em sentido amplo, 

portanto, seria com o fim de delimitar o suporte físico da norma, o texto exposto na lei, o 
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conteúdo significativo, material semântico. Em sentido estrito, seria para delimitar o arranjo 

planificado do significado de norma, formado a partir dos enunciados postos no direito, de 

forma que se estabeleça por completo o elo de conexão entre a hipótese e a consequência 

prevista ou o sentido deôntico-jurídico completo.
37

  

Nesse diapasão cabe mencionar a distinção entre “texto” e “norma” proposta por 

EROS GRAU, que leciona que só é possível atingir o objetivo determinado no conteúdo 

normativo através da prática do processo intelectivo que dá ensejo às possíveis interpretações 

normativas, e assim à norma, em que a base (ou o norte) é o texto normativo, o enunciado, o 

preceito ou o dispositivo.
38

  

Como visto existem dois aspectos que devem ser considerados para distinguir “norma” 

de “texto”. O primeiro é o enunciado prescritivo (ou texto prescrito na lei), que tem a função 

positivista de preceituar condutas. O segundo é a norma em si, cuja significação é formada  

pela lógica hermenêutica feita a partir do enunciado contido na lei que pode, de igual forma, 

se associar a mais de uma proposição para chagar ao conteúdo normativo efetivo. 

Ao se falar de sistema do direito (ou direito positivo) não há como escapar da lógica 

de que nesse sistema existe um conjunto de normas jurídicas válidas no ordenamento jurídico.  

Nesse percurso epistemológico, CANOTILHO
39

 traça o mesmo caminho, uma vez que 

expõe o posicionamento de que o documento escrito é a fonte do direito, mas apesar disso não 

nega a possibilidade de que no sistema jurídico haja norma sem o texto escrito. Para o autor, 

um princípio, por exemplo, pode estar acoplado ao sistema sem que esteja enunciado ou 

prescrito em lei, uma vez que, inclusive, pode resultar de múltiplas disposições normativas 

constitucionais. 

O que deve ser observado é que o intérprete produz a norma e seus efeitos. O texto 

escrito pura e simplesmente não é suficiente para que haja a regra que o legislador tem 

intenção de estabelecer no direito. 

Portanto, quando a norma é elaborada e integra o sistema, ela é nada mais nada menos 

do que o reflexo do ambiente, do espaço e do grupo social de determinada época, de modo 

que o legislador, representante da vontade social, determina os fatos relevantes, donde, após 
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certas valorações, nascerá o texto jurídico. Percebe-se, assim, que a norma jurídica é fruto de 

uma linguagem. 

Não obstante isso, a linguagem em que urge a norma jurídica, como já demonstrado, 

transporta consigo a ambiguidade que torna a conceituação e a determinação de forma 

unívoca quase impossível. Como PAULO DE BARROS CARVALHO leciona,
40

 a 

determinação de norma dependerá do plano de expressão da ciência do direito que será 

observado para tal conceituação. 

Com efeito, em decorrência da necessidade de se atinar do estudo da “norma jurídica”, 

a verificação dessa separação epistemológica se faz de fundamental importância, uma vez que 

sem tais delimitações, apesar de insuficientes, como demasiadamente demonstrado na 

doutrina, não é possível compreender o complexo sistema jurídico, tampouco a complexidade 

estrutural das normas jurídicas. 

1.3.1 Hermenêutica jurídica  

Uma vez que a tarefa do intérprete é essencial para atingir a finalidade da norma, não 

menos importante para tal conceituação é o estudo da hermenêutica jurídica. 

Como visto, a norma não se restringe ao enunciado da lei, ao texto escrito, mas se 

relaciona também ao conjunto de princípios gerais, que podem ser textuais ou não, que devem 

ser interpretados e correlacionados ao caso concreto. 

Nesse sentido, a hermenêutica jurídica é a “arte de interpretar,”
41

 cujo escopo dessa 

ciência é o de estruturar o procedimento adequado para a formulação e a fundamentação dos 

enunciados normativos. 

A hermenêutica cuidará, então, dos valores embutidos na norma jurídica. É o processo 

de interpretação para compreensão dos fatos de forma a clarear e adequar o mundo dos fatos à 

norma. Como bem ressalta MIGUEL REALE,
42

 não há como se conceber uma interpretação 

jusfilosófica sem que nela estejam considerados valores do mundo externo. 
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Na teoria juspositivista, HANS KELSEN
43

 em sua Teoria pura do direito destaca os 

modelos de ordenamentos jurídicos compostos em normas positivadas, em que há os aspectos 

material e formal. O primeiro, numa relação piramidal, estabelece a norma fundamental que 

guia a relação entre as normas. O segundo estabelece a autoridade competente. 

Nesse modelo, o código positivado não deixa nada à escolha do intérprete. Este não 

tem a função de produzir o direito, uma vez que já está produzido. A ideia é a de que a norma 

está contida no texto jurídico, ou seja, não há uma produção intelectiva quando aplicada. Uma 

vez posta no ordenamento como válida, ela deverá ser aplicada exatamente como posta.  

Na verdade, por muito tempo, a lógica aplicada à “hermenêutica” era somente a de 

revelar o objeto exposto no enunciado normativo. A interpretação se restringia no sentido de 

tirar do texto escrito o sentido que deveria ser aplicado pelo operador do direito. 

No sentido de demonstrar uma mudança de paradigma, PAULO DE BARROS 

CARVALHO
44

 e TOMAZINI DE CARVALHO
45

 falam na ocorrência do que foi 

denominado como movimento do “giro-linguístico”, para identificar que os métodos 

tradicionais da ciência do direito foram superados. 

Depois dessa mudança de paradigma, os autores identificaram que os conteúdos das 

normas não eram mais considerados somente como algo posto no sistema jurídico, 

preexistente. O conteúdo do texto passou a ser uma base, um norte que irá orientar o 

intérprete.
46

  

Em adendo, TOMAZINI DE CARVALHO assevera que essa nova fase da 

hermenêutica jurídica não é mais vista em seu sentido estrito, em que a expressão da norma 

está camuflada no texto, como algo que deve ser extraído da norma. Nessa toada, PAULO DE 

BARROS CARVALHO salienta que, segundo os padrões da moderna ciência da 

interpretação, o sujeito do conhecimento não extrai ou descobre o sentido que se achava 
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oculto no texto. Ele o constrói em função de sua ideologia e, principalmente, dentro dos 

limites de seu mundo, vale dizer, do seu universo de linguagem.
47

  

Aliás, HART, ainda no século XX, jurista positivista de influência kelseniana, que 

desenvolveu a argumentação a fim de distinguir o direito da moral, já havia identificado que a 

interpretação jurídica deveria ser feita de forma mais abrangente e ampla, afirmando que o 

direito é aberto, o que significa dizer que em muitas situações de condutas estabelecidas nos 

textos jurídicos devem ser deixadas para que os tribunais realizem as devidas interpretações, 

ainda mais se for considerado o fato de que os conflitos de interesses devem ser observados 

caso a caso.
48

 

De extrema relevância assinalar que o processo hermenêutico constrói o sentido da 

norma. Sentido em que não é possível que haja a separação entre o plano da ciência jurídica e 

seu objeto de estudo, e o plano da aplicação do direito. O que significa dizer que o papel do 

homem é fundamental e indispensável na construção do que TOMAZINI chamou de juízo 

normativo.
49

 

Essa mudança, ou giro linguístico pós-positivista, fica ainda mais clara ao ser 

observado o fato de que, em qualquer ramo do direito, a jurisprudência vem a cada dia 

ganhando mais importância quanto ao aspecto normativo, o que é reforçado quando 

observadas as súmulas vinculantes do STF. 

Não obstante isso, a lógica da jurisprudência não implica de nenhuma maneira na 

perda de importância da norma positivada, mas se considera cada vez mais o fato de que 

valores podem influenciar o direito. Nesse sentido, THEODOR VIEHWEG
50

 afirma que o 

formalismo puro não colabora no desenvolvimento da formalização de um território real e, 

assim como na matemática, há a aplicação de uma norma que dependerá de interpretação.  

Assim, para se obter o significado do enunciado jurídico, por mais ambíguo que ele 

seja, não haverá sentido normativo se o texto positivado não passar pelo processo 
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hermenêutico. A lei somente pode ter efetividade se for valorada pelo intérprete e, por ele, 

interpretada.  

1.3.2 Interpretação e integração no direito tributário 

Como demonstrado no tópico anterior, a hermenêutica é um processo de interpretação 

e cognição da norma jurídica que passa por uma estrutura que envolve a criação do enunciado 

normativo pela lei (texto), a interpretação (valorada pelo intérprete) e a compreensão da 

norma (validade ou eficácia no mundo jurídico). 

Esse método, como destacou TOMAZINI
51

, é empírico dialético, em que há uma base 

empírica com a leitura do texto que permitirá construção lógica dos conteúdos normativos, 

confrontando-os em um processo que permitirá a compreensão da norma. 

No direito tributário, ou ramo do direito tributário, assim como qualquer outro ramo 

do direito, existem critérios de acordo com os quais a norma tributária deve ser interpretada. 

O tema interpretação no direito tributário tem sua problemática, como visto, incrustada 

no questionamento se o intérprete da lei tributária deve se afastar dos princípios do direito 

privado com a finalidade de definição da obrigação tributária. 

Tal segregação, de fato, não é possível. Como sinalizado anteriormente, ao longo do 

texto, o intérprete é peça fundamental para delimitação da norma. Só o enunciado escrito, 

segregado de sua tarefa interpretativa e valorativa, não se configuraria como uma possível 

compreensão de uma norma.  

Essa ideia caracterizada por um critério apriorístico para interpretar uma norma, em 

que seu intérprete deveria valorá-la no sentido de buscar sempre a melhor solução para o 

Fisco, em que a base de toda fundamentação deveria ser na prevalência do interesse do Fisco, 

o chamado in dubio pro Fisco, ou mesmo no sentido contrário, em que deveria sempre 

prevalecer o interesse do indivíduo privado, in dubio contra Fisco, em que a base seria 

sempre o direito de propriedade da pessoa, já foi superada.
52
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O direito tributário, atualmente concebido, é desdobrado em diversas relações jurídicas 

em que o direito estatal é delimitado pelos direitos individuais e vice-versa, em que a 

interpretação deve ser dada em consonância com as regras e técnicas de interpretações 

aplicáveis ao direito como um todo, em sua generalidade.
53

 

Facilmente se observa a presença das normas de interpretação no CTN, que como 

outros ramos do direito, tomam emprestados conceitos e disposições em respeito aos critérios 

de interpretação e integração, muito embora parte da doutrina considere que o assunto fica 

melhor tratado nas sinopses, ou súmulas, do que propriamente em códigos.
54

 

Nota-se que o direito tributário deve observar vários critérios de interpretação e 

integração das normas como, por exemplo, o gramatical ou literal, o lógico, o histórico ou 

evolutivo, o teleológico e o sistemático. Em que, não obstante, encontram-se entre os artigos 

107 e 112 do CTN.  

Embora o posicionamento do mencionado por CARLOS MAXIMILIANO, de que 

seria melhor as normas interpretativas estarem situadas em sinopses ou compêndios, o artigo 

107 dispõe que o Código Tributário Nacional irá tratar da maneira mais exaustiva possível em 

relação às técnicas ou critérios interpretativos das normas tributárias. 

Em que pese o artigo 107 mencionar que a legislação deverá ser interpretada conforme 

as normas específicas dispostas no Código, a norma não pode afastar outros critérios de 

interpretação, como os já indicados, na busca do sentido e do alcance da norma tributária. 

Nesse sentido, o que pode se extrair de tal diploma legal é que o legislador delimitou no 

Código alguma das regras específicas para a operação do sistema, sendo que da forma mais 

exaustiva possível. 

Assim, o campo da hermenêutica está apto a fornecer instrumentos para a aplicação de 

preceitos não estatuídos nas normas e regras dispostas no Código. 

1.3.3 Interpretação literal ou gramatical 

Entre as normas interpretativas dispostas no CTN, a do art. 111 dispõe que o intérprete 

deve realizar a interpretação da norma tributária de forma literal. O artigo em comento trata 

                                                      

53
 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. São Paulo: Atlas, 2005, p. 188. 

v.III. 

54
 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 

108. 



36 

de suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga ou isenção, ou dispensa do 

cumprimento de obrigações acessórias.  

Como se pode ver, o dispositivo prescrito estabelece um norte cogente ao intérprete, 

sentido em que restringe o espaço de escolha do aplicador das normas nos pontos destacados 

no artigo. 

Em que pese a norma tentar restringir as interpretações possíveis nos casos em que se 

exige a literalidade da norma, a doutrina aponta mais um desafio: definir o que é literal. 

MAZZARESE
55

 destaca quatro posicionamentos na doutrina para definir o sentido de 

literal. São eles: literalismo radical, antiliteralismo moderado, antiliteralismo radical e 

literalismo moderado.  

O primeiro seria o significado literal compreendido somente pelo disposto em razão da 

linguagem prescritiva, sem qualquer adição de contexto externo. O segundo considera a 

análise dos fenômenos linguísticos nos níveis sintático, semântico e/ou pragmático, o que 

significa dizer que o sentido pode mudar de acordo com a referência que se tem, ou com os 

fenômenos da linguagem, se ela tem o sentido aberto ou fechado, por exemplo. O terceiro se 

opõe de forma peremptória ao literalismo radical, no sentido em que o literalismo não pode 

ser defendido, considerando o fato de que na linguagem existe um conjunto de proposições, 

ou bases, de fundo. O exemplo disso seria o sentido figurado das palavras. E o último defende 

que existem certas bases para conceber o que seria literal, em que haja um grau de 

confiabilidade razoável em relação ao que o texto quer demonstrar. 

Como é de se extrair do autor, a diversidade em relação do que deve ser considerado 

como literal demonstra quão imprecisa tal delimitação. Por isso, compreender a norma escrita 

no art. 111 do CTN torna-se tão desafiador. 

No sentido de buscar uma razoabilidade à leitura do artigo, a fim de delimitar de 

alguma maneira o sentido de “literal”, apesar de que as normas sobre a interpretação e a 

integração do direito tributário sejam ambíguas, insuficientes ou redundantes e necessitam 

elas próprias de interpretação, como bem salientou RICARDO LOBO TORRES
56

, deve-se 

considerar que em tais casos esculpidos no art.. 111 do CTN, o intérprete deve buscar o 
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sentido intrínseco do texto da norma, aquele que se extrai exatamente no momento em que se 

lê a norma. 

1.3.4 Interpretação histórica 

A interpretação histórica consiste no fato de que o aplicador, ou intérprete da lei, deva 

reconhecer que o direito é dinâmico e que a norma não é estática no sistema jurídico. Essa 

técnica se propõe a solucionar inconsistências, indeterminações jurídicas. O pressuposto é que 

as normas devem ser contextualizadas para que se obtenha sua correta significação normativa. 

Nessa técnica, o intérprete deve buscar a vontade da lei (ou voluntas legis) e não a 

vontade original do legislador, que como bem destacou JOÃO BAPTISTA HERKENHOFF
57

 

“vontade que deve sempre corresponder às necessidades e condições sociais”. 

Nesse sentido, a interpretação histórico-evolutiva deve considerar que as normas não 

têm objeto fixo, invariável. Elas não podem ser consideradas de forma imobilizada dentro de 

sua linguagem sem que se considere todo o meio em que ela está inserida. 

Nessa inteligência, o aplicador do direito deve dar à norma o seu sentido histórico, 

buscando as razões ou motivos que ensejam a criação de tal norma. 

1.3.5 Interpretação sistemática 

Esse método interpretativo consiste na verificação de que a norma não pode ser vista 

de forma isolada, nem originada sem que haja fato anterior. Como salientado no início do 

capítulo, o direito existe como um sistema, em diversos momentos contraditório, mas de 

forma ordenada e com objetivo e sincronia. Essa ordenação (ou sincronia) é feita por 

intermédio do aplicador do direito, ou intérprete, ao fazer um levantamento da norma em 

análise dentro de dado ordenamento jurídico em que ela está inserida. Assim, há a 

necessidade de verificação de outras normas de igual hierarquia e, mais ainda, a norma de 

hierarquia superior que dê ensejo à norma em análise. 

CARLOS MAXIMILIANO
58

 indica que a interpretação sistemática usa a técnica de 

comparação entre as normas do sistema positivo do direito que contenham o mesmo objeto na 

busca da melhor exegese jurídica.  
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Nesse sentido, essa técnica indica que o resultado da interpretação de uma norma 

jurídica seja harmonizado com o sistema no qual ela se encontra inserida, sendo, ao final, 

resguardada a conformidade da hierarquia e das fontes normativas. 

Portanto, as normas devem ser lidas com essa técnica, sob o ponto de vista de que uma 

norma no sistema jurídico se encontra relacionada a outras do mesmo sistema. 

1.3.6 Interpretação lógica 

Essa técnica de interpretação permite ao aplicador do direito identificar inconsistências 

nos textos normativos. Parte-se do pressuposto de que existe um contexto lógico para que a 

norma seja interpretada e aplicada, ou seja, para que não haja absurdos ao dar o sentido lógico 

do texto normativo avaliado e valorado. 

Podem ser mencionadas, a fim de exemplificação, as inconsistências presentes em um 

mesmo diploma legal em que é utilizado idêntico conceito em normas distintas com 

consequências distintas. Ou seja, assim como na interpretação gramatical, a interpretação 

lógica permite salientar controvérsias, mas não resolvê-las. 

Nessa toada, esse método interpretativo demonstra, mais uma vez, que o texto puro e 

simples da lei não tem o condão de provocar sentido e efeito desejado da norma. O que deve 

ser perseguido é a lógica da norma dentro de um ambiente normativo, que deve ser valorado 

buscando diversos conceitos presentes no sistema jurídico. 

No que tange ao direito tributário percebe-se que o art. 108 do CTN deixa claro que 

esse método, assim como a interpretação sistemática, deve ser utilizado para interpretar as 

normas do direito tributário. Obviamente que, em nome da segurança jurídica, o mesmo 

dispositivo dispõe que é vedado ao Estado criar tributos por analogia, bem como o cidadão 

deixar de pagar tributos por emprego da equidade. 

Portanto, a interpretação lógica tem o condão de solucionar contradições e 

ambiguidades entre os mais variados conceitos das normas jurídicas na busca de uma 

significação coerente.
59
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1.3.7 Interpretação teleológica 

A interpretação teleológica perpassa a lógica formal, o que significa dizer que esse 

método dirige-se para a proteção do bem jurídico tutelado pela norma, ou seja, ao fim que se 

deseja alcançar pela norma. A exegese do intérprete deve estar em favor à manutenção do 

bem jurídico que a norma estabelece fazendo a devida reflexão sobre as consequências 

possíveis de serem geradas pelas normas. 

A interpretação teleológica se distingue, assim, dos outros métodos hermenêuticos 

tradicionais por se preocupar com outros elementos que não estão necessariamente no texto da 

lei, mas sim com elementos externos, com a intenção de se buscar o fim que a norma se 

propõe.
60

  

Nesse sentido o intéprete, o aplicador da lei, deve refletir sobre as consequências de 

suas escolhas interpretativas, mas obviamente que sem ignorar os outros métodos de 

hermenêutica existentes no sitema jurídico. 

Sobre isso, RECASÉNS SICHES
61

 salienta que o juiz deve realizar o filtro de suas 

decisões, se submetendo à lógica do razoável, para que, por meio da sua conclusão intelectiva, 

chege a uma definição. Dessa forma, o juiz tem o papel complementar da lei, não apenas o de 

pura aplicação. 

Nesse espeque, o papel do juiz no direito tributário será o de buscar a melhor 

adequação entre o interesse do Estado e o interesse do privado buscando, atrevés das normas 

dispostas no sistema jurídico, a melhor consequência para a sociedade. 

1.3.8 Antinomias normativas  

O direito, uma vez representado por uma liguagem técnica, possibilita ambiguidades e 

contradições em suas normas. Nesse ponto é de fácil verificação que, nos textos jurídicos, em 

que serão porduzidas as normas e o sistema normativo, existam diversos conflitos entre uma 

ou mais normas, o que gera o que ficou denominado como antinomia normativa ou a 

existência de normas antinômicas.  
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As chamadas antinomias normativas são reconhecidas, como destacou TOMAZINI 

DE CARVALHO,
62

 pela presença de condutas positivadas pelo legislador, que se apresentam 

incompatíveis ou contraditórias. Vale mencionar que KELSEN afirma que há antinomia no 

momento em que “uma norma determina uma certa conduta como devida e outra norma 

determina também como devida uma outra conduta, inconciliável com aquela”.
63

 

Diante disso se sobressai a importância da interpretação no direito e assim no direito 

tributário. Tanto é verdade que PAULO DE BARROS CARVALHO,
64

 ao estudar sobre a 

teoria do sistema e teoria da norma no direito tributário, salienta que o texto jurídico percorre 

um caminho para que tenha sentido. E apresenta quatro planos.  

O primeiro deles, que ficou denominado como “s1”, em que seria o plano dos 

enunciados no momento em que o ser cognocente tem o conhecimento do texto jurídico 

enunciativo. O segundo, “s2”, seria o plano em que existiriam as proposições, em que o ser 

cognocente valora a norma no intuito de formar um sentido das proposições enunciadas. O 

terceiro, “s3”, o ser cognocente relaciona as proposições enunciadas com uma estrutura 

hipotética-condicional a fim da delimitação do “dever-ser”, a prescrição de condutas. O 

quarto e último plano, “s4”, seria o plano da sistematização, em que as normas se relacionam 

obedecendo a regras de hierarquia, formando um vínculo de subordinação e orientação.
65

  

Os dois últimos planos são os momentos possíveis em que o intérprete realiza o 

trabalho valorativo e é justamente o momento em que ele pode se deparar com antinomias 

normativas, uma vez que pode suscitar a dúvida de qual a melhor norma a ser aplicada ao 

caso concreto. 

Nessa mesma linha de pensamento, TOMAZINI destaca que a antinomia, assim como 

a lacuna, também depende da interpretação, o que exigirá do intérprete uma construção 

valorativa dos textos e do sentido jurídicos.
66

 A autora também destaca: “normas que são 

incompatíveis para uns podem não ser na interpretação de outros”, e para isso, TOMAZINI 

exemplifica com a Emenda Constitucional que delega nova competência tributária aos 
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municípios, e salienta que para parte dos juristas isso seria incompatível com os dispositivos 

constitucionais da cláusula pétrea, uma vez que haveria o direito fundamental dos 

contribuintes de serem tributados de acordo com o que fora estabelecido com o constituinte 

originário. Para outros não haveria violação em tal fato, tendo em vista que essa garantia não 

violaria a cláusula pétrea e, assim, poderia ser tratado por Emenda Constitucional. 

Nessa toada cabe destacar que a doutrina cuidou de classificar as antinomias 

constitucionais
67

 e, para isso, dividiu em dois grupos de normas: as aparentes e as reais. Sendo 

que a aparente ocorre no momento em que o conflito surge dentro do próprio sistema e é 

solucionada pelos critérios da hierarquia (a norma superior prevalece sobre a inferior); da 

cronologia (a lei posterior derrogar a anterior), e especialidade (em que prevalece a mais 

específica sobre a norma mais generalista). Já a norma real surge quando os critérios 

mencionados não satisfazem a lacuna de conflito
68

 e depende de parâmetros ideológicos do 

operador. 

Vale salientar que embora existam na área jurídica campos que se contradizem, o que 

provoca a antinomia, ou seja, conflitos, a resolução não é provocada por revogação de uma ou 

outra norma conflitante, mas sim com a valoração do intérprete e o uso dos métodos 

hermenêuticos já expostos anteriormente. Como expôs TOMAZINI,
69

 ambas as normas são 

válidas no sistema jurídico. Assim, tais normas, apesar de conflitantes, podem viver de forma 

pacífica no mesmo ordenamento jurídico. 

Por fim, não se pode olvidar que as normas dentro do sistema jurídico se encontram 

em uma relação piramidal, ou hierárquica; ou coordenadas, em um mesmo patamar. Na 

premissa do sistema jurídico, essa orientação é fundamental e necessária, uma vez que é o 

norte das construções lógico-interpretativas dos operadores e aplicadores do direito. 

1.4 Linguagem jurídica e destinação da norma 

Como exposto ao longo do capítulo, a linguagem é peça fundamental dentro da teoria 

do sistema e da norma jurídica. É através dela que se observa o norte interpretativo, o como 
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deve ser conduzido o processo interpretativo. É justamente a linguagem que tem a capacidade 

de influenciar hábitos, decisões, interpretações ou forma de pensar.
70

  

A estruturação mais abrangente da linguagem “aberta” é que conduz a variação dos 

sentidos ou das significações de uma norma e, assim, do que se está interpretando. A 

linguagem é nada mais nada menos do que o fenômeno da comunicação e que pode ser 

utilizada em inúmeros tipos com a finalidade de se estabelecer atos de comunicação, tais 

como: sinais, símbolos, gestos e regras com sinais convencionais. Em um sentido mais 

genérico, a linguagem pode ser classificada como qualquer sistema de sinais que se valem os 

indivíduos. O símbolo da linguagem pode ter referência indefinida ou ambígua, ou até mesmo 

mais pragmática, fato que irá influenciar diretamente na tarefa interpretativa. Sobre os tipos 

de linguagens, WARAT
71

 leciona que “o Positivismo Lógico estabelece uma tipologia das 

linguagens, classificando-as em: naturais ou ordinárias, de estrutura especificada ou técnicas e 

formais. Os dois últimos tipos constituem variações gradativas das linguagens artificiais da 

ciência”. 

Nessa toada cabe destacar o ensinamento de PAULO DE BARROS CARVALHO,
72

 o 

qual afirma que a linguagem é o instrumento necessário para o saber científico, uma vez que é 

utilizada para a formação do direito positivo. É, nesse ponto, necessária para a boa formação 

do critério semântico do direito e, assim, a formação da ciência do direito. 

O autor
73

 acrescenta que há a busca da excelência sintática da norma com a finalidade 

de aproximação da lógica e da linguagem formalizada, uma vez que, só dessa forma, é 

possível dar substrato ao universo da linguagem. 

Em consonância com PAULO DE BARROS CARVALHO, WARAT
74

 salienta que a 

tecnicidade da linguagem ou de especificação estrutural tem função de linguagens 

especializadas, em que é indispensável a precisão lógica, e acrescenta que nessa estrutura 

técnica e lógica da linguagem as ideologias e “cargas emotivas” são excluídas. 
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Em conjunto com a linguagem trabalha-se a semiótica do direito, que permite três 

dimensões analíticas, em consonância com a linguagem que se apresenta no plano jurídico, 

quais sejam: a dimensão sintática, com regras lógico-gramaticais contidas;
75

 a dimensão 

semântica, com os tipos de linguagens e suas significações; e a dimensão pragmática, em que 

se determina a lógica da linguagem empregada. 

Cedendo aos diversos critérios, distinções, valorações ou ideologia, e os múltiplos  

fatores que resultam da linguagem, até não é o objetivo de estudo deste capítulo, deve ser 

salientado pelo menos que a linguagem é altamente significativa no trabalho interpretativo. 

Por fim, cabe destacar que no direito e, assim, na linguagem do direito, as normas que 

estabelecem condutas, regras, orientações no plano jurídico, não podem ser simplesmente 

criadas através de simples verbalizações, tendo em vista que o sistema jurídico pátrio não 

admite tal atitude. Assim, tais normas são expressas pelas leis, decretos, regulamentações ou 

decisões judiciais; o direito positivado. 

Como bem orienta PAULO DE BARROS CARVALHO, não existe direito sem 

linguagem jurídica, sem o sistema normativo. Nesse sentido, o autor afirma que a linguagem 

jurídica vem segregar os setores judicializados e os não judicializados, o que significa dizer 

que tal linguagem limita o plano de atuação, incidência do direito.
76

  

Cabe relembrar, nesse espeque, o fundamental trabalho do intérprete na utilização da 

linguagem, uma vez que ao realizar sua tarefa para compor o sentido da norma – como visto 

na teoria da norma – ele terá que saber, para completar o seu canal de comunicação, a quem a 

norma se dirige. Veja-se o exemplo do direito tributário, em que uma norma no ordenamento 

jurídico que estabelece que a tributação incidente sobre a propriedade terá sua alíquota 

variada de acordo com sua função social. Salienta-se que o intérprete terá que observar o que, 

de fato, é função social (s3),
77

 e se o destinatário da norma, o proprietário de bem imóvel, 

cumpre sua função social para que pague menos tributo (s4). O papel do intérprete, nesse 

caso, será essencial na delimitação, valoração e significação do que vem a ser “função social”. 
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1.5 Processo de subsunção do fato à norma: a incidência normativa tributária 

A menção sobre a incidência normativa tributária pressupõe necessariamente o uso da 

linguagem no direito lançando-se no aspecto material dos comportamentos intersubjetivos a 

fim de ordená-los no campo da deontologia.
78

 

Como salienta MIGUEL REALE, não existe norma jurídica sem as denominadas 

fontes do direito, uma vez que ela cria a “estrutura normativa que processa e formaliza, 

conferindo-lhes validade objetiva, determinadas diretrizes de conduta ou determinadas esferas 

de competência”.
79

 

As fontes do direito são, assim, o resultado da formalização das normas no sistema 

jurídico como, por exemplo, a Constituição, as leis, as resoluções, os decretos normativos, que 

por sua vez são o suporte físico, instrumento do interlocutor das normas. Já as fontes de 

direito são o instrumento de fundo, introdutor das normas. 

Não é de hoje o entendimento de que incidência da norma jurídica é entendida como 

efeito modificador em fato jurídico, o que inicialmente era o suporte fático, que o direito 

levou em conta para que seu ingresso no mundo jurídico fosse relevante
80

 e assim 

completasse o ciclo normativo que vai da fonte do direito, o suporte físico, até a vigência, 

incidência normativa e aplicação da norma tributária. 

Não obstante isso, como leciona PAULO DE BARROS CARVALHO, não existe uma 

norma que tenha uma incidência no mundo jurídico por força própria, o que significa dizer 

que não haverá incidência normativa sobre um fato por ela prognosticado e que tenha tido de 

fato sua ocorrência no campo factível se não houver um indivíduo que permita a subsunção e 

promova a implicação que o preceito normativo determina. 

Nesse contexto, ele afirma que “Numa visão antropocêntrica, requerem o homem, 

como elemento intercalar movimentando as estruturas do direito, extraindo de normas gerais e 

abstratas outras gerais e abstratas ou individuais e concretas, e com isso, imprimindo 

positividade ao sistema”. E continua com a afirmação de que “essa participação humana no 
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processo de positivação normativa se faz também com a linguagem, que certifica os 

acontecimentos factuais e expede novos comandos normativos (...)”.
81

 

Como se pode extrair deste capítulo, o sistema jurídico é homogêneo, não é diferente 

do que ocorre no seu campo normativo e sintático. Em decorrência disso tem-se que as 

normas jurídicas tributárias pertencem a uma mesma estrutura formal, em que se diferenciarão 

somente no que corresponde aos planos pragmáticos e semânticos das normas. 

Nesse sentido, no campo da incidência jurídico-tributário, as normas obedecerão à 

ordem lógica que irá da criação da norma tributária no mundo jurídico, passando pela análise 

do intérprete, pela subsunção ao fato – obediência à norma pelo sujeito passivo – até o 

lançamento tributário, que, nas palavras de ALBERTO XAVIER,
82

 é o “ato administrativo de 

aplicação da norma material”, em que será determinado e mensurado o fato gerador, e a 

verificação administrativa do débito e sua constituição definitiva. 

Nessa toada, a incidência pode ser delimitada no tempo e no espaço sendo 

operacionalizada pelo aplicador da norma, que verificará a hipótese (de incidência da norma) 

das normas abstratas
83

 e gerais
84

, que são construídas pela interpretação dos textos jurídicos; 

em momento posterior, delineada a hipótese, interpretada – e valorada pelo intérprete com o 

uso da linguagem – ocorrerá a subsunção do fato à norma, completando o ciclo da relação 

jurídica.
85

 

Assim, o fenômeno da incidência normativa irá se manifestar no momento em que 

houver, de fato, a aplicação da norma jurídica, ou seja, a subsunção do fato à norma, após 

todo o processo de sua criação e posterior exegese do aplicador e operador da norma, 

obviamente que verificada a unidade do sistema jurídico e das normas dentro da estrutura no 

plano jurídico. 

Portanto, o fenômeno da incidência jurídica se aplica a todas as normas, bem como 

aquelas integrantes do subsistema do direito tributário. 
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2 Contencioso administrativo tributário e os pilares da soberania da 

decisão proferida pelo Carf 

2.1 Lançamento tributário e suas repercussões no contencioso tributário 

A discussão sobre a definitividade das decisões proferidas pelo Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), quando favoráveis aos interesses dos 

contribuintes, perpassa, inicialmente, pelo estudo do lançamento tributário. Isso porque a 

decisão final administrativa, proferida pelo Carf, ratifica ou anula, ainda que parcialmente, o 

lançamento tributário e, portanto, tal decisão consiste em um possível desdobramento do 

próprio lançamento tributário a ser realizado pela Fazenda Pública. 

Em linhas gerais, e de forma muito simplista, é possível afirmar que Fazenda Pública, 

através do seu poder impositivo, tem o dever de realizar o lançamento tributário que, por sua 

vez, é um ato vinculado aos ditames legais, visando materializar a ocorrência do fato gerador. 

Por certo, os contribuintes em geral praticam fatos geradores a todo o momento e isso 

enseja a tributação. Eles auferem renda, transferem e possuem propriedade imobiliária. No 

entanto, os contribuintes não precisam partir em disparada para os bancos e para as 

repartições públicas depois de praticado o fato gerador, pois a legislação impõe prazo para a 

formalização e consequente pagamento do tributo. Essa formalização consiste justamente na 

constituição do crédito tributário denominado de lançamento. 

Importante enfatizar, nesse contexto, que o lançamento representa a individualização e 

a materialização da obrigação tributária, pois, é o ato administrativo que torna a norma de 

incidência tributária individual e concreta.
86

 

A existência de normas individuais e concretas, com a finalidade de materializar o 

Direito, não é uma peculiaridade do Direito Tributário. O mesmo fenômeno pode ser 

encontrado no Direito Processual Civil e no Direito Civil como, por exemplo, por meio da 

prolação de uma sentença ou da elaboração de um contrato.
87

 

O lançamento se insere na interseção entre o Direito Tributário e o Direito 

Administrativo e é reconhecido como um instituto do Direito Tributário Administrativo, pois 
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representa o canal de materialização para a atuação de um dever da administração pública 

especificamente no que concerne a fenômeno da incidência tributária. 

Existem inúmeras discussões relacionadas com o lançamento, entre as quais, se este 

consiste em um ato ou em uma série de atos (procedimentos).
88

 

Apesar das discussões que circundam a autonomia entre o direito material – assim 

entendido como o eixo do direito das obrigações – e o direito formal, ou seja, o procedimento 

de gestão ou de administração do tributo, imperioso reconhecer que ambas as facetas são 

relevantes para fins do estudo do fenômeno tributário.
89

 

Nesse particular é certo que para a materialização do fato gerador são necessários atos 

de cadastramento de informações e até mesmo operações mentais de cálculo. 

Contudo, não se pode considerar o lançamento como operação, diga-se mental, de 

cálculo do tributo. De fato, para a realização do lançamento haverá a necessidade da 

realização de operação de multiplicação, adição, entre outras operações matemáticas, que são, 

contudo, irrelevantes jurídicos.
90

 

Em uma visão mais ampla é possível o reconhecimento da característica de 

procedimento à sequência de atos preparatórios ao lançamento. Porém, essa sequência não se 

confunde com o ato culminante, que é o lançamento propriamente dito, porque os atos 

preparatórios podem não ocorrer em determinados casos.
91

  

O Código Tributário Nacional (CTN) trata o lançamento de diversas formas. Ora o 

lançamento desponta com o significado de “procedimento” (art. 142), ora é apresentado como 

“atividade” e, ainda, como “procedimento administrativo”. Essa multiplicidade semântica é 

um dos fatores responsáveis pelos infindáveis debates entre os juristas sobre o que representa 

o lançamento tributário.
92

 

Em razão da imprecisão semântica utilizada pelo legislador, o lançamento assume 

vários significados, entre os quais se destacam a visão do lançamento como procedimento 

e/ou o ato (ação). Pode ser entendido ainda como norma se os dispositivos que regulam a 
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quantificação do tributo forem usados como referência. Por outro lado, quando se pensa num 

conjunto de atos, habituais ou não, utilizados para apurar um tributo, ele assume a perspectiva 

de procedimento. Pode-se reconhecer, dessa forma, o lançamento como procedimento no 

plano fático e como ato-norma no plano normativo. Entende-se como procedimento a fonte 

material, ou seja, os requisitos para a validade do ato-norma lançamento, como a autoridade 

competente, a publicidade, o motivo e o procedimento em que tais pressupostos são aplicados. 

Na essência é o fato jurídico que disciplina a aplicação do direito.
93

 

Verifica-se, assim, que a autoridade administrativa tem o poder de estabelecer normas 

gerais e abstratas como, por exemplo, portarias, instruções normativas, decretos, mas a 

administração pública possui ainda o poder-dever de realizar lançamentos tributários que 

correspondam às normas individual e concreta tributária. O estabelecimento de normas 

individuais e concretas é realizado por meio da aplicação da norma tributária, que não se 

resume a mera subsunção do fato à norma (aplicação da norma), sendo inevitável reconhecer 

a presença da interpretação da norma por meio da autoridade fiscal.
94

  

O Superior Tribunal de Justiça considerou, por exemplo, como parte do lançamento do 

IPTU, o dever de o contribuinte manter os dados cadastrais atualizados na prefeitura.
95

 

Outro ângulo de análise do fenômeno do lançamento consiste em definir sua natureza, 

a saber: declaratória, constitutiva ou mista. Parte da doutrina aponta a natureza declaratória do 

lançamento. E essa corrente de pensamento o faz porque, para ela, a relação jurídica 

obrigacional nasce com a prática do fato gerador.
96

 

Por outro lado ressoa a vertente de pensamento jurídico que identifica a natureza 

constitutiva do lançamento. Para PAULO DE BARROS CARVALHO, por exemplo, a 

natureza do lançamento é declaratória por uma questão de coerência de pensamento jurídico. 

De acordo com o citado autor não é possível falar-se em fato jurídico sem que tal fato seja 
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vertido em linguagem competente. Portanto, tal raciocínio não é peculiar ao estudo do 

lançamento tributário, mas a todo e qualquer fenômeno jurídico que, depois da manifestação 

por linguagem competente, adquirir juridicidade.
97

 

Segundo PAULO DE BARROS CARVALHO, o lançamento é imprescindível, pois 

somente existe a efetividade da norma de incidência quando a norma geral e abstrata é vertida 

em linguagem competente, de modo a tornar a norma individual concreta.
98

 

Para outra vertente, o lançamento tem natureza dúplice, declaratória da obrigação e 

constitutiva do crédito, ou seja, essa linha interpretativa reconhece ambos os efeitos 

decorrentes do lançamento.
99

 

O lançamento tributário, na qualidade de ato administrativo que é, reflete os atributos 

da presunção de legitimidade e da exigibilidade. PAULO DE BARROS CARVALHO, por 

sua vez, não reconhece os atributos da imperatividade e executoriedade. Isso porque o 

lançamento é vinculado e, portanto, estaria fora do âmbito da imperatividade, e também por 

inexistir, até o presente momento, a possibilidade de constrição patrimonial que satisfaça o 

crédito tributário sem a interveniência do Poder Judiciário, o que caracteriza a inexistência da 

executoriedade desse ato administrativo.
100

 

Ainda no que refere ao lançamento é importante observar que, segundo JOSÉ SOUTO 

MAIOR BORGES, o Código Tributário Nacional determina a competência privativa da 

autoridade administrativa para o lançamento. Isso não quer dizer que quem realiza o 

lançamento é a autoridade administrativa. Trata-se do oposto. A legislação deve designar, a 

cada caso, qual a autoridade competente diretamente ligada à capacidade administrativa ativa. 

O destinatário da norma, por sua vez, não participa necessariamente do lançamento.
101

 

Tem-se, assim, que o lançamento tributário é o ato administrativo que formaliza a 

obrigação tributária, individualizando e quantificando o valor devido pelo contribuinte. Essa 

individualização do tributo – lançamento – poderá ser feita de quatro formas: (i) direta: 

quando os atos de constituição dependem fundamentalmente do sujeito ativo; (ii) por 
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declaração: quando ambos os sujeitos têm participação na formação do crédito tributário; (iii) 

por homologação: quando os atos preponderantes relativos ao lançamento estão a cargo do 

contribuinte; e, (iv) tácita: caracterizado pelo depósito judicial.
102

 

Nas hipóteses em que o lançamento depende de atos praticados pelo contribuinte, 

quando este não os realiza, a Fazenda Pública passa a ter o poder-dever de fazê-lo na forma 

do lançamento direto. 

Em suma, havendo a prática do fato gerador em todas as hipóteses, mesmo nos 

tributos lançados por homologação ou tacitamente, a Fazenda Pública tem o direito de 

constituir o crédito tributário caso haja omissão por parte do contribuinte. Esse direito deve 

ser exercido no prazo de cinco anos, conforme o disposto no art. 173, I, e no §4.º do art. 150 

do Código Tributário Nacional. 

Para a finalidade deste estudo, ganharão maior relevância os lançamentos diretos e por 

declaração, pois, segundo a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), somente nessas hipóteses o contribuinte poderá discutir administrativamente o 

lançamento tributário. 

Para o STJ, nos casos em que o próprio contribuinte declara o valor devido, não há 

necessidade da realização de qualquer formalidade por parte da autoridade administrativa, 

pois tais declarações constituem confissões de dívida e, portanto, representam a 

materialização do tributo. 

Esse entendimento restou sumulado no enunciado da Súmula 436 do citado tribunal: 

“A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito 

tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco”. 

Parece-nos que esse entendimento prejudica a dinâmica da relação estabelecida entre o 

contribuinte e a administração pública. Entre outros argumentos, porque cria execuções fiscais 

desnecessárias, uma vez que várias cobranças são realizadas em virtude de erros nas 

declarações dos contribuintes que, por outro lado, somente percebem os erros depois da 
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inscrição em dívida ativa e, assim, ficam impedidos de retificar suas declarações, e obrigados 

a fazerem uso do Poder Judiciário para a comprovação da verdade dos fatos.
103

 

Contudo, diante desse entendimento, as decisões do Carf terminam por se originar, em 

grande maioria, de lançamentos tributários realizados pela Fazenda Pública e por pedidos de 

compensação e restituição realizados pelo contribuinte, em que são retirados da revisão desse 

tribunal administrativo os valores objeto de declarações realizadas pelo próprio contribuinte. 

Deve-se reconhecer, todavia, que não há malferimento ao princípio do contraditório, 

uma vez que o contencioso administrativo permanece franqueado aos jurisdicionados nas 

hipóteses em que a Fazenda Pública acusa o contribuinte. 

Cabe registrar, ainda, que os pedidos de compensação também constituem confissão 

de dívida nos termos da legislação em vigor e, portanto, também suportam a inscrição em 

dívida sem lançamento.
104

 

Nesse caso, a ausência de lançamento causa maior perplexidade, pois o contribuinte 

que apresenta pedido de compensação não declara a existência de uma dívida. Pelo contrário, 

ele promove um encontro de contas com o objetivo de extinguir a relação jurídica tributária. 

No entanto, pelo menos no que diz respeito à discussão administrativa, resta 

assegurado ao jurisdicionado discutir a existência do crédito declarado no Pedido Eletrônico 

de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) 

em instância administrativa, ainda que não seja necessária a realização de lançamento 

tributário para materializar o débito. 

Diante dos esclarecimentos supra, o ponto de partida da relação jurídica posta em 

análise perante o Carf consiste no lançamento tributário, assim entendido o ato administrativo, 

de natureza constitutiva, decorrente do Direito Tributário Administrativo, cujo objetivo é a 

imputação de um tributo ou de multa por parte da administração pública em desfavor do 

contribuinte. 
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O contribuinte que discordar do lançamento – ou caso não seja reconhecido pela 

administração o direito à compensação – poderá optar por discutir administrativamente o 

tributo em questão. 

2.2 Resistência do contribuinte e o processo administrativo fiscal. O processo 

administrativo como instrumento do Estado Democrático de Direito 

Importante registrar, inicialmente, que o processo administrativo fiscal consiste no 

controle de legalidade dos atos praticados pela administração pública, ou seja, uma vez 

lançado o tributo ou não homologada determinada compensação tributária, é facultado ao 

contribuinte solicitar que a própria Fazenda Pública reveja o ato administrativo por ela 

realizado.
105

 

Conforme ressaltado, essa revisão administrativa permite ao contribuinte apresentar as 

questões fáticas e jurídicas que possam justificar o não pagamento do tributo e, por 

conseguinte, evita a utilização do Poder Judiciário de forma desnecessária e custosa para o 

Estado. 

Quanto ao dever do Fisco de analisar novamente seus atos, cabe registrar a posição de 

AURÉLIO PITANGA SEIXAS FILHO:
106

  

 

Como já exposto, um dos requisitos de validade do lançamento é a sua notificação 

ao contribuinte, é dar a conhecer os motivos por que foi constituído, a descrição dos 

fatos testemunhados pela autoridade fiscal e a sua valoração jurídica que levou à 

determinação do valor do tributo.  

Com a motivação do lançamento tributário, o contribuinte estará em condições de 

exercer convenientemente o seu direito de defesa, formulando os quesitos 

apropriados para obter da administração fiscal a devida justificação do seu ato. 

Apesar desta reclamação do contribuinte poder ser formulada sem o pagamento de 

qualquer taxa ou do próprio pagamento do tributo que está sendo exigido, entendem 

os tribunais que, configurando o lançamento uma lesão a direito individual, pode o 

cidadão mover uma ação judicial para anular o lançamento tributário sem utilizar ou 

esgotar os recursos administrativos apropriados, mesmo que possuidores de efeito 

suspensivo. 
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De acordo com o dispositivo constitucional reproduzido anteriormente, é um dever 

da administração fiscal reexaminar os motivos que a levaram a constituir o crédito 

tributário para efeito de corrigir eventuais erros e defeitos na sua elaboração, dever 

este que deve ser exercido de ofício, mesmo que provocado pela petição do 

contribuinte. 

Apesar de provocado pela impugnação do contribuinte, o reexame do lançamento 

tributário pela administração fiscal é um dever que deve ser cumprido de ofício, no 

exercício próprio de suas funções administrativas, obedecendo-se consequentemente 

aos mesmos princípios que regem toda e qualquer atividade da administração 

pública, como já exposto precedentemente, ou seja, os princípios da legalidade 

objetiva, oficialidade, informalidade, imparcialidade e verdade material. 

 

Essas são algumas benesses trazidas pela utilização da via administrativa, via esta que, 

por essas e outras razões, merece disciplina jurídica própria. 

Importante salientar que o processo administrativo tributário visa à anulação ou à 

manutenção dos lançamentos originários, ou seja, não é possível reformar ou substituir o 

lançamento. Por isso, ele tem natureza de processo constitutivo de anulação, pois a negativa 

aos recursos e demais defesas apresentadas pelos contribuintes confirmam o lançamento 

(ratificação confirmativa).
107

 

A discussão administrativa tributária, assim como ocorre nos procedimentos e 

processos em geral, representa o meio pelo qual se constrói o Estado de Direito, pois viabiliza 

a distribuição de renda e a mobilidade de pessoas, provendo as políticas públicas necessárias 

para manutenção e a efetividade do Estado Democrático de Direito. 

Muito se debateu na literatura tributária sobre a natureza do contencioso 

administrativo fiscal, mas especificamente se o contencioso administrativo fiscal teria 

natureza de processo ou de procedimento. 

Por um viés mais moderno, a diferença entre processo e procedimento reside na 

necessária garantia da ampla defesa e do contraditório sempre atrelada à ideia do processo, ao 

passo que o procedimento é a preparação dos atos necessários para o exercício do poder que 

pode e deve seguir o devido processo legal, mas não restam assegurados todos os princípios, 

uma vez que o procedimento consiste no instrumento de veiculação da autoridade estatal e 

não deve conter, portanto, conteúdo decisório.
108
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Há quem defenda, por outro lado, que o procedimento é a sucessão desencadeada dos 

atos e que este materializa a função administrativa, ao passo que o processo requer simetria de 

poderes, ônus, deveres e faculdades, enfim, tudo realizado dentro do contraditório garantido 

constitucionalmente.
109

 

A distinção também é feita a partir do sentido das expressões, pois processo é 

teleológico, enquanto procedimento é formal. Contudo, no Poder Judiciário, essa distinção é 

bastante evidente, mas no contencioso administrativo, o procedimento abrange as duas 

acepções do termo.
110

 Para CLEUCIO NUNES, o procedimento se torna processo quando há 

pretensão jurídica e oposição da parte adversa.
111

 

Assim, seja pela busca da verdade real no processo administrativo, seja por exercer o 

tribunal administrativo o controle da legalidade do ato administrativo, inexistiria lide, ou seja, 

pretensão resistida e, por tal motivo, restaria afastada a ideia da caracterização de um 

processo. 

De fato, no Carf, verifica-se a atuação da chamada administração judicante ao 

contrário da administração ativa. Na administração ativa, a exemplo da fiscalização, a atuação 

está focada na aplicação concreta da lei, na aplicação da lei ao caso concreto, precipuamente 

formando as relações jurídicas, sua atuação não é aplicar a justiça. Trata-se de atuação 

funcional vinculada aos termos da lei. A administração judicante tem o objetivo de solucionar 

controvérsias decorrentes da relação entre o Fisco e o contribuinte. À administração ativa 

prevalece o interesse público e à administração judicante o interesse é a ordem jurídica, no 

sentido de se restabelecer situação em que a ação da administração pública tenha atingido 

direitos dos contribuintes.  

Suplantada a discussão sobre a diferença entre processo e procedimento, fato é que, 

seja processo ou procedimento, oposição da sociedade à arbitrariedade exige a materialização 

dos atos de autoridade por meio de um conjunto de ações, o que formará um registro 

histórico, devidamente armazenado de forma sequencial que permita o controle do exercício 
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do poder e sua conformação com o ordenamento jurídico.
112

 E mais, no contencioso 

administrativo fiscal está assegurado o devido processo legal com todos os princípios e 

garantias constitucionais. 

Para a plena realização do Direito Tributário é necessário que seja fortificado e 

sistematizado o Direito Processual Tributário, não necessariamente por meio de codificações, 

mas pelo estudo dos princípios e regras que imprimam homogeneidade ao conjunto de 

normas, de modo a permitir que a solução das lides tributárias não caia no campo da 

arbitrariedade no Estado Democrático de Direito.
113

 

Importância e autonomia devem ser conferidas aos tribunais administrativos, de modo 

que sejam garantidos, acima de tudo, uma boa estrutura de trabalho e mecanismos que 

afastem a prática de desvios e imoralidades por parte dos julgadores, e permitam ao órgão 

técnico o exercício da sua função sem qualquer entrave. Todo esse procedimento com vistas 

ao alcance de seu principal objetivo, que é dirimir as discussões tributárias de forma imparcial 

e criteriosa. 

JAMES MARINS critica a atuação do Estado como juiz de lides tributárias atuando 

“como juiz-de-sua-própria-causa”, pois o julgamento das lides tributárias não deve estar 

embasado em interesses arrecadatórios, mas na realização da justiça tributária.
114

 

O fato de o Tribunal Administrativo fazer parte da própria estrutura do Ministério da 

Fazenda termina por acarretar, na consciência popular, certo descrédito ao contencioso 

administrativo, pois as empresas e os particulares se posicionam com incredulidade diante da 

existência de imparcialidade no julgamento realizado pelo próprio ente que cobra o tributo. 

SÉRGIO ANDRÉ ROCHA, por exemplo, defende a manutenção das Delegacias de 

Julgamento em 1
a
 instância e a extinção do Carf com a consequente criação da Agência 

Federal de Revisão de Atos, composta por funcionários concursados com experiência na área 

tributária, tudo com o fim de conferir maior credibilidade e imparcialidade ao órgão julgador 

técnico.
115
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Portanto, apesar das divergências acerca de quais reformas são necessárias para se 

fortificar o contencioso administrativo, em todos os casos, em prestígio à economicidade e à 

qualidade da prestação jurisdicional, deve-se alterar o atual processo administrativo tributário 

para conceder maior efetividade e mais importância ao contencioso administrativo no cenário 

jurídico brasileiro. 

Uma possível crise de credibilidade do contencioso administrativo seria situação 

danosa aos cofres públicos, uma vez que os contribuintes se socorreriam diretamente do Poder 

Judiciário, sem que a própria administração tivesse a oportunidade de desfazer o ato 

administrativo, o que causaria insegurança jurídica e condenações em honorários 

sucumbenciais desnecessários para o orçamento público. 

Deve-se ter presente, ainda, que o Poder Judiciário não é especializado em matéria 

tributária, pelo que as decisões proferidas pelo Carf são importantes precedentes técnicos para 

nortear a atuação dos juízes. 

Portanto para garantir a perfeita harmonia entre o Poder Executivo e o Poder 

Judiciário, deve ser prestigiada a interpretação, desde plausível, conferida pela administração  

pública, em respeito ao princípio da deferência, conforme ressalta Ricardo Lodi Ribeiro.
116

 

Ricardo Lodi Ribeiro destaca, inclusive, um importante precedente da Primeira Seção 

do Superior Tribunal de Justiça que prestigiou a decisão da Anatel com base no princípio da 

deferência, conforme o acórdão Resp 872.584/RS de  relatoria do Ministro Humberto Martins 

publicado no diário da justiça de 29 de novembro de 2007.
117

 

A importância do contencioso administrativo e a necessidade de sistematização da 

forma com que irá ser travada a disputa sob determinado crédito tributário se justifica, do 

ponto de vista do direito material, em razão do excesso de normas jurídicas que acarretam em 

alta complexidade do sistema e possíveis diversidades de interpretação sobre a matéria 

tributável. Em razão, igualmente, de modelo assistemático e antinômico, eis que se soma à 

inflação legislativa o fato de tais normas serem antinômicas entre si, ou seja, as normas 
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emitidas, muitas das vezes, não encontram amparo no ordenamento jurídico e acabam indo de 

encontro com os ditames legais das normas superiores a que estão submetidas. Excesso de 

inconstitucionalidades, uma vez que as antinomias normalmente ocorrem com o texto 

constitucional, dada a peculiaridade de nossa constituição tão extensa em matéria tributária.
118

  

O contencioso administrativo, em sua expressão mais singela, representa o exercício 

do direito de petição, consubstanciado, por sua vez, no direito do contribuinte de se opor às 

imputações da autoridade administrativa.
119

 

Por certo, na chamada sociedade de risco, em que as inseguranças, indeterminações e 

incertezas se destacam, torna-se fundamental a criação de mecanismos para compensar os 

déficits democráticos e afastar os possíveis abusos da administração pública.
120

 

Outros fatores também despontam para reforçar a importância do contencioso 

administrativo como, por exemplo, o abuso de medidas provisórias, a baixa credibilidade dos 

gestores públicos e a rejeição social às normas tributárias que, por sua vez, criam um cenário 

de evasão e elisão fiscal que desaguam na disputa contenciosa entre as forças de economia 

tributária e o dever de pagar tributos.
121

 

Sob o prisma formal, a sistematização do processo administrativo se impõe em razão 

das peculiaridades do lançamento tributário, da atuação forte do Estado para determinar o 

crédito tributário, independentemente da vontade do contribuinte, e da unilateralidade do 

título executivo tributário.
122

 

A existência do contencioso administrativo se justifica à medida que o Estado precisa 

realizar a arrecadação de tributos para satisfazer as necessidades públicas. Logo, o Estado 

deve dispor, necessariamente, de aparatos técnico e humano para materializar as obrigações 

tributárias e solucionar as lides também tributárias.
123

 

                                                      

118
 MARINS, James, op. cit., p. 21. 

119
 BOTTALLO, Eduardo Domingos, op. cit., p. 37. 

120
 ROCHA, Sérgio André, op. cit., p. 28. 

121
 MARINS, James, op. cit., p. 22. 

122
 Ibid., p. 25-26. 

123
 MELO, Fábio Soares de. Processo administrativo tributário: princípios, vícios e feitos jurídicos. São Paulo: 

Dialética, 2012, p. 17. 



58 

O tribunal administrativo deve garantir os direitos fundamentais do contribuinte 

através de um verdadeiro serviço à sociedade. Não basta a simples aplicação da legalidade. 

Faz-se necessária a aplicação da justiça.
124

 

A administração pública persegue o interesse de justiça, pois não cabe à administração 

pública, principalmente no Estado moderno, cobrar a obrigação tributária de forma 

desvinculada com os propósitos de justiça tributária e justiça coletiva.
125

 

A fortificação do contencioso administrativo é fundamental para a segurança jurídica, 

que desempenha o papel de verdadeira resolução das controvérsias e reflete seus efeitos no 

grau de credibilidade do país.
126

 

Desse modo, a relação entre Estado e Contribuinte será travada no cenário do Direito 

Processual Tributário tendo como vetores que deverão ser sopesados a força arrecadatória do 

Estado e as prerrogativas estatais, e de outro lado, as garantias individuais e os interesses 

privados do contribuinte voltados para a realização da justiça tributária.
127

 

A realização da justiça tributária e a busca pela segurança jurídica foram os nortes para 

a recente modificação na legislação relativa ao contencioso administrativo da Costa Rica, 

promovida em 2006, que surge como um processo garantista, focado na resolução imparcial 

das lides tributárias, com respeito aos direitos individuais.
128
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Importante observar que o processo civil deve ser aplicado com parcimônia ao 

processo tributário. As concepções jurídicas que ditam as regras processuais do Direito Civil 

são, muitas vezes, inaplicáveis ao Direito Tributário e devem sempre ser transmudadas, em 

razão das prerrogativas da Fazenda Pública,
129

 para acolher as vicissitudes inerentes à relação 

estabelecida entre contribuinte e administração pública, já que tal relação não se estabelece 

entre particulares. 

A caracterização do direito processual tributário, segundo JAMES MARINS, se dá de 

acordo com os seguintes princípios: (i) princípio da diferenciação do Processo Tributário; (ii) 

princípio da dualidade de cognição; (iii) princípio da harmonia processual; (iv) princípio da 

tutela judicial efetiva em matéria tributária; (v) princípio da autotutela vinculada do ente 

tributante; e, (vi) princípio da justiça tributária.
130

 

O princípio da autotutela vinculada está intimamente ligado ao princípio da dualidade 

de cognição. Entende-se como princípio da autotutela do processo tributário a possibilidade 

jurídica de o próprio Estado constituir a dívida e julgar, no âmbito administrativo, o 

lançamento realizado. Denomina-se princípio da autotutela vinculada na medida em que esse 

exercício de constituição do crédito tributário não é livre e discricionário, e está submetido 

aos ditames legais e, fundamentalmente, aos princípios contidos no ordenamento jurídico 

brasileiro.
131

 

O processo administrativo é justamente um dos limites da autotutela da administração 

pública, pois impõe a existência de um devido processo legal para a alteração do ato 

administrativo.
132-133
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O princípio da dualidade da jurisdição administrativa consiste em reconhecer a 

necessidade do contencioso administrativo como modo de realizar o aperfeiçoamento da 

atuação estatal em matéria tributária, o que permite ao Estado atuar de forma mais plena na 

cobrança de tributos, pois permite ao Estado realizar o lançamento e fazer, ele mesmo, o 

controle de legalidade da atuação realizada. Essa dualidade é criticada por alguns estudiosos, 

que entendem que o controle do ato administrativo deve ser realizado, necessariamente, por 

ente ou órgão diverso que realizou o lançamento tributário. Contudo, apesar das críticas, não 

se experimentou, pelo menos em países com tradição jurídica semelhante à brasileira, 

mecanismos mais eficazes de controle do lançamento que não o contencioso 

administrativo.
134

 

No que diz respeito ao tema deste trabalho importa destacar o princípio da 

harmonização processual, que tem como premissa o equilíbrio entre a jurisdição 

administrativa e a jurisdição judicial, reconhecendo a importância que essas jurisdições 

possuem, de forma igualitária, no ordenamento jurídico.  

Por certo, o reconhecimento da importância do contencioso administrativo, 

caracterizando-se como um verdadeiro processo, com garantias e regramentos próprios, 

galgando, no decorrer da história, papel fundamental na interpretação da legislação tributária, 

muda a visão do relacionamento entre os tribunais administrativos e judiciais, de sorte que 

não se pode mais afirmar que exista prevalência do contencioso judicial sobre o 

administrativo.
135

 

Vale registrar que o tribunal administrativo tributário na área federal nasceu em 1929, 

inicialmente com a denominação de Conselho de Contribuintes. Nos primeiros 70 anos de 

existência foram julgados quase 100 mil recursos e 60% das decisões anularam, ainda que 
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parcialmente, os lançamentos tributários ou as cobranças realizadas, pelo que se verifica a 

importância ímpar desse órgão na estrutura da justiça brasileira.
136

 

O principal objetivo da jurisdição administrativa e da jurisdição judicial é a justiça. 

Portanto, há a necessidade de harmonia e limites entre a atuação das duas jurisdições para que 

a finalidade da tutela jurídica seja atingida de forma célere, eficiente e técnica para as partes 

envolvidas.  

Outro princípio relevante do processo administrativo fiscal consiste na proteção da 

tutela judicial efetiva em matéria tributária. Para JAMES MARINS, esse princípio visa 

resguardar ao contribuinte o acesso ao Poder Judiciário, tendo em vista sua vulnerabilidade na 

relação jurídica. De acordo com o citado autor, a suscetibilidade do contribuinte se evidencia 

pela concentração de atos e força atribuída ao Estado na seara tributária, ou seja, a criação da 

norma tributária, bem como a aplicação dessa norma tributária por meio do lançamento e o 

julgamento do lançamento realizado.  

Assim, dado o poder concentrado do Estado na formação do tributo, assegura-se ao 

contribuinte a possibilidade da discussão judicial do tributo objeto da cobrança da Estatal, 

bem como a interpretação das normas tributárias por parte do juiz.
137

 

A afirmação de que nosso sistema adota uma chamada jurisdição una está pautada no 

princípio do acesso ao judiciário, positivado em nossa Carta Constitucional no art. 5.º, inciso 

XXXV, que prevê que nenhuma lesão ou ameaça do direito escapará do crivo do judiciário, 

portanto somente em casos excepcionais se admite o afastamento do Poder Judiciário para 

solucionar uma determinada lide.
138

 

Tendo em vista a garantia do acesso ao Judiciário, nem sequer é permitido pelo 

ordenamento constitucional que se exija o prévio esgotamento da via administrativa para o 

ingresso na via judicial.
139

 Em outras palavras, aplica-se ao processo administrativo o 

princípio optativo e o da não cumulação.
140
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Deve compor esse elenco de nortes basilares do processo administrativo fiscal o 

princípio da justiça tributária, de onde se extrai que os tribunais administrativos, assim como 

ocorre nos tribunais pertencentes ao Poder Judiciário, procuram verdadeiramente a justiça, 

objetivam tutelar direitos e solucionar os conflitos. Portanto, é crível afirmar que para se 

garantir o equilíbrio entre a justiça tributária e os interesses arrecadatórios, certamente 

estabeleceram-se os tribunais administrativos.  

Vale lembrar que a disciplina jurídica própria que norteará a atividade dos tribunais 

administrativos, ou melhor, o conjunto de normas que rege os processos administrativos, deve 

ser estabelecido em cada uma das esferas da União, bem como em cada estado e em cada 

município, que deverão legislar acerca do seu processo administrativo fiscal como uma 

própria extensão do poder de tributar, ressalvados os princípios e as garantias constitucionais. 

No âmbito federal, o processo administrativo fiscal é regulado pelo Decreto n.º 

70.235/72, recepcionado pela atual Carta Constitucional com status de lei ordinária.
141

 

Ressalte-se, ainda, que o citado decreto não foi revogado pela publicação da Lei n.º 9.784/99 

porque apesar dessa lei ser posterior e ter como conteúdo material a disciplina jurídica do 

processo administrativo em âmbito federal, o Decreto n.º 70.235/72 prevalece no 

ordenamento brasileiro por ser específico em relação a ela e por tratar do processo 

administrativo “fiscal” federal. 

Em outras palavras, não há dúvida de que o Decreto n.º 70.235/72 é o diploma que 

regula os processos administrativos fiscais federais. Tal afirmativa se baseia no princípio da 

especialidade, pois mesmo datado de 1972 não se registra qualquer diploma posterior que 

trate dessa matéria (disciplina do processo administrativo de determinação e exigência dos 

créditos tributários da União). 

Tal afirmativa, inclusive, encontra-se expressa no texto legal como se verifica da 

redação do art. 69 da Lei n.º 9.784/99: “Os processos administrativos específicos continuarão 

a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos dessa lei”. 

Assim, é correto afirmar que o Decreto n.º 70.235/72 continua sendo a base legislativa 

que regula o processo de cobrança de créditos tributários e, portanto, deve ser aplicado 
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subsidiariamente com a Lei n.º 9.784/99, especialmente quando houver lacunas ou omissões 

no referido decreto.
142

  

A primeira instância administrativa é constituída por auditores fiscais, de cinco a três 

fiscais, portanto, o julgamento, já em primeira instância, é realizado no sistema de colegiado. 

Não é permitida a presença, nem a ciência do contribuinte ao julgamento, mas resta 

garantido ao contribuinte o direito de ser intimado da decisão e a liberdade de exercer seu 

direito de defesa em sede recursal, tudo em prestígio ao princípio da publicidade das decisões. 

Caso o contribuinte sagre-se vencedor e, nas hipóteses em que o valor em discussão 

ultrapasse R$ 1 milhão, a decisão precisará ser confirmada pela segunda instância, conhecida 

como o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), bem como, caso o contribuinte 

não obtenha êxito, poderá valer-se do denominado recurso voluntário, cujo julgamento cabe, 

igualmente, ao Carf.
143

  

2.3 Estrutura e função do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). 

Papel do Carf e sua importância para a realização da justiça tributária 

O Carf, conhecido originalmente pela denominação de Conselho de Contribuintes, era 

composto por quatro órgãos, mais especificamente por três Conselhos e uma Câmara Superior 

de Recursos Fiscais. Atualmente, ele é um órgão único integrado dos pontos de vista 

institucional e operacional.  

Conforme se depreende do Seminário do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais, ocorrido em 14 de setembro de 2010 em homenagem aos 85 anos da instituição, o 

contencioso administrativo no Brasil acompanhou a instalação de órgãos do Fisco ainda nas 

Capitanias Hereditárias, em que havia um provedor da Fazenda Real para cada uma delas 
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designado para coordenar o lançamento, bem como as funções judicantes nos processos 

fiscais.
144

 

Em 1760, depois de mais de longos 200 anos, dom José I procedeu com a criação do 

Egrégio Régio em Portugal, de forma a iniciar, no Brasil, a substituição das provedorias pelas 

Juntas de Administração e Arrecadação da Fazenda Nacional, denominadas também de Juntas 

da Real Fazenda. Por essa razão, as decisões de primeira instância e os recursos às instâncias 

superiores couberam a órgãos de deliberação coletiva, tendo sido sediados, inicialmente, na 

Bahia e, em seguida, no Rio de Janeiro. 

Com a vinda da Família Real para o Brasil, no ano de 1808, foi aberto o caminho para 

a mutação no sistema inerente às Juntas da Real Fazenda. Isso porque a vinda da Família Real 

para o Brasil implicou na transferência/recriação, no Rio de Janeiro, do Ministério da Fazenda 

naquele mesmo ano. 

Em vista disso, dom João VI centralizou todos os julgamentos dos processos fiscais no 

então Tribunal do Conselho de Fazenda, órgão de última instância do contencioso 

administrativo, ao qual as Juntas da Real Fazenda estavam subordinadas. Contudo, em 1831, 

o Tribunal do Conselho de Fazenda perdeu a competência para julgar os processos 

administrativos fiscais diante da distribuição de suas atribuições entre o Tribunal do Tesouro 

Nacional e os juízes territoriais. Ainda assim, o Tribunal do Conselho de Fazenda subsistiu 

até o ano de 1891. 

Na época da República, após o advento do Decreto n.º 1.166/1892, foi restabelecido o 

Conselho apenas como órgão consultivo, formado pelo presidente do Tribunal de Contas e 

pelos diretores do Tesouro, de forma a reunir-se sempre quando convocado pelo ministro da 

Fazenda. Em 1898, o Conselho passou a ser presidido pelo próprio ministro da Fazenda. 

Entretanto, em 1921, o Conselho foi novamente extinto. 

Cumpre salientar que, em 1924, o Decreto n.º 16.580 instituiu os Conselhos do 

Imposto de Renda, após demasiada discussão acerca da instituição do referido tributo. 

Acrescente-se, ainda, que quando da criação dos aludidos órgãos, o governo se preocupou, de 

alguma forma, a garantir certos direitos aos cidadãos contribuintes.  
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Nessa ordem de convicções, em 14 de setembro de 1925, foi instalado o primeiro e 

único Conselho do Imposto de Renda no Distrito Federal. O escolhido para presidir tal órgão 

colegiado foi Leopoldo de Bulhões, senador e ex-ministro da Fazenda, que se notabilizou 

como um dos maiores, se não o maior, incentivadores e defensores da instituição do novo 

tributo, qual seja: o Imposto de Renda. 

Não é demais registrar que o Conselho do Imposto de Renda afigurou-se, inicialmente, 

como um celeiro de personalidades dos meios político e jurídico do Brasil, entre as quais, 

destacam-se Francisco Tito de Sousa Reis, que fora nomeado para chefiar a Delegacia Geral 

do Imposto de Renda e, posteriormente, escreveu o primeiro Regulamento do imposto; Levi 

Carneiro, jurista de importante destaque à época; Severiano de Andrade Cavalcanti, renomado 

tributarista; Esmeraldino Bandeira, ex-ministro da Justiça; Guilherme da Silveira Filho, que 

viria a ser ministro da Fazenda, entre outros. 

Em 1927, o Decreto n.º 5.157 instituiu o Conselho dos Impostos de Consumo que, 

entretanto, só foi regulado em 1931. Tal órgão possuía a competência para julgar os recursos 

interpostos ao ministro da Fazenda, no tocante aos impostos sobre o consumo e à classificação 

de mercadorias e às multas. 

Em março de 1934, o Conselho do Imposto de Renda e o Conselho dos Impostos de 

Consumo foram extintos em razão da criação de três novos Conselhos, quais sejam: 1.º 

Conselho de Contribuintes, 2.º Conselho de Contribuintes e o Conselho Superior de Tarifa. O 

primeiro tratava de assuntos relacionados ao imposto de renda, imposto do selo e imposto. O 

segundo era para as questões envoltas ao imposto de consumo, às taxas de viação e aos 

demais impostos, às taxas e contribuições internas. Por fim, o Conselho Superior de Tarifa 

que tratava especificamente da classificação de mercadorias, de valor, de contrabando e 

quaisquer outras decorrentes de leis ou regulamentos aduaneiros. 

No dia 30 de outubro do ano do golpe militar, 1964, após a edição do Decreto n.º 

54.767, foi criado o 3.º Conselho de Contribuintes, após o desmembramento da Segunda 

Câmara do 2.º Conselho. Em seguida, foi criado o 4.º Conselho de Contribuintes, instituído 

pelo Decreto n.º 70.235/72, culminado da nova denominação do Conselho Superior de Tarifa. 

Em momento posterior, em 1977, o 3.º Conselho de Contribuintes foi extinto, tendo a sua 

competência sido transferida para o 2.º Conselho, razão pela qual o 4.º Conselho passou a ser 

denominado de 3.º Conselho. 



66 

Assim, em 2009, após o advento da Lei n.º 11.941/2009, foi criado o Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, que reuniu o 1.º, o 2.º e o 3.º Conselhos de Contribuintes 

e a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) em um único colegiado, a fim de atender a 

crescente necessidade e os desafios nascidos da modernidade, de modo a racionalizar as 

funções e atividades administrativas, a melhorar os trâmites processuais e a dar maior 

celeridade às soluções dos litígios fiscais. 

O Carf é um órgão de formação paritária, ou seja, metade dos seus membros é oriunda 

da representação da Fazenda Nacional pertencente à carreira de auditoria fiscal da Receita 

Federal do Brasil, e outra parte por representantes dos contribuintes indicados pelas 

confederações de representatividade nacional como, por exemplo, a Confederação Nacional 

do Comércio (CNC) e Confederação Nacional da Indústria (CNI). 

A competência do Carf é recursal, em especial, para julgar os recursos de ofício que, 

por sua vez, não são recursos propriamente ditos, mas a obrigatoriedade de revisão pela 

segunda instância das decisões desfavoráveis à Fazenda Pública cujo montante seja acima de 

R$ 1 milhão, bem como para julgar recursos voluntários, estes caracterizados pela resistência 

do contribuinte à decisão de primeira instância independentemente do valor em discussão. 

A discussão em primeira instância na Delegacia Regional de Julgamento é sigilosa, 

embora existam ações judiciais propostas pela OAB que questionam essa prática. Nos 

julgamentos realizados pelo Carf, ao contrário, há direito à sustentação oral e, geralmente, há 

debates acerca da matéria objeto de julgamento. Portanto, a diferença entre o julgamento da 

primeira instância e da segunda instância é facilmente perceptível, sendo os julgamentos 

realizados pelo Carf a realização mais próxima ao contraditório processual. 

O Carf se divide em três seções e cada uma é dividida em quatro câmaras. Cada 

câmara formada por até duas turmas ordinárias, composta por oito membros, sendo quatro 

representantes da Fazenda e quatro representantes dos contribuintes.
145

 

Em cada órgão há um membro que exerce a presidência e outro que exerce a vice-

presidência. O presidente é, necessariamente, um representante da Fazenda Pública e o vice-

presidente é um representante dos contribuintes. Caso haja empate no julgamento, o voto do 
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presidente tem o condão de dirimir o impasse, tendo assim a função de voto de qualidade ou 

voto de minerva.  

Uma das razões que justificam a centralização do voto de qualidade ao conselheiro 

presidente reside, justamente, no fato de que as decisões desfavoráveis à Fazenda Pública não 

comportam discussão administrativa, o que imprime, dessa forma, paridade de armas entre a 

Fazenda Pública e o contribuinte. O que se debate, nos dias atuais, é a necessidade de 

motivação do voto de qualidade, nos termo do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
146

 

No que se refere à dinâmica das sessões de julgamento, em geral, o relator lê o 

relatório para que todos os conselheiros conheçam das informações relevantes sobre o 

processo. Em linhas gerais, o relatório consiste no resumo do processo. Em seguida é 

franqueada aos interessados, contribuinte e Fazenda Nacional, a oportunidade de se 

pronunciarem por até 15 minutos, prorrogáveis por igual período, para, em sequencia, ser lido 

o voto do relator e colocadas as questões em debate para que seja anunciado o resultado do 

julgamento. O julgamento é pautado, em sua grande maioria, por discussões técnicas de 

excelente nível e, na maioria das vezes, os argumentos contrários e a favor da Fazenda são 

exaustivamente debatidos, principalmente quando há a presença do patrono da causa quando 

do julgamento. 

Das decisões da câmara baixa,
147

 os interessados podem apresentar embargos de 

declaração, com efeito suspensivo, tudo com vistas a provocar o órgão julgador que verifique 

a existência de omissões, contradições ou obscuridades. Por fim, se a decisão proferida pela 

câmara baixa contrariar outras decisões proferidas pelo próprio Carf, a interposição de 

Recurso Especial será cabível no prazo de 15 dias para a Câmara Superior de Recursos 

Fiscais. 

Como ressaltado, a Câmara Superior de Recursos Fiscais realiza o controle das 

decisões proferidas pelo Carf. Trata-se de instância excepcional formada por três turmas cujos 

membros são os presidentes e vice-presidentes das seções do Carf. No Conselho Superior de 

Recursos Fiscais (CSRF) há, ainda, o Conselho pleno que, dentro de suas atribuições, destaca-
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se a apreciação de resoluções para a uniformização da jurisprudência administrativa tributária 

federal.  

O conselheiro escolhido para compor o Carf exerce mandato de dois anos, podendo ser 

reconduzido desde que o somatório de tempo não exceda seis anos.
148

 Os membros do Carf 

são escolhidos por meio de um comitê pertencente à Secretaria Executiva do Ministério da 

Fazenda, composta por representantes da Receita Federal, da PGFN, representantes da 

sociedade civil, contribuintes e da OAB. Outrora, os membros do Carf eram escolhidos por 

meio de uma lista entregue ao presidente do Conselho.
149

 

Essa modificação no modo de escolha dos conselheiros é bastante relevante, pois 

imprime maior transparência ao procedimento e tende a selecionar o melhor candidato, uma 

vez que ele é submetido a uma espécie de banca examinadora.
150

 

Apesar da sabatina realizada pela comissão de seleção, os conselheiros não são 

jungidos aos seus cargos por meio de concurso público e, portanto, não gozam das 

prerrogativas de estabilidade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. Há quem 

defenda que a jurisdição administrativa fiscal mereça a realização de concurso público para o 

cargo de conselheiro, pois, dessa forma, seria garantida menor ingerência dos poderes 

hierárquicos, tanto em relação ao contribuinte como em relação à Fazenda Pública, sob os 

conselheiros, como ocorre, por exemplo, na Alemanha com a Finanzgerichtordenung.
151

 

Contudo, em que pese a inexistência de concurso público e das consequentes garantias 

inerentes aos cargos públicos decorrentes dessa forma de ingresso, o ordenamento brasileiro 

fixa diversas regras para imprimir a moralidade e a eficiência dos julgamentos nas instâncias 

administrativas como, por exemplo, as regras de impedimento e suspeição dos conselheiros.  

2.3.1 Das causas de suspeição e impedimento dos conselheiros do Carf 

Uma das questões mais polêmicas que circundavam a estrutura do Carf residia na 

possibilidade de o conselheiro indicado pelos contribuintes ter a condição de continuar sua 

atividade advocatícia na área privada. Em outras palavras, o conselheiro, que é julgador da 
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causa tributária no tribunal administrativo, também pode defender interesses de empresas e de 

pessoas físicas, muitas vezes em lides de natureza tributária em outros tribunais. 

Uma das justificativas para a continuidade das atividades do conselheiro na área 

privada consistia na ausência de remuneração para o exercício desse cargo, o que torna 

necessário que o conselheiro tenha alguma fonte de remuneração para seu sustento. 

Duas questões se colocam diante desse cenário: os limites da compatibilidade entre o 

exercício da advocacia tributária e a atuação do mesmo profissional como julgador no tribunal 

administrativo. 

O Decreto n.º 70.237/72 foi silente a respeito das causas de impedimento e suspeição 

dos julgadores. Contudo, a Lei n.º 9.784/99 se preocupou com esse tema nos arts. 18 e 21. São 

três as hipóteses de impedimento previstas na citada lei: (i) tenha interesse direto ou indireto 

na matéria; (ii) tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou 

representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins 

até o terceiro grau; e/ou, (iii) esteja litigando judicial ou administrativamente com o 

interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. 

O Regimento Interno do Carf, por sua vez, trata especificamente do assunto, no art. 

42, muito alinhado com o disposto no artigo 18 da Lei n.º 9.784/99. Nos termos do Regimento 

Interno são causas de suspensão o conselheiro que tenha: (i) atuado como autoridade 

lançadora ou praticado ato decisório monocrático; (ii) interesse econômico ou financeiro, 

direto ou indireto; (iii) como parte, cônjuge, companheiro, parentes consanguíneos ou afins 

até o terceiro grau; e, (iv) participado de julgamento em primeira instância. 

O maior avanço do Regimento Interno foi ter especificado o alcance da expressão 

interesse direto ou indireto na matéria, que restou assim definido: (i) preste consultoria, 

assessoria, assistência jurídica ou contábil ao interessado, ou dele perceba remuneração sob 

qualquer título, no período da instauração do processo administrativo fiscal e até a data da 

sessão em que for concluído o julgamento do recurso; e, (ii) atue como advogado, firmando 

petições, em ação judicial cujo objeto, matéria, ou pedido seja idêntico ao do recurso em 

julgamento. 

Apesar da preocupação regimental em disciplinar o conteúdo das expressões interesse 

direto e/ou interesse indireto, a verdade é que a problemática permaneceu, pois, o 

impedimento se refere à existência da matéria idêntica entre o que é discutido em um processo 

judicial e o processo que será julgado pelo conselheiro. 
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Ora, essa regra praticamente impossibilita ao julgador continuar na advocacia privada, 

pois as matérias discutidas em processos administrativos e judiciais são coincidentes em sua 

grande maioria como, por exemplo, decadência, nulidades, tempo e local de fatos geradores 

dos tributos em geral, enfim, com exceção da matéria constitucional, que ainda assim tem um 

campo limitado dentro do processo administrativo fiscal, haverá identidade entre as matérias 

discutidas nas vias administrativa e judicial em alguma medida.
152

 

O impedimento decorrente da existência de interesses direto e indireto por parte do 

conselheiro aproxima essa hipótese de afastamento em uma regra de cunho subjetivo, sendo 

que as regras de impedimento são, em sua maioria, regras de conteúdo objetivo como, por 

exemplo, quando o julgador deve se afastar da causa quando tiver participado do processo.
153

 

O que se busca com as regras de impedimento é que a imparcialidade do julgador não 

possa ser abalada. Assim, a aplicação desses comandos deve ter esse prisma interpretativo. Da 

mesma forma se insurgem as regras de suspeição que fixam causas subjetivas que geram 

desconfiança ao julgamento imparcial à lide.  

A suspeição está fixada no art. 43 do Regimento Interno do Conselho Administrativo 

de Recursos Fiscais (Ricarf) que, nos moldes da Lei n.º 9.784/99, determina o afastamento do 

julgador que tenha amizade íntima ou inimizade notória com o sujeito passivo ou com pessoa 

interessada no resultado do processo administrativo, ou com seus respectivos cônjuges, 

companheiros, parentes e afins até terceiro grau. 

Em 2015 houve uma sensível alteração na estrutura do Carf decorrente de uma 

operação realizada pela Polícia Federal, conhecida como Operação Zelotes. De acordo com 

ampla divulgação pela imprensa, a PF identificou um esquema de corrupção no Carf em que 

envolvia, principalmente, os conselheiros representes da Fazenda. 

Em meio a esse escândalo (que paralisou as atividades do Conselho de março a agosto 

de 2015) alterou-se a interpretação das regras de impedimento por meio da publicação do 

Decreto n.º 8.441, de 29 de abril de 2015, que passou a estabelecer uma gratificação para os 

conselheiros. 
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Com a estipulação da gratificação para os conselheiros, a OAB alegou o impedimento 

destes, tendo em vista não poderem exercer a advocacia conforme o preceito contido na Lei 

n.º 8.906/94, conhecido como Estatuto da OAB. Diante desse novo cenário, os conselheiros 

representantes dos contribuintes desempenharão suas atividades, mas não poderão exercer a 

advocacia. 

Portanto, enquanto não surgirem outros modelos de composição e estruturação dos 

tribunais administrativos, as regras hoje existentes devem ser aplicadas e interpretadas para 

evitar o desvirtuamento da figura do julgador do Carf ou de qualquer tribunal administrativo. 

E mesmo que não existissem as regras objetivas e subjetivas, cabe ao julgador pautar 

suas ações em uns dos princípios constitucionais basilares da administração pública, qual seja, 

o da moralidade administrativa. 

2.3.2 Recurso hierárquico 

Originalmente, o Decreto n.º 70.235/72 previa que as decisões proferidas em segunda 

instância, pelo então Conselho de Contribuintes, poderiam estar sujeitas a recurso hierárquico, 

ou seja, a Procuradoria poderia recorrer ao ministro da Fazenda sempre que a decisão fosse 

não unanime e contrária à lei e à prova.  

Esse recurso, em razão do seu viés totalitário, foi substituído (revogação tácita) pelo 

Decreto n.º 83.304/79, que instituiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais, retirando do 

ministro da Fazendo o julgamento das lides tributárias que contrariassem a lei e a prova.
154

 

Todavia, em que pese o avanço trazido pelo Decreto n.º 83.304/79, é de se notar que o 

simples fato de existir um recurso exclusivo da Fazenda Pública, com condições 

de admissibilidade tão amplas, malferia o princípio da paridade das armas e, por conseguinte, 

a isonomia processual.
155

 

Somente em 2009, por meio da Lei n.º 11.941, é que se equalizou o sistema recursal 

no âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais atribuindo, de igual forma, ao contribuinte 

e à Fazenda Pública o Recurso Especial com os mesmos requisitos de admissibilidade. Nos 

dias atuais, o Recurso Especial pode ser interposto sempre que há divergência entre 
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julgados, tendo sido extirpado o recurso cabível para Fazenda Pública quando contrário à 

prova e à lei.
156

 

Contudo, em que pese a criação do Conselho Superior de Recursos Fiscais para dirimir 

qualquer divergência existente no âmbito do Carf, existe a dúvida se ainda persiste a 

possibilidade jurídica de ser apresentado o recurso hierárquico ao ministro da Fazenda. Isso 

ocorre porque o recurso hierárquico consiste na revisão da decisão administrativa pela 

autoridade administrativa de hierarquia superior ao órgão prolator da decisão provocada, no 

caso do processo administrativo fiscal, pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Nesse caso, a 

decisão em última instância administrativa fica a cargo do ministro da Fazenda. 

Para uma corrente de pensamento jurídico, o recurso hierárquico é uma premissa de 

qualquer processo administrativo e decorre do poder de revogação dos atos administrativos 

inerentes à administração pública chancelada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do 

enunciado das Súmulas 473 e 346 do STF.
157-158

 

A Procuradoria defende ainda ser ínsita ao ministro da Fazenda, de acordo com o 

comando constitucional contido nos arts. 84, inc. II, e 87, §1.º, inc. I, combinados com o 

Decreto n.º 200, de 1967, por conceder ao executivo liberdade à sua organização funcional.
159

 

Outro argumento favorável à existência do recurso hierárquico baseia-se na função 

estatal consistente na manutenção da integridade do ordenamento jurídico e, principalmente, 

do princípio da isonomia e da neutralidade fiscal, previstos nos arts. 146-A e 150 da 

Constituição Federal, bem como a inexistência de coisa julgada no âmbito do processo 

administrativo fiscal.  

Isso ocorre porque a simples existência de uma decisão administrativa equivocada, 

mesmo que ausente qualquer teratologia ou nulidade, por si só atentaria contra o sistema 

tributário nacional, pois se teria, nesse caso, um contribuinte beneficiado com o não 

pagamento de um tributo, enquanto seus concorrentes arcariam com o ônus desse tributo. Ter-

se-ia, portanto, uma vantagem tributária indevida, injurídica e contrária ao interesse público. 
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No entanto, a defesa do recurso hierárquico não se resume aos casos de manifesta 

ilegalidade, mas, na prática, tem se observado que o recurso hierárquico tem sido utilizado 

para discutir o mérito propriamente dito da decisão.
160

 

Apesar desse expediente recursal não ter sido utilizado em larga escala no âmbito da 

União Federal, o recurso hierárquico é uma realidade em muitos processos administrativos 

estaduais como, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, conforme prevê o art. 266 do 

Código Tributário Estadual, como se pode observar adiante: 

 

Decreto-Lei 5/76: Art. 266. Das decisões do Conselho cabe recurso: 

.......................................................................................................... 

II – para o Secretário de Estado de Fazenda, quando a decisão de Câmara, ou a 

decisão acordada por menos de ¾ (três quartos) do Conselho Pleno, desfavorável à 

Fazenda, for contrária à legislação tributária ou à evidência da prova constante no 

processo, e não couber o recurso previsto no inciso anterior, mantido o princípio do 

contraditório. 

§1.º Os recursos referidos neste artigo serão interpostos no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da data da ciência do acórdão.  

§2.º Para os fins do inciso I, não serão consideradas divergentes a decisão que tenha 

sido reformada em grau de recurso, ainda que especial, bem como aquela que 

contrariar orientação do Conselho consubstanciada em súmula. 

§3.º A súmula a que se refere o parágrafo anterior deverá ser publicada depois de 

aprovada pelo Conselho Pleno e pelo Secretário de Estado de Fazenda. 

 

No que se refere à esfera federal há, inclusive, parecer da Cosit contrário à utilização 

do recurso hierárquico para discutir o mérito do processo administrativo, como se verifica da 

seguinte ementa: 

 
Parecer COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO - COSIT n

o
 

1, de 04.01.2007 

DOU: 04.01.2007 

Decisão de segunda instância administrativa. Recurso hierárquico ao Ministro da 

Fazenda. Incabível. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL 

É incabível recurso ao Ministro da Fazenda, no âmbito do processo administrativo 

de determinação e exigência de crédito tributário, quando as razões do recurso 
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Conselho Pleno. Quando a decisão da Câmara, ou a decisão acordada por menos de ¾ do Conselho Pleno for 

desfavorável à Fazenda, contrária à legislação tributária ou à evidência da prova constante no processo, é cabível 

Recurso Hierárquico para o Secretário de Estado de Fazenda, o que, no entanto, tem ocorrido raramente. A 

possibilidade desse recurso é importante para correção de vícios formais e aplicação da legislação tributária, e 

para evitar decisões contrárias às provas dos autos – sendo uma garantia para a sociedade” (grifos nossos). 
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situarem-se no campo da divergência interpretativa ou quando não se puder 

constatar manifesta e inequívoca ilegalidade do ato recorrido. Prescrição 

intercorrente. Inaplicabilidade. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo 

administrativo fiscal.
161

 

Em termos gerais, a possibilidade jurídica da utilização do recurso hierárquico 

encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme se 

depreende adiante: 

 

STJ, Primeira Turma, REsp. 799724, DJ 9/4/2007, p. 233. TRIBUTÁRIO. ICMS. 

VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÃO DO CONSELHO DE 

CONTRIBUINTES REFORMADA PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DA 

FAZENDA. CREDITAMENTO NA ENTRADA DE BENS DESTINADOS AO 

USO E CONSUMO E BENS DO ATIVO FIXO. 

1. É legítimo o recurso hierárquico ao Secretário de Fazenda para revisão das 

decisões do Conselho de Contribuintes contrárias ao Fisco, consoante o 

entendimento perfilhado por esta Corte: “(...) Era a seguinte a redação do art. 266 do 

Código Tributário Estadual à época dos fatos: 

Art. 266. Das decisões do Conselho cabem recursos: 

I – para o Conselho Pleno, quando a decisão de Câmara não for unânime ou divergir 

de decisão proferida por outra Câmara ou pelo Conselho Pleno, relativamente ao 

direito em tese; 

II – para o Secretário de Estado de Fazenda, contra as decisões do Conselho Pleno, 

que, desfavoráveis à Fazenda, violem a legislação tributária. 

§1.º Os recursos referidos neste artigo serão interpostos no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da ciência do acórdão. 

§2.º As decisões desfavoráveis à Fazenda Pública Estadual só terão eficácia, após 

aquela proferida pelo Secretário de Estado de Fazenda, inclusive nos casos de 

consultas tributárias. 

Como se vê, o §2.º dispõe expressamente que as decisões desfavoráveis à Fazenda 

Pública – sejam proferidas por autoridades administrativas ou pelo Conselho de 

Contribuintes – inclusive nos casos de consultas tributárias, têm a sua eficácia 

condicionada à revisão da autoridade máxima do órgão (o Secretário de Estado de 

Fazenda). Trata-se de uma espécie de recurso hierárquico de ofício, que impõe e 

propicia o reexame necessário das decisões administrativas, com o propósito de 

salvaguardar os interesses do Fisco, estabelecendo claramente um patamar de 

hierarquia das decisões do Secretário de Fazenda sobre as do Conselho de 

Contribuintes. 

Não há óbice, em princípio, a que a lei estadual, disciplinando o procedimento fiscal, 

submeta as decisões finais do Conselho de Contribuintes ao Secretário de Estado. 

No particular, há margem de discricionariedade ampla para a legislação estadual, 

assim como há para a criação de recurso hierárquico para aquela autoridade. Com 

                                                      

161
  Destaca-se, ainda, o parecer Cosit n. 70, de 16/11/1999. Muito se discute no âmbito da administração pública 

quanto ao locus dos recursos hierárquicos. Especificamente no âmbito do processo administrativo fiscal, a 

polêmica é ainda mais acirrada. A manifestação da SRF quanto à matéria deu-se com o Parecer Cosit n. 70/1999, 

no qual, escudando-se no PGFN/CAJ/n. 1159, de 30/8/1999 e no Parecer N-9, de 20/8/1979 (de lavra da 

Consultoria-Geral da República), manifestou-se aquela coordenação-geral no sentido de que se os recursos 

hierárquicos são cabíveis, o são nas hipóteses restritas da existência de excesso de exação, abuso de poder ou 

inequívoca ilegalidade, mas jamais em face da ocorrência de divergência interpretativa de atos legais. Disponível 

em:<http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Decretos/Ant2001/Ant1999/Decreto70235/Notas/NotasSec8.

htm>. Acesso em: 11 jan. 2015. 
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efeito, ‘entre órgãos integrantes da mesma pessoa jurídica há relações 

fundamentadas na posição que ocupam no escalonamento das atribuições e 

responsabilidades. (...) A existência de hierarquia nas relações entre órgãos e nas 

relações funcionais entre servidores ou autoridades leva ao exercício de poderes e 

faculdades do superior sobre o subordinado, vistos como desdobramentos ou 

decorrências do poder hierárquico’ (Odete Medauar, Direito administrativo 

moderno, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 61)” (RMS 17109/RJ). 

 

Não se admite a existência do recurso hierárquico de forma impositiva ou como 

premissa dos processos administrativos tributários. O que restou definido pelo Superior 

Tribunal de Justiça foi a legitimidade da previsão do recurso hierárquico pela legislação que 

regula o processo administrativo fiscal. Assim, para que seja cabível essa via recursal, é 

necessária a devida previsão legal. 

Aliás, cabe registrar que o Superior Tribunal de Justiça havia rechaçado o recurso 

hierárquico sob o argumento de que o controle dos atos da administração pública, por meio da 

competência ministerial, se limitava a analisar atos realizados por excessos, ou quando 

detectadas nulidades, deixando claro que não era lícito ao ministro cassar decisões sob o 

argumento de que o colegiado errou na interpretação da lei. Veja-se a propósito: 

 

STJ, Primeira Seção. Mandado de Segurança n. 8.810/DF, 13.08.2003. RDDT vol. 

109, p. 180. ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES – DECISÃO IRRECORRIDA – RECURSO 

HIERÁRQUICO – CONTROLE MINISTERIAL – ERRO DE HERMENÊUTICA. 

I – A competência ministerial para controlar os atos da administração pressupõe a 

existência de algo descontrolado, não incide nas hipóteses em que o órgão 

controlado se conteve no âmbito de sua competência e do devido processo legal. 

II – O controle do Ministro da Fazenda (arts. 19 e 20 do DL 200/67) sobre os 

acórdãos dos conselhos de contribuintes tem como escopo e limite o reparo de 

nulidades. Não é lícito ao Ministro cassar tais decisões, sob o argumento de que o 

colegiado errou na interpretação da Lei. 

III – As decisões do conselho de contribuintes, quando não recorridas, tornam-se 

definitivas, cumprindo à Administração, de ofício, “exonerar o sujeito passivo dos 

gravames decorrentes do litígio” (Dec. 70.235/72, art. 45). 

IV – Ao dar curso a apelo contra decisão definitiva de conselho de contribuintes, o 

Ministro da Fazenda põe em risco direito líquido e certo do beneficiário da decisão 

recorrida. 

 

Essa virada jurisprudencial alterou sensivelmente a importância do processo 

administrativo nos estados e municípios que contemplam a interposição do recurso 

hierárquico, pois se questiona em que medida o contribuinte se sentiria incentivado em 

discutir administrativamente um tributo que será decidido, em instância final, pela autoridade 
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administrativa responsável pela arrecadação de tributos, que apresenta função muito mais 

política do que técnica. 

Outra problemática que deve ser acrescida à discussão consiste na análise se há 

hierarquia entre os conselhos de contribuintes e o Carf em relação, respectivamente, ao 

secretário e/ou o ministro de Fazenda. 

A subordinação do Carf ao ministro de Fazenda é organizacional e não hierárquica, 

pois os conselheiros não estão subordinados ao poder de direção do ministro de Fazenda, ou 

seja, não estão vinculados aos comandos e ordens do ministro, portanto, podem e devem agir 

de forma complemente desvinculada à cúpula da Fazenda.
162

  

Por esse prisma, o recurso hierárquico para o ministro de Fazenda se enquadra na 

categoria de recurso hierárquico impróprio, ou seja, o recurso não é dirigido à autoridade 

administrativa imediatamente superior, mas à outra autoridade administrativa. 

O Supremo Tribunal Federal foi instado a se pronunciar sobre a constitucionalidade 

dessa via recursal tendo como prisma, inclusive, o princípio da isonomia, uma vez que esse 

recurso, na maioria das vezes, é exclusivo da Fazenda e, por parte dela, tem sido avocado o 

art. 87 da Constituição Federal para estabelecer a declaração de constitucionalidade. 

Contudo, o Supremo Tribunal Federal tem afastado a apreciação desse 

questionamento, seja por parte da Fazenda Pública, seja por parte do contribuinte sob o 

argumento de que a questão é de índole infraconstitucional. 

Assim, até o presente momento, o tribunal competente para julgar a validade do 

recurso hierárquico é o Superior Tribunal de Justiça que, apesar das oscilações de 

jurisprudência, tem entendido que os entes federativos têm competência para prever o poder 

revisional do secretário de Fazenda/ministro de Fazenda, inclusive, no que se relaciona ao 

mérito da cobrança do tributo. 

Entre vários precedentes que recusam o caráter constitucional da discussão sobre a 

validade do recurso hierárquico se destaca a seguinte negativa do recurso interposto pela 

Procuradoria da Fazenda Nacional convertido no RE 535.077, pelo ministro Carlos Ayres 

Barreto:  

........................................................................................................................................     

                                                      

162
 MELO, José Eduardo Soares de. Composição paritária dos órgãos julgadores administrativos. In: ROCHA, 

Valdir de Oliveira (Coord.). Processo administrativo fiscal. São Paulo: Dialética, 2000, p. 101. 
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2. Pois bem, a parte recorrente aponta violação ao inciso I do parágrafo único do art. 

87 da Constituição Federal. Aduz que o poder-dever de supervisão contido no 

dispositivo possibilita ao Ministro da Fazenda anular decisões do Conselho de 

Contribuintes proferidas em desconformidade com a lei. 

3. A seu turno, a Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do 

Subprocurador-Geral Francisco Adalberto Nóbrega, opina pelo desprovimento do 

apelo extremo. 

4. Tenho que a insurgência não merece acolhida. Isso porque, segundo a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que me parece juridicamente correta, a 

controvérsia sob exame não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. 

Logo, afronta ao Magno Texto, se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta. 

Precedentes: RE 390.052, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; AI 428.748-AgR, 

da relatoria do Ministro Cezar Peluso; e AI 745.091-AgR, da minha relatoria. 

Ante o exposto, e frente ao caput do art. 557 do CPC e ao §1.º do art. 21 do RI/STF, 

nego seguimento ao recurso. 

 

Portanto, aos olhos do STJ, basta existir previsão legal para que o recurso esteja 

compatível com o ordenamento. Dessa forma, deve ser analisado o art. 26 do Decreto n.º 

70.235, de 1972, pois a previsão legal desse instrumento recursal na esfera federal encontra 

respaldo legal nesse comando normativo. 

O art. 26 fixa a competência do ministro da Fazenda, em instância especial, para julgar 

recursos de decisões dos Conselhos de Contribuintes, interpostos pelos procuradores da 

Fazenda nos mesmos Conselhos; e para decidir as propostas de aplicação de equidade 

apresentadas pelos Conselhos de Contribuintes. Assevera o art. 26: 

 

Art. 26. Compete ao Ministro da Fazenda, em instância especial:  

I – julgar recursos de decisões dos Conselhos de Contribuintes, interpostos pelos 

Procuradores Representantes da Fazenda junto aos mesmos Conselhos; 

II – decidir sobre as propostas de aplicação de equidade apresentadas pelos 

Conselhos de Contribuintes. 

 

Ocorre que esse artigo foi incluído na redação originária do Decreto n.º 70.235/72, 

quando ainda não havia sido criado o Conselho Superior de Recursos Fiscais. Em 1978, 

portanto após a publicação do Decreto n.º
 
70.235/72, foi criado o órgão específico para o 

julgamento da instância especial, o Conselho Superior de Recursos Fiscais (CSRF), nos 

termos do Decreto n.º 83.304/79. 

A criação desse novo órgão, responsável pelo julgamento da instância especial, por ser 

posterior e tratar especificamente da matéria até então regulada pelo art. 26, consiste em uma 

derrogação tácita, tornado sem propósito a continuidade da competência em instância especial 
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ao ministro, dada a criação de um órgão específico.
163

 Conclui-se, portanto, que a 

competência não poderia ser corrente entre o CSRF e o ministro da Fazenda. Portanto trata-se 

de derrogação tácita.
164

 

Em 2009, por meio da edição da Medida Provisória n
o
 449, foi retirada a previsão da 

instância especial ao ministro, o que alterou a redação do artigo que dispõe sobre as regras 

para edição de súmula e súmulas vinculantes pelo Carf.
165

 

Ocorre que na conversão em lei da referida medida provisória não foi comtemplada a 

alteração do art. 26, pelo que a redação originária permanece no Decreto n.º 70.235/72. 

Contudo, conforme consignado, a instância especial foi drasticamente modificada pelo 

Decreto n.º 83.304/79, o que ensejou a permanência da ineficácia do dispositivo legal. O 

legislador perdeu uma boa oportunidade para colocar um ponto final na discussão sobre o 

cabimento do Recurso Hierárquico sob o prisma do Decreto n.º 70.235/72. 

Todavia, ainda que houvesse a derrogação expressa, a discussão persistiria, 

principalmente, sob o prisma dos arts. 19 e 20 do Decreto-Lei n.º 200/67 e os arts. 53 a 55 da 

Lei n.º 9.784, de 21 de janeiro de 1999, que asseveram, respectivamente: 

 
Decreto 200/67:  

........................................................................................................................................  

Art . 19. Todo e qualquer órgão da Administração Federal, direta ou indireta, está 

sujeito à supervisão do Ministro de Estado competente, excetuados unicamente os 

órgãos mencionados no art. 32, que estão submetidos à supervisão direta do 

Presidente da República. 

Art. 20. O Ministro de Estado é responsável, perante o Presidente da República, pela 

supervisão dos órgãos da Administração Federal enquadrados em sua área de 

competência. 

_________________________________________________________________  

                                                      

163
 Nesse sentido, MELO, José Eduardo Soares de. A vinculação da administração tributária ao julgamento de 

órgão colegiado como causa impeditiva de modificação por autoridade singular. In: ROCHA, Valdir de Oliveira 

(Coord.). Processo administrativo fiscal. São Paulo: Dialética, 2000, p. 134-135. 

164
 Ressalta, ainda, HUGO DE BRITO MACHADO SEGUNDO (Processo tributário. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2006, p.  281): “Sem o reconhecimento da definitividade de tais decisões, em relação à administração pública, o 

processo administrativo não faria sentido algum. Seria pura perda de tempo”. 

165
 “Art. 26. A Câmara Superior de Recursos Fiscais poderá, nos termos do regimento interno, após reiteradas 

decisões sobre determinada matéria e com a prévia manifestação da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, editar enunciado de súmula que, mediante aprovação de dois terços 

dos seus membros e do Ministro de Estado da Fazenda, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos da 

administração tributária federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial.”  
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Lei 9.784/99:  

........................................................................................................................................  

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de 

legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos. 

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que 

decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da 

data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 

§1.º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da 

percepção do primeiro pagamento. 

§2.º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade 

administrativa que importe impugnação à validade do ato. 

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público 

nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser 

convalidados pela própria Administração. 

 

A primeira crítica ao Decreto n.º 200/67 diz respeito ao tempo político em que este foi 

editado. A visão da administração pública à época da ditadura é sensivelmente diversa da 

visão no atual Estado Democrático de Direito. 

O Decreto n.º 70.235/72 também foi editado com a mesma premissa ideológica, porém 

alterado, ainda no período ditatorial, pelo Decreto n.º 83.304/79. Mesmo sendo normas 

editadas durante o período da ditadura, percebe-se o amadurecimento do processo 

administrativo fiscal e do poder revisional do ministro.  

A utilização do recurso disposto no Decreto n.º 200/67 se restringiria sob duas 

vertentes: a primeira concerne na existência do recurso hierárquico em relação apenas às 

funções executivas, o que deve ser afastado o recurso nos casos em que a administração 

pública atue como órgão judicante; a segunda vertente consiste em enfatizar que, ainda que se 

refira à função judicante, a intervenção ministerial deve ser resguardada para os casos de 

vícios e nulidades, em que se aplica a Lei n.º 9.784/99, bem como as Súmulas 473 e 346 do 

STF, observando-se sempre o contraditório e o devido processo legal, principalmente quando 

se referir a direitos adquiridos.
166
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 SIMÕES, Mônica Martins Toscano. O processo administrativo e a invalidação de atos viciados. São 

Paulo: Malheiros, 2004, p. 160-161. 
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3 Controle judicial dos atos administrativos: a visão do direito 

administrativo sobre o controle da jurisdição ativa e judicante 

No cenário jurídico, controle é nada menos do que uma constante observância da 

atividade realizada pela administração pública, para que haja funcionamento e operação em 

estrito atendimento ao que foi estabelecido no ordenamento jurídico, bem como de acordo 

com o interesse público.
167

 

Não obstante, no Estado Democrático de Direito, consagrado pela Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, é de se esperar que a administração pública esteja 

sob um controle externo para revisão de seus atos, principalmente para que não haja 

questionamento de sua legitimidade.  

Não distante disso, observa-se a possibilidade do controle interno da administração, o 

que é realizado pelo próprio âmbito administrativo interno do poder em que houve a prática 

do ato administrativo. O controle externo, por outro lado, é realizado por poder diverso 

daquele que praticou o ato,
168

 o que se coaduna com o que é denominado de freios e 

contrapesos entre os três poderes. 

A extensão do controle realizado pelo Poder Judiciário diante dos atos administrativos 

é tema bastante controverso, como será visto ao longo deste capítulo. Não há dúvida de que 

tais atos estão sujeitos à revisão jurisdicional pelo Poder Judiciário. É nesse sentido que o art. 

5.º, XXXV, da Constituição Federal
169

 estabelece o princípio da inafastabilidade do Poder 

Judiciário e o princípio da jurisdição una. O debate, no entanto, gira em torno de qual o limite 

do controle judicial dos atos administrativos. 

Na doutrina clássica, o entendimento é de que o Poder Judiciário não pode revisar o 

mérito dos atos administrativos, estes dotados de discricionariedade, ou seja, não pode julgar 

os critérios de conveniência e oportunidade da administração. Assim, o único limite, diante 

desse entendimento, seria estritamente a legalidade dos atos. O Judiciário pode, ao observar 

                                                      

167
 SILVA, Wilney Magno de A. Ação civil pública e controle jurisdicional dos atos administrativos. Rio de 

Janeiro: Aldebara, 1996, p. 19. 

168
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, 

p. 795-796. 

169
 CRFB, art. 5.º (...) XXXV – A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 

(...) 
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essa linha de pensamento, revisar somente a legalidade do ato, sendo vedado analisar o mérito 

administrativo, que envolve os critérios de conveniência, oportunidade e/ou eficiência.
170

 

Na lição de SÉRGIO GUERRA, o Judiciário deve sempre observar o limite da 

discricionariedade da administração pública, principalmente no que diz respeito aos atos 

regulatórios, uma vez que, de acordo com o autor, ao ser extrapolado o limite da atuação do 

Judiciário acerca de decisões administrativas são geradas controvérsias sobre decisões dos 

agentes públicos, o que afeta todo um sistema regulado.
171

 Na mesma linha de raciocínio, 

MARÇAL JUSTEN FILHO sustenta que o controle que deve ser exercido pelo Poder 

Judiciário não pode acometer o que o autor denomina de “núcleo de autonomia decisória 

inerente à discricionariedade”. Assim, devem ser observados se os critérios utilizados foram 

dotados de todo o cuidado necessário que o método técnico-científico exige.
172

 

Nessa toada, não compete ao Judiciário revisar o controle sobre a administração 

pública quando esta exerce sua competência nos limites impostos pela discricionariedade 

diante das atribuições que lhe foram legalmente instituídas e, respeitados os limites 

constitucionais, que norteiam seu funcionamento e sua organização.  

Inegável, nesse sentido, que o Judiciário não poderá revisar os atos que foram 

fundamentalmente norteados pelos critérios de conveniência e oportunidade, sobre os quais a 

administração pública pode exercer juízo de valor. Por isso há, no Direito Administrativo 

brasileiro, um marco da regulação que prestigia a autonomia da administração pública com o 

intuito de que seja preservada a separação dos poderes, uma vez que ela tem a expertise 

necessária para a ordenação de determinado setor. 

Fica evidenciado, portanto, que em relação ao mérito da discricionariedade o 

Judiciário não poderá se insurgir, mas, obviamente, o controle não deixará de ser exercido 

quando não respeitados os limites legais. O Judiciário ficará responsável pela revisão do 

demérito, pelos atos ilegítimos, como bem salientou JUAREZ FREITAS.
173
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171
 GUERRA, Sérgio. Controle judicial dos atos regulatórios. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 271-272. 
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A própria concepção de jurisdição una e inafastabilidade do Poder Judiciário estatuída 

na Constituição da República Federativa do Brasil, que estabelece que nada poderá compelir a 

apreciação da Poder Judiciário, permite o questionamento de qual seria e até que ponto chega 

esse limite revisor da Justiça.  

Oposto ao entendimento anterior, MIGUEL SEABRA FAGUNDES, ao discutir sobre 

o tema, afirma que o controle que deve ser exercido pelo Judiciário deve rever o ato material 

praticado pelo administrador, bem como o ato administrativo que o conduz, não menos 

importante, a própria lei, para que seja verificado se o Poder Legislativo atentou aos limites 

constitucionais previstos. Nesse sentido não haveria nenhum óbice ao contraditório dos fatos e 

atos administrativos, e, de igual modo, ao que permitiu sua origem.
174

 

Assim, no tocante aos limites enfrentados pelo Poder Judiciário, no que concerne à 

revisão dos atos da administração pública, é pertinente o enfrentamento da questão em relação 

à possibilidade de o magistrado substituir uma decisão que fora pronunciada por esse órgão. 

Há, com isso, o posicionamento de que, de forma geral, a substituição de decisões e 

atos proferidos em âmbito administrativo não podem ser substituídos pela análise posterior do 

Judiciário, uma vez que tal atitude violaria a separação dos poderes. O juiz que rescinde uma 

decisão administrativa que observou os critérios de conveniência e oportunidade afronta 

diretamente a lei e a constituição, uma vez que estes institutos não lhe concederam poderes 

para tal mister.
175

 

Por outro lado, não se pode olvidar que boa parte da doutrina entende que, em 

observância aos princípios constitucionais que conduzem a administração pública, quando há 

somente um meio fidedigno permitido para se observar o ordenamento jurídico, o juiz estará 

autorizado a substituir o ato administrativo passível de anulação.
176

 

A jurisdição, nesse caso, terá o escopo de, justamente, adequar os atos e as funções da 

administração aos vetores estabelecidos no texto constitucional. 
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3.1 Da legalidade à juridicidade dos atos administrativos 

O Direito, em sua tradição, trabalha com uma concepção bastante restrita ao tratar dos 

fundamentos dos atos administrativos, principalmente em virtude do princípio da legalidade, 

que vem sofrendo diversas releituras.  

O primeiro entendimento que há no ordenamento jurídico é de que os regulamentos e 

atos administrativos, em sua origem, necessariamente devem estar autorizados por lei.
177

 

Assim, tradicionalmente entende-se que a administração deve aplicar de ofício a lei. Nessa 

orientação acredita-se que a administração, diante da legalidade, não se relaciona de forma 

contraditória, mas de modo subjuntivo.
178

  

O aspecto central aqui é que há uma maximização da lei, que não permite espaço para 

flutuações nas decisões da administração pública. A exegese é a de que há uma extrema 

restrição nas deliberações da administração. Ela deve, numa visão positivista da atuação, 

peremptoriamente, se ater ao que está positivado na CRFB/88 e nas leis.
179

 Não há espaço, 

nesse contexto, para uma administração pública que funcione de forma criativa, que deve 

apenas ser uma executora das leis e normas. Ela está, necessariamente, subordinada ao que se 

estabeleceu no ordenamento jurídico. 

ODETE MEDAUAR
180

 já identificara que o princípio da legalidade é justamente 

aquele intimamente vinculado ao fato de que administrar é obedecer à lei e não a vontade 

oscilante do Estado. 

Somente a lei, nessa linha de pensamento, pode embasar e fornecer instrumentos para 

os atos administrativos, não sendo possível a existência de nenhuma outra fundamentação 

jurídica para atuação da administração. A ação administrativa não pode inovar em nenhuma 

hipótese. Ela somente pode aplicar aquilo que fora legalmente estabelecido. 

GUSTAVO BINENBOJM ressaltou a teoria do Positive Bindung, que emergiu em 

1920 na Constituição austríaca, em seu art. 18, sob influência do pensamento kelseniano. 

Estabeleceu-se uma vinculação positiva à lei, em que a administração trabalha com 
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fundamento na lei.
181

 Essa é a teoria positivismo normativista, que sofreu com diversas 

releituras desde então. Cabe salientar que há o reconhecimento de que houve profunda 

alteração no que diz respeito ao entendimento positivista da atuação administrativa, que 

alterou a fundamentação da ação desta. 

Como apontado por CARLOS ARI SUNDFELD, a vinculação jurídica dos atos da 

administração pública continua existente. No entanto, ocorreram diversas mudanças no modo 

pelo qual a administração pública funciona, uma vez que tudo ficou mais complexo.
182

 

A personificação da estrutura da administração pública, com diversas tarefas e 

finalidades, desenvolveu uma característica de que ela não poderia mais ser apenas uma 

executora das leis, mas também uma “administração multifuncional”, nas palavras do autor 

supracitado. 

O passo mais recente, no Brasil, que pode ser identificado para essa ruptura, de uma 

administração legalista, sem espaço para deliberações, uma administração mais inovadora, 

aconteceu com o advento da Constituição de 1988, uma vez que é possível observar que até a 

década de 1980 havia uma valorização maior à legalidade administrativa. O interesse do 

Estado era o de limitar o espaço da administração e, assim, seus dirigentes e funcionários, no 

sentido de não atribuir-lhes competência. Os juristas, até então, davam maior predileção ao 

parlamento como expressão da democracia. A administração, por outro lado, só cuidaria da 

correta aplicação do direito positivado e, assim, sem muita abertura para maiores discussões 

no ambiente público.
183

 

Essa valorização do monismo jurídico tem uma lógica: durante décadas, o Estado foi o 

meio necessário para o restabelecimento da ordem. A lei era o meio para que o Estado 

pudesse exercer força perante os submissos
184

 que, nesse caso, seria não somente a própria 

administração, mas também os cidadãos. 

Não obstante, o direito público era muito mais debatido, inclusive no Poder Judiciário, 

o que envolvia, principalmente, o Direito Tributário e também questões sobre os benefícios 
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dos serventuários públicos. Até mesmo a Constituição Federal surgia no sentido de que a lei 

deveria atribuir obrigações tributárias. No mesmo passo seguia o Direito Administrativo, que 

estabelecia e entendia que não poderia existir nenhuma ação da administração pública, senão 

o estabelecido por lei.
185

 

Em oposição a isso surgiu a concepção de que, atualmente, existem múltiplas fontes 

do Direito Administrativo diante da federação estabelecida no Brasil, que corrobora para a 

ruptura do entendimento classista e estritamente positivista, pois como verificado, a lei não 

foi deixada de lado para nortear os atos da administração pública. 

A Constituição de 1988, em seus arts. 21, 22, 23 e 24, estabelece as competências 

exclusivas, comuns e concorrentes ao modelo de federação tripartite constituído no Brasil. Tal 

fato torna ainda mais difícil codificar todos os atos que devem, repise-se, nortear a 

administração pública. 

Quando a reflexão é feita de forma piramidal diante das normas e princípios do Estado 

brasileiro, tal dificuldade torna-se ainda mais patente. No topo, a Constituição da República; 

mais abaixo, as leis e as constituições estaduais; e, além disso, em cada nível da federação, os 

regulamentos.
186

 Uma visão puramente positivista na atual conjuntura do Estado brasileiro 

fica cada vez mais distante. 

O que emerge dessa crise da legalidade estritamente positivista é o que ALEXANDRE 

SANTOS DE ARAGÃO denominou de legalidade neopositivista,
187

 em que se busca a 

principiologia ou axiologia das normas. 

Nesse cenário há um padrão para os atos da administração pública, mas ela também 

deve ter um propósito, uma finalidade específica. A administração não cumpre tão somente a 

lei em sentido estrito. Ela deve observar os princípios em sentido amplo. A administração está 

vinculada a todo um bloco de legalidade, que incorpora valores, princípios e objetivos 

jurídicos maiores da sociedade. 
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O princípio da eficiência e economicidade deve mitigar o princípio da legalidade 

formal e abstrata, o que leva ao chamado princípio da legalidade neopositivista,
188

 

mencionado anteriormente. 

Nessa nova relação há um direito fundamental a uma administração pública idônea 

que obedece a uma grande gama de princípios, assim como ocorre no direito fundamental de 

um cidadão comum. Assim, a ideia de legalidade neopositivista busca o fim maior a ser 

atingido, que é o interesse público. Essa legalidade neopositivista seria a concretizadora da 

ruptura com a legalidade formal. 

Muito embora os princípios e os direitos fundamentais não sejam absolutos, eles 

norteiam e vinculam a aplicação das normas pela administração, de maneira que esta esteja 

inserida em um contexto programático da Constituição Federal. 

Nesse sentido, como bem apontou JUAREZ FREITAS, a administração não pode mais 

se orientar de normas e princípios sem qualquer forma de reflexão. Deve, necessariamente, 

existir uma ponderação nas tomadas de decisões.
189

 Não há mais espaço, no atual cenário, 

para vinculação normativa, sem que o administrador possa ter espaço para reflexão e 

deliberação para atingir o melhor fim ao interesse público. São observadas, portanto, mais 

bases para legitimar as atuações da administração pública. 

Identifica-se, nessa toada, que o cerne da questão envolve diretamente o que a 

expressão “Lei” deseja transmitir ao receptor da administração. O significado dessa expressão 

é que permitirá melhor satisfazer o instituto da legalidade dentro do ordenamento jurídico 

brasileiro. 

ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO explica que CHARLES EISENMANN
190

 

identificara, em alguma medida, essa condição. Para o autor, não há como sustentar a tese de 

uma legalidade essencialmente substancial, restrita, em uma concepção extremista. Para isso, 

ele parte do pressuposto de que não é somente a lei que cria o direito. Os regulamentos 

infralegais também exercem tal função e criam direitos e deveres, pois, caso contrário, seriam 

inúteis ao sistema normativo. 
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A função normativa no direito administrativo não se encontra mais somente nos 

poderes do parlamento. Inúmeras normas constitucionais definiram como a administração iria 

se organizar. Não somente isso. Elas definiram políticas públicas, direitos sociais e 

individuais
191

 que hoje podem ser provenientes de diversas fontes criadoras de direito.  

Por outro lado, o papel da Constituição é, atualmente, a principal fonte da legalidade 

administrativa. Sua atuação e função são o que GUSTAVO BINENBOJM chama de principal 

“norma habilitadora das competências administrativas”.
192

 Essa exposição, obviamente, não 

se distancia da ideia de um princípio neolegalista ou neopositivista. E isso ocorre justamente 

porque a Constituição é o principal parâmetro normativo para a atuação da administração 

pública.  

É na Constituição que ficam estabelecidas, como bem aponta BINENBOJM, as três 

bases de orientações para a ação administrativa. A primeira seria a atuação secundum legem, 

em que se baseia na lei, mas quando esta não afrontar a Constituição. A segunda seria a 

praeter legem, em que a administração se norteia diretamente pela Constituição. A terceira 

seria uma atuação contra legem, em que há o entendimento de que a administração pública 

pode atuar enfrentando diretamente a lei, desobedecendo-a, mas se legitimando pelos 

princípios constitucionais aplicáveis.
193

 

Surge, com isso, o seguinte questionamento: Quando uma lei não deve ser aplicada?  

Os preceitos do Estado Democrático de Direito, bem como sua principiologia, são 

determinantes para a condução da atual administração pública, que não se submete mais a 

nenhuma restrição interpretativa das normas que regem o direito como um todo. Ao aplicar ou 

interpretar uma norma, seja constitucional, legal ou regulamentar, o administrador, 

atualmente, deve observar um conjunto de normas que permitirá, inclusive, a não obediência a 

uma delas em benefício de outra maior ou até mesmo de igual hierarquia, com o fim de 

atender ao interesse público, e também com o propósito de atender aos princípios 

fundamentais e humanizadores que orientam a sociedade. 

Como se depreende há uma pluralidade de fontes do direito que permite a nova 

juridicidade administrativa e rompe, assim, com a administração puramente legalista.  
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Essa juridicidade administrativa é originada da Constituição e, assim, o administrador 

pode embasar seus atos sob o pálio da Lei Maior ou mesmo diretamente da lei, ou de normas 

administrativas. Há uma nova ideia, não estanque, de que o administrador tem maior espaço 

para deliberação quando atribui nova sistemática do direito administrativo diante do atual 

ordenamento jurídico. 

A ruptura do monopólio da função normativa do parlamento, que é reforçada pela 

própria ideia de jurisdição constitucional – que se encontra na posse da Justiça como um todo 

– permitiu um novo movimento de orientações jurisprudências, com funções normativas, 

fixadas através da exegese da Constituição.
194

 De forma equidistante, a administração pública, 

hoje, também é fonte criadora de normas, através dos regulamentos administrativos. 

Configura-se claro, por isso, que o monismo legalista está extinto no direito pátrio e, assim, 

tem-se o surgimento da juridicidade administrativa. 

São questionados, portanto, o limite e o espaço da lei e do regulamento, diante de um 

cenário em que há uma administração inovadora e criadora. O primeiro critério, bastante 

claro, é o de que não há transferência ilimitada de poderes. A administração pública está, em 

primeiro lugar, limitada aos fins exigidos inicialmente pela lei. Em segundo plano, ela estará 

limitada aos princípios que deram orientação para a criação de tais normas. 

A legalidade dos atos administrativos virá, então, de diversas orientações em relação 

ao papel da lei e dos regulamentos, para que haja vinculação e até mesmo espaço para 

discricionariedade da administração. 

 A lei possui três papéis fundamentais. A “primazia da lei” é a ideia que impede que o 

administrador se desvincule da lei. A “genérica dependência da lei” é a ideia de que o 

administrador não é puramente e totalmente autônomo, e deve ser conduzido por uma 

orientação legal. E a “reserva específica da lei”, que afirma que a lei criada não pode delegar à 

administração a função normativa.
195

 

A reserva da lei pode encontrar os sentidos formal e material, que dependem de 

determinação da Constituição. A reserva de lei formal se constitui em vinculação primária e 

positiva da lei, ou seja, é aquela criada pela ação dos parlamentares. É proveniente do 
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procedimento legislativo estabelecido na Carta Magna. A reserva de lei material é aquela 

originada por atos normativos com força de lei como, por exemplo, medidas provisórias.
196

  

Importante observar que, apesar de o administrador possuir espaço para interpretações, 

ele ainda se vincula a uma norma, o que significa que esse é o verdadeiro resquício da 

legalidade clássica.  

Uma das decorrências do espírito constitucional de 1988 é justamente o fato de que o 

administrador, hoje, possui maior espaço para interpretação, o que não significa que não há 

um limite estabelecido para sua atuação. O poder público deve observar os direitos e garantias 

fundamentais que a Constituição priorizou. É exatamente isso que deve orientar a conduta da 

administração pública.  

Não há dúvida de que a base da legalidade da administração, no ordenamento jurídico 

brasileiro, é muito mais ampla e é justamente isso que corrobora para um maior espaço para a 

atuação revisora do Judiciário.
197

 

Portanto, no momento em que a administração exerce suas competências, inclusive ao 

criar normas, ela deve observar certos condicionamentos, como a reserva de lei, os parâmetros 

constitucionais ou processuais, as mais diferentes fontes do direito administrativo etc. para 

que essa competência esteja, em sua essência, compatível com a base do direito público, que é 

controlado por todo o ordenamento jurídico. Nos tempos atuais, o legislador tem o papel de 

estabelecer o espaço da administração, bem como definir o grau de vinculação. Ele trabalha 

justamente para instituir o limite legal ao administrador. A administração, com mais base para 

atuação e ao mesmo tempo com mais limite, permite, portanto, maior competência revisora do 

Poder Judiciário. 

3.2 Juridicidade: a discricionariedade administrativa e o controle dos atos 

administrativos 

Conforme análise realizada no tópico anterior houve muitas alterações em razão do 

que a doutrina reputa “crise da legalidade” e isso resultou, essencialmente, na 

constitucionalização do direito administrativo. O administrador possui maior abertura para 
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interpretar. Ele, hoje, não observa tão somente a lei, mas também um conjunto de princípios e 

normas constitucionalmente previstos, com a finalidade de atingir um interesse público. 

Há de se ressaltar que a crise mencionada, devidamente evidenciada, é em relação à 

legalidade classista, o que não significa que a administração ainda tenha de observar o 

princípio da legalidade; caso contrário, estaria afrontando diretamente o Estado Democrático 

de Direito. 

O Direito Administrativo percorreu dois caminhos com sua constitucionalização. O 

primeiro é de que, atualmente, a administração observa princípios explícitos ou não, como, 

por exemplo, o da discricionariedade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, da 

legalidade e estes limitam a atuação, porém, observa-se que o sentido da legalidade 

administrativa é muito maior. Por outro lado, a discricionariedade (o espaço que a 

administração tem para interpretar) continua limitada pela ordem jurídica. 

A legalidade evoluiu junto com a ideia de Estado Democrático de Direito e 

acompanhou as transformações desse novo modelo social,
198

 e o ambiente de escolha do 

administrador caminhou junto com essa evolução, fato que permitiu uma administração que, 

ao mesmo tempo, respeita normas, mas dentro desse círculo normativo, pode e deve inovar 

para atender a atual sistemática que trabalha o direito público e observa os preceitos das 

garantias fundamentais previstos na Constituição. 

A discricionariedade da administração consiste no âmbito de faculdade que é 

conferido ao administrador público emanado da lei, que observa os critérios de conveniência e 

oportunidade para encontrar uma ou mais de uma solução ideal para o caso concreto.
199

  

Há uma margem que a lei confere ao administrador para apreciar dentro dos limites 

impostos pelas normas do ordenamento jurídico, que foi ampliada com a evolução do Estado 

de Direito, e que permite um espaço para a discricionariedade. Em vista disso, o Judiciário 

possui um papel maior no que tange à revisão dos atos administrativos. Forçoso reconhecer 

que há ampliação do controle judicial. 

Cabe mencionar que existe o entendimento na doutrina de uma rigidez que distancia a 

discricionariedade da vinculação dos atos administrativos. Quanto a estes últimos, a 
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administração estaria obrigada a atuar nos moldes que a legislação determina e sem nenhum 

espaço para liberdade nas tomadas decisórias. No entanto, a doutrina contemporânea tem 

trabalhado com a ideia de graus de vinculação dos atos administrativos. E aí, a 

discricionariedade caminha paralelamente à ideia de vinculação. 

ANDREAS J. KRELL
200

 salienta que há, sem nenhuma dúvida, a existência de 

normas que predeterminam a atuação administrativa, mas estas teriam como objeto precípuo 

cálculos matemáticos ou conceitos determinantemente objetivos como, por exemplo, direito 

tributário, cálculo de remuneração de funcionário público, atualização de juros legais, 

previdência. E, em relação aos conceitos, eles estariam ligados à idade de uma pessoa, à 

distância que uma legislação determina entre um prédio e outro etc., ou seja, são elementos 

vinculativos pouco debatidos em âmbito judicial. 

A problemática em relação à discricionariedade da administração e o posterior 

controle do Poder Judiciário, nessa concepção, giram em torno da indeterminação de 

conceitos jurídicos imprecisos encontrados em diversas normas,
201

 como “interesse público”, 

“urgência”, “pobreza”, “conduta ilibada”, “notório saber”, “utilidade pública”, “bons 

costumes”, que possuem alta carga valorativa e permitem maior juízo de interpretação do 

administrador/aplicador da norma. 

Vale ressaltar que, nesse ponto, há o que se chama de graduação da vinculação aos 

atos administrativos. Nesse caso, o administrador fica limitado por lei delineada pelo 

legislador de forma quantitativa e não qualitativa, uma vez que concede um grau de liberdade 

ao administrador. Observa-se aqui a densidade que a lei impôs ao administrador, através da 

linguagem escrita na norma.
202

 Em virtude dessa graduação não se pode afirmar que haja uma 

antítese entre vinculação do ato e discricionariedade do ato administrativo, o que serviria 

como um processo de habilitação da administração pública para atuar com mais eficiência no 

que se refere à organização dos serviços públicos e ao atendimento das mais diferentes 

demandas de uma sociedade industrializada. 

Nessa mesma linha de pensamento, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO 

orienta que a doutrina se insurge, costumeiramente, em uma falta de precisão conceitual que 
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pode fazer com que o Poder Judiciário não realize um exame completo da legalidade no caso 

concreto, o que afronta diretamente os direitos individuais. Discricionariedade e vinculação 

são, na verdade, dois institutos que se encontram intimamente interligados e, portanto, não 

seriam, para o autor, categorias antagônicas.
203

 

Em sentido oposto, MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO leciona que juízo 

técnico, ou de experiência profissional, não se confunde com o critério de juízo de 

oportunidade ou conveniência, uma vez que o tecnicismo envolvido no caso concreto é 

vinculado ao comando legal que ordena o administrado a praticar o ato. Nesse caso, seria 

possível o controle judicial sobre o ato, visto tratar-se de questão puramente técnica.
204

 

A autora defende que a margem de apreciação judicial do ato administrativo seria 

reduzida apenas quando se tratasse de “conceitos de valor”, que pressupõem um juízo de 

conveniência e oportunidade da administração pública, o que possibilitaria à administração 

encontrar a melhor solução ao caso concreto. 

No momento em que a administração se vê diante de uma situação em que apenas uma 

solução é possível, nesse caso, de acordo com essa visão, o Judiciário tem a possibilidade de 

rever o ato realizado em desconformidade com a norma, justamente por se encontrar 

vinculado a ela. 

Para a autora, no momento em que o Poder Judiciário revisa todo e qualquer juízo de 

mérito que a administração tenha tido, isso pode acarretar em uma robotização da 

administração pública, uma vez que em diversas situações a lei confere ao administrador certa 

margem de interpretação. Para reforçar essa teoria, a autora cita inúmeros exemplos, como a 

revogação de ato precário, a autorização de uso de bens públicos, a exoneração de ofício de 

servidor público em cargo de comissão, a dispensa sem justa causa de servidor celetista, a 

alteração ou a rescisão de contratos administrativos, a revogação de licitação; atos que seriam 

extraídos da lei, que por interesse público, o administrador poderia realizar e o Judiciário, por 

se tratar de ato de mérito, não poderia rever.
205

 

Observa-se que a posição de ANDREAS KRELL, nesses casos, seria a de que os 

conceitos jurídicos em questão seriam de ordem empírico-descritivos, ou seja, passíveis de 
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maior apreciação objetiva. Assim, em tese, é possível maior controle sobre eles, pois se trata 

apenas de avaliar sua conformidade com os requisitos técnicos colocados pela própria lei, 

mesmo a lei dando margem à regulação. 

Nesse passo, a queda da dicotomia entre discricionariedade e vinculação dos atos da 

administração pública seria, então, em decorrência da constitucionalização do Direito 

Administrativo e da ideia de uma escalada no que concerne à densidade normativa (graus de 

discricionariedade), que postula o fato de a vinculação estar na submissão às regras, aos 

conceitos indeterminados e aos princípios. 

Sobre essa questão, GUSTAVO BINENBOJM
206

 salienta que, assim como não há ato 

totalmente discricionário, no mínimo, será raro um ato totalmente vinculado sobre o qual 

incida um controle judicial sem quaisquer problemas. Para ele, o tanto de controle judicial não 

deve ser apenas uma função da densidade normativa, mas também de considerações 

procedimentais e funcionais/institucionais.  

Nesse enredo é que a administração deverá se orientar pela finalidade de um princípio 

diante do caso concreto. O administrador deve otimizar seu ato, com o fim de promover o 

saldo positivo, seu juízo de mérito. O administrador deve encontrar o melhor fim a ser 

atingido, com o menor efeito colateral possível. Ele deve observar o grau da finalidade 

atingida na aplicação de uma norma ou princípio em oposição à restrição de outro princípio 

ou norma.
207

 

Nesse âmbito de ponderação, o autor exemplifica com a seguinte situação: estando um 

administrador diante da avaliação de uma lei sanitária que trate da saúde de bovinos, e essa lei 

definir, de forma taxativa, que as medidas sanitárias devam ser a vacinação, a esterilização e o 

sacrifício dos animais, se nesse ínterim uma epidemia atacar todo o rebanho, o que pode 

atingir também a população e gerar um problema de saúde pública, o administrador pode 

optar pelo sacrifício e, assim, priorizar o princípio do direito à saúde em detrimento ao direito 

de propriedade. O Poder Judiciário, ao revisar a juridicidade do ato, verá que o administrador 

tomou a melhor decisão diante de um espaço de discricionariedade de uma norma vinculativa. 

Ou seja, o administrador, de forma gradual, agiu de acordo com o princípio que o levou a 
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atingir o melhor fim. Em resumo: das três medidas disponibilizadas pela lei, o administrador 

observou a que se coadunava para o melhor resultado fim. 

Assim, o que o administrador deverá observar é se a medida obedeceu aos critérios de 

proporcionalidade, se foi adequada para a promoção gradual do fim, se foi necessária, se foi 

observada a menor restrição possível de um princípio em oposição ao adotado e se a adoção 

da medida se justificava diante da magnitude da restrição imposta.
208

 

O papel do Judiciário, nesse caso, será o de observar, através do instrumento de 

ponderação, o comando normativo e, em momento posterior, se a administração deve ou não 

utilizar os instrumentos técnicos, fato que levará a um padrão decisório. 

Como se pode observar, o debate não afirma ser a discricionariedade tão somente uma 

faculdade do administrador. Trata-se, pois, de ato vinculado, que se orienta através da 

obediência às leis, mas, principalmente, aos princípios listados de forma implícita (ou 

explícita) na Constituição, especialmente aqueles dispostos no caput do art. 37, que orientam 

a administração pública.  

O Judiciário terá o papel de observar tais condutas adotadas pela administração – se 

cumprem a finalidade – não somente da norma a qual ela se vincula, mas também a todo 

ordenamento jurídico, sempre se atendo à separação dos poderes para que a administração não 

seja violada, nem viole nenhum direito individual estabelecido como norte fundamental na 

Constituição da República. 

3.3 Princípios a serem observados na sistemática do controle da 

administração pública. Os critérios para a ponderação do julgador na 

admissão da revisão judicial 

Como observado supra, os motivos determinantes nas tomadas de decisões da 

administração pública, em um contexto em que se considera existir a constitucionalização do 

Direito Administrativo, com uma nova concepção do Estado de Direito, se respaldam não 

somente em regras impostas por normas vinculativas, mas também em princípios do 

ordenamento jurídico pátrio que orientam tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Legislativo, 

bem como o Executivo. Não menos importante, a administração pública também deve se 

pautar nos princípios que norteiam o direito brasileiro. 
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O controle jurisdicional, hoje, não percebe se a administração observa a lei em sentido 

estrito. Como salientado anteriormente, há uma nova concepção de legalidade que embasa a 

administração pública e que observa uma gama de princípios que regem seu funcionamento. 

Nesse sentido, a Lei n.º 9.784/99 regula o processo administrativo em âmbito federal. 

Em seu art. 2.º, a mencionada lei estabelece que “A Administração Pública obedecerá, dentre 

outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”. 

Assim, ao controlar a administração, o Judiciário atenta se há ou não, dentro dos 

elementos dos atos administrativos, a utilização dos meios necessários para harmonizar a 

atividade dos órgãos do Estado no exercício de sua atuação. Essa análise, obviamente, é feita 

com a finalidade de evitar qualquer episódio de arbitrariedade ou abuso cometido nesse 

cenário. 

Tem-se, nesse raciocínio, que a fiscalização, que é exercida não somente pelo 

Judiciário, mas também pelo Legislativo e pelo Executivo, objetiva a garantia de uma 

conformidade entre a atuação dos atos da administração com os princípios que norteiam o 

ordenamento jurídico pátrio.
209

 O Poder Judiciário, pela sua função, soluciona as questões 

contenciosas que envolvem a administração pública.
210

 

Os princípios são os autênticos sustentáculos da estrutura jurídica brasileira, que 

norteiam o funcionamento da administração, inclusive ao deixar de aplicar um comando legal 

e/ou a revisão de seus atos pelo Poder Judiciário. 

Nesse contexto que é apontado, inclusive pelo Código de Processo Civil (1973) antes 

da atual reforma, em seu art. 126, que “O juiz não se exime de sentenciar ou despachar 

alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas 

legais, não as havendo; recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito” 

(grifou-se). 

                                                      

209
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

210
 FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1957, p. 43. 



96 

Notório que os tribunais utilizam reiteradamente os princípios como base de 

razoabilidade para o exercício de controle, inclusive de mérito, para revisão dos atos 

administrativos, isso ao observar os limites e as nuanças de cada caso.
211

 

Importante mencionar que muitas divergências se perpetuam no Judiciário, tendo em 

vista que há muita dúvida de qual o limite desse uso. O crucial nesse controle é se o Judiciário 

observa algum tipo de parâmetro/padrão para sua atuação.
212

 

Delineada a importância dos princípios para o esqueleto que sustenta o direito 

brasileiro, cabe a análise de cada princípio à juridicidade dos atos administrativos, à 

legalidade em sentido amplo, bem como à revisão do Judiciário, que é o foco deste capítulo. 

3.3.1 Princípio da supremacia do interesse público e o desvio de finalidade como 

parâmetro da revisão judicial dos atos administrativos 

Como visto, o Direito Administrativo brasileiro busca uma base que se funda na 

indisponibilidade do interesse público nas relações jurídicas administrativas, que advém da 

supremacia do interesse público sobre o interesse privado.
213

 Há o dever e a obrigação da 

administração, e de um lado e de outro o interesse dos indivíduos. De acordo com CELSO 

ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO: “São os elementos deste binômio que, a nosso ver, se 

encontram expressados, respectivamente, no que denominamos ‘supremacia do interesse 

público’ e ‘indisponibilidade do interesse público’”.
214

 

 O princípio da supremacia do interesse público, nas palavras de MARÇAL JUSTEN 

FILHO,
215

 é reconhecer o que o autor chama de “instrumentalidade” do Estado. Os órgãos 

públicos devem se orientar, necessariamente, no interesse público, o que significa que a 

exegese da administração pública, ao autuar, deve se orientar por esse princípio. É ele que terá 

o efeito de democratização das relações públicas. Esse princípio se baseia no fato de que o 
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interesse coletivo deve prevalecer sobre os interesses dos particulares, pois é esse interesse 

que irá legitimar a atuação estatal. 

Vale ressaltar que nessa relação Estado/indivíduo nascem os mais variados princípios 

do ordenamento jurídico brasileiro e os direitos fundamentais, especialmente aqueles 

estabelecidos como norte da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 no seu 

art. 3.º e seus quatro incisos, quais sejam: 

 

Art. 3.º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II – garantir o desenvolvimento nacional; 

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; 

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. 

 

Não pode haver confusão no que concerne a interesse do Estado com interesse do 

agente administrativo, muito menos com o interesse da coletividade, que é o somatório dos 

interesses individuais.
216

 

JUAREZ FREITAS
217

 relevantemente apontou que é a dignidade de todos os cidadãos 

que irá justificar a “primazia legítima e democrática do interesse público sobre o interesse dos 

particulares”. 

Obviamente que em um Estado Democrático de Direito, essa supremacia não deve, e 

não merece, ser despótica. A mera indicação de um interesse público para que haja a atuação 

da administração, ou do Estado como um todo, não pode ser suficiente para que haja a 

definição correta do que seria interesse público. 

O controle jurídico que deve existir no caso é justamente para que não haja um 

desarranjo entre o interesse estatal democrático e o interesse meramente governamental. Em 

suma, o interesse público requer que haja uma relação de subordinação dos atos 
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administrativos aos direitos fundamentais dos cidadãos.
218

 Aqui merece destaque o direito a 

uma boa administração pública.  

O Poder Judiciário atua, nesse fato, como revisor ao verificar se houve (ou não) 

qualquer desvio de finalidade da administração pública, caso o agente tenha usurpado o real 

interesse público. 

3.3.2 Princípio da proporcionalidade como técnica jurídica de controle judicial dos 

atos administrativos 

Na execução das tarefas administrativas, o princípio da proporcionalidade exerce a 

função de evitar que a administração pratique ação fora dos padrões delineados, para mais ou 

para menos, o que permitirá que o objetivo traçado seja atingido. Observe-se que nesse ponto 

há forte ligação com o princípio da supremacia do interesse público tratado supra. 

Para que não haja a violação à proporcionalidade, que “ocorre quando, na presença de 

dois valores legítimos a sopesar, o administrador dá prioridade a um em detrimento de outro 

ou sacrifício exagerado de outro, com informação da prudência no sentido aristotélico”.
219

 O 

que significa, nada mais nada menos, que o administrador deve realizar o conhecido exercício 

da proporcionalidade, que é justamente a verificação da adequação entre os meios e os fins, 

em que os meios adotados devem estar aptos a atingir os fins almejados; a necessidade da 

medida deve ser analisada se a execução irá ser a menos gravosa possível, bem como se 

restringe menos direitos fundamentais; e, por fim, deve ser analisada a aplicação da 

proporcionalidade em sentido estrito, que nas palavras de CANOTILHO
220

 trata-se “de uma 

questão de ‘medida’ ou ‘desmedida’ para se alcançar um fim: pesar as desvantagens dos 

meios em relação às vantagens do fim”. É nesse exame que o administrador público deve 

atuar de maneira a preservar o maior número de direitos possíveis, o que significa que o 

administrador deve, no exercício de suas funções, cumprir com seus deveres da forma mais 

diligente possível.
221
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Nenhum indivíduo deve suportar qualquer tipo de constrangimento do Estado, além do 

que é possível ser suportado por ele. É a ideia refletida no brocardo de FRITZ FLEINER
222

 de 

que “a polícia não deve utilizar canhões para abater pardais”. 

Exatamente em virtude da concepção de que o princípio da proporcionalidade está 

dentro do exame das garantias e dos direitos fundamentais, uma vez que não pode existir um 

direito fundamental que se sobreponha a outro em caso de antinomia. 

Vale dizer, uma vez que este capítulo foca no controle judicial dos atos 

administrativos, que o princípio da proporcionalidade deve ser (e é) utilizado como técnica 

jurídica de controle jurisdicional. 

Assim, a responsabilidade do Estado – e vale aqui o reforço – democrático – seja no 

momento de criar a lei, seja no momento de regular, seja no momento de rever o ato 

administrativo pelo Poder Judiciário, observa a proporcionalidade com o fim de que não haja 

nenhum tipo de excesso, nem omissão. Portanto, por um pressuposto lógico, que exista a 

prestação do Estado de forma que sejam assegurados os direitos fundamentais. 

3.3.3 Princípio da legalidade e o novo viés constitucional para fins de revisão judicial 

dos atos administrativos 

Conforme apontado anteriormente, o controle realizado pelo Poder Judiciário, em um 

novo contexto de Estado Democrático de Direito, não se atém mais tão somente à clássica 

ideia que a sociedade alimentava sobre o princípio da legalidade. Afirma-se que a legalidade, 

atualmente, não se restringe à concepção de que o administrador público esteja vinculado à lei 

em seu sentido estrito, mas a todo conjunto de normas que regem o ordenamento jurídico 

pátrio, bem como a todo o conjunto de regras e princípios. 

Depois de longa crise
223

 estudada, que por razões históricas tornaram o legalismo mais 

balanceado, o que permite maior abertura para uma administração pública mais ativa, de fato 

a administração pública pode interpretar o ordenamento jurídico de modo a buscar maior 

razoabilidade da norma, o fim que ela verdadeiramente almeja e, dessa forma, em vez de se 
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observar apenas o texto da lei, se deve observar a juridicidade composta pela norma.
224

 Há 

assim um conjunto de regras que preconizam a legalidade administrativa. Vale mencionar 

novamente a Lei n.º 9.784/99, uma vez que seu art. 1.º estipula que a administração deve 

proteger os direitos dos administrados e buscar o melhor cumprimento dos fins da 

administração. O caput do art. 2.º e seus incisos evidenciam que a administração deve 

observar todo um conjunto de princípios que norteiam o direito pátrio. Em vários dos incisos 

a verdadeira finalidade do trabalho administrativo é reforçada e a adequação é mantida. 

Veja-se, por oportuno, o que assevera a Lei n.º 9.784/99, arts. 1.º e 2.º, e seus incisos: 

 

Art. 1.º Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no 

âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção 

dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração. 

§1.º Os preceitos desta Lei também se aplicam aos órgãos dos Poderes Legislativo e 

Judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa. 

§2.º Para os fins desta Lei, consideram-se: 

I – órgão – a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da 

estrutura da Administração indireta; 

II – entidade – a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica; 

III – autoridade – o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. 

Art. 2.º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 

ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os 

critérios de: 

I – atuação conforme a lei e o Direito; 

II – atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de 

poderes ou competências, salvo autorização em lei; 

III – objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal 

de agentes ou autoridades; 

IV – atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; 

V – divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo 

previstas na Constituição; 

VI – adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e 

sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do 

interesse público; 

VII – indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão; 

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos 

administrados; 

IX – adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, 

segurança e respeito aos direitos dos administrados; 
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X – garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à 

produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam 

resultar sanções e nas situações de litígio; 

XI – proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei; 

XII – impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos 

interessados; 

XIII – interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o 

atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova 

interpretação. 

 

A legalidade é um “princípio entre princípios” e deve assim ir ao encontro do que se 

busca com o trabalho da administração que é, em primeiro plano, o respeito aos direitos 

fundamentais, bem como aos indivíduos da sociedade brasileira; e, em segundo lugar, o 

direito de cada administrado a uma boa administração pública. 

Nessa toada, a doutrina assevera que o Direito, com a Constituição da República de 

1988, estabelece o princípio da legalidade temperada, que considera a incidência dos mais 

variados princípios,
225

 fato que se revela fundamental no que diz respeito ao controle do 

Judiciário, uma vez que poderá anular ou revogar um ato administrativo, quando esse se 

desvirtuar da sua finalidade, observada toda a ideia passada de legalidade, ou seja, quando a 

administração atuar transpassando os limites estabelecidos por todo o ordenamento jurídico. 

Por isso, a íntima ligação do princípio da legalidade com todos os outros princípios 

mencionados e com os que ainda serão abordados. 

Veja-se que a Lei n.º 4.717/65, recepcionada pela Carta de 1988, que tem como 

idealizador MIGUEL SEABRA FAGUNDES, e regula a Ação Popular, em seu art. 2.º já trata 

dos vícios em relação à legalidade dos atos administrativos. Se respeitados todos os elementos 

constantes da norma, por exemplo, a incompetência ou o vício de forma, não há razão à 

invalidação ou à revisão do ato. Se um dos critérios estabelecidos na norma for desrespeitado 

surgirá um problema de validade e, portanto, caberá a Ação Popular. 

Assevera a Lei n.º 4.717/65, art. 2.º, alíneas:  

 

Art. 2.º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo 

anterior, nos casos de: 

a) incompetência; 

b) vício de forma; 
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c) ilegalidade do objeto; 

d) inexistência dos motivos; 

e) desvio de finalidade. 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as 

seguintes normas: 

a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições 

legais do agente que o praticou; 

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular 

de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato; 

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de 

lei, regulamento ou outro ato normativo; 

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em 

que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada 

ao resultado obtido; 

e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim 

diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência. 

 

Nada obstante, cabe a menção de que o espaço de escolha, que é aberto ao 

administrador pelas normas, será sempre passível do controle judicial, uma vez que, como 

abordado, a norma traça uma competência e delineia, assim, a forma e a finalidade as quais a 

administração deve perseguir. 

3.3.4 Princípio da imparcialidade ou impessoalidade e a possibilidade de revisão 

judicial quando o ato administrativo atender interesses pessoais 

Com o propósito de melhorar a qualidade da administração pública no Brasil, em 1998 

foi aprovada a Emenda Constitucional n.º 19, que incluiu à Magna Carta o caput do art. 37, 

que estabeleceu de forma expressa, entre outros princípios, que a administração deve ser 

Imparcial
226

 em suas escolhas e decisões, o que significa dizer que ela deve estar em um 

“manto” de isenção e tratamento equânime diante dos administrados. 

O arbítrio da administração é terminantemente repudiado diante do princípio em tela, 

que não permite que haja no Direito brasileiro qualquer apreciação administrativa com caráter 

meramente subjetivo. Como ressaltado, o próprio caráter de legalidade da administração, que 

emana da Constituição, que a vincula e ao mesmo tempo dá a margem de atuação e 

                                                      

226
 Muito se discute na doutrina se imparcialidade e impessoalidade são tecnicamente iguais como princípio. 

Esse não é o escopo do capítulo e parte-se da ideia de que esses institutos estão intimamente ligados e, assim, 

possuem um significado bem similar para a administração pública. 
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interpretação,
227

 orienta a administração a um único caminho, o qual tem como condição o 

interesse público, e assim o tratamento igualitário a todos os administrados. 

A derivação do princípio geral da igualdade
228

 leva à interpretação de que a 

Constituição de 1988 veda qualquer ato discriminatório no campo jurídico que afronte e 

negue os direitos fundamentais, mais especificamente que reduza o estabelecido no art. 3.º do 

diploma constitucional.
229

 

A destreza desse princípio é a de romper com a velha prática colonial, paternalista, em 

que se ofereciam mais favores e benefícios a alguns poucos membros da sociedade, 

característica que não cabe ao Estado brasileiro quando o que se construiu ao longo da 

história, especialmente nos últimos trinta anos, foi a democracia, que privilegia o apelo de 

toda a população e não somente o de uma classe específica. 

É justamente esse princípio que deve levar à equalização das práticas administrativas 

para que não haja nenhuma discriminação nas relações com os administrados e até mesmo nas 

relações com os entes estatais. 

De suma importância trazer à baila que a CRFB/88, em seu art. 19, III veda a distinção 

entre a União, os Estados e Distrito Federal e os Municípios, o que resulta, por exemplo, na 

impossibilidade de isenções ou benefícios fiscais entre os Estados sem a prévia aprovação do 

Confaz, como determina a Súmula Vinculante n.º 69, de 2012,
230

 cujo objetivo precípuo é 

compelir o que ficou conhecido como “guerra fiscal”. Fato que remonta fortemente à 

igualdade nas relações administrativas, que deve atingir o interesse do Estado brasileiro como 

um todo. 

Ressalta-se que, apesar do princípio da impessoalidade estar intimamente ligado aos 

princípios da igualdade e da legalidade, essa situação não pode significar falta de estímulo por 

                                                      

227
 Essa é a percepção que tem prevalecido, ou seja, a de que “toda interpretação jurídica é também 

constitucional”. BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São 

Paulo: Saraiva, 2004, p. 37. 

228
 CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (2006:70). A respeito do princípio da impessoalidade afirma 

que “não é senão que o próprio princípio da igualdade ou isonomia. Nele, se traduz a ideia de que a 

Administração tem que tratar a todos os administrados sem discriminações, benéficas ou detrimentosas. Além 

disso, como ‘todos são iguais perante a lei’, a fortiori, teriam de sê-lo perante a Administração”. 

229
 FREITAS, Juarez, op. cit., 2013, p. 70. 

230
 “Qualquer isenção, incentivo, redução de alíquota ou de base de cálculo, crédito presumido, dispensa de 

pagamento ou outro benefício relativo ao ICMS, concedido sem prévia aprovação em convênio celebrado no 

âmbito do Confaz, é inconstitucional.” 
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parte do administrador
231

 nas questões mais humanizadas de administração pública. A 

imparcialidade quer dizer que a administração pública não pode, em hipótese alguma, atender 

e trabalhar a interesses pessoais, subjetivistas. É essa imparcialidade que levará à prática da 

boa administração pública. 

Caberá então, ao Judiciário, conforme Súmula 473 do STF,
232

 apreciar o vício da falta 

de imparcialidade do administrador, quando efetivamente houver, e anular assim o ato 

administrativo. 

3.3.5 Princípio da moralidade e probidade da administração pública como balizas 

éticas necessárias para o controle dos atos administrativos  

O princípio da moralidade e probidade da administração pública estabelece que a 

administração pública atue “segundo padrões éticos e de boa-fé”.
233

 Consiste, assim, na 

verificação de a administração e/ou o administrador adotarem uma prática conforme os bons 

costumes, as regras de boa administração, justiça e equidade mesmo que em desacordo com a 

lei.
234

 

A doutrina constrói, a partir da Constituição de 1988, a ideia de que a administração 

deve seguir as regras que levam à prática da boa administração pública. É a partir desse 

conceito que HELLY LOPES MEIRELLES
235

 e VALÉRIA OLIVEIRA QUIXADÁ
236

 

admitem a existência de um parâmetro de comportamento da sociedade que determina o que 

vem a ser a moralidade administrativa, o que se entrelaça com outros princípios do 

ordenamento jurídico de definição tão indeterminada quanto às expressões “bons costumes”, 

“razoabilidade”, “proporcionalidade”, “justiça” etc. 

                                                      

231
 FREITAS, Juarez, op. cit., 2013, p. 73. 

232
 “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque 
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direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” (grifou-se) 
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 Lei n. 9.784/99, art. 2.º, parágrafo único, inc. IV. 
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 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 79. 

235
 “... o certo é que a moralidade do ato administrativo juntamente a sua legalidade e finalidade, além da sua 

adequação aos demais princípios, constituem pressupostos de validade sem os quais toda atividade pública será 

ilegítima” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, 

p. 84). 
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 QUIXADÁ, Valéria Oliveira. Princípio da moralidade administrativa: autonomia, aplicabilidade e controle 

em face da Constituição de 1988. Revista do Tribunal de Contas da União, n. 73, v. 28. Brasília, jul.-set. 1997, 

p. 54. 
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Uma vez que se encontra no caput do art. 37 da CRFB/88, o princípio da moralidade 

deve ser considerado como mais um princípio autônomo, o qual a administração deverá 

observar em todo o procedimento administrativo. Esse procedimento é necessário justamente 

para o combate à corrupção,
237

 ou seja, falta de escopo moral na atuação de um administrador 

ou administrado. Esse fato é de importante menção, pois, pela primeira vez em uma 

constituição brasileira, houve previsão à moralidade como um norte da atuação 

administrativa. 

Antes da CRFB/88 entendia-se que moralidade se encontraria dentro do princípio da 

legalidade e, por isso, não poderia existir nenhuma atuação sem o escopo moral. Atualmente, 

contudo, o princípio da moralidade ganha destaque e estabelece ao administrador não 

observar tão somente o princípio da legalidade, mas atuar conforme a ética, os bons costumes, 

a justiça, mesmo que em desacordo com previsão normativa. Deve existir honestidade no trato 

da coisa pública e coesão com o interesse da coletividade. 

Observe-se que a moralidade administrativa não é simplesmente a moral comum 

espalhada pela sociedade. Trata-se, aqui, de moralidade jurídica, moralidade institucional, ou 

seja, aquilo que remonta à boa administração,
238

 de modo que passa a ter um valor 

teleológico. Isso é o que poderá levar às sanções externas da vontade da relação 

administrativa. 

Os exemplos constitucionais dessas sanções encontram-se no §4.º do art. 37 da 

CRFB/88 que, em caso de improbidade administrativa, “haverá a suspensão dos direitos 

políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, 

na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”. 

Não se admite violação à moralidade praticada pela administração. E esse é o 

entendimento de IARA LEAL GASOS,
239

 que afirma que uma ação omissiva (e injusta) da 

administração, que permita qualquer forma de lesão, é um ato administrativo que afronta 

diretamente a moral da sociedade. Portanto, o particular com o direito violado pode e deve 

recorrer ao Judiciário para que seja revisto o ato. 

                                                      

237
 FREITAS, Juarez, op. cit., 2013, p. 75.  

238
 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 78-79. 

239
 GASOS, Iara Leal. A omissão abusiva do poder de polícia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1994, p. 91. 
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Ao se coadunar com os padrões éticos da sociedade, a administração estará em posição 

respeitosa diante do princípio da moralidade. 

Percebe-se que o princípio em tela rompe com a antiga amarra que impedia a luta 

contra a improbidade administrativa, uma vez que não existiam situações de enriquecimento 

ilícito e/ou danos materiais, mas havia algum tipo de dano moral que atingia a sociedade.
240

 

A honestidade, portanto, é a máxima do princípio para que haja a boa administração 

pública e, por isso, eficaz e eficiente. Assim, o controle revisional da Justiça terá como foco 

não somente a legalidade e a discricionariedade dos atos administrativos, mas sempre 

observará o comportamento ético do administrador e do administrado que, por fim, devem 

estar em consonância com o que a sociedade concebe como algo moral, honesto, probo. Esse 

princípio torna viável o controle dos atos administrativos, das relações administrativas, 

quando estes não estão dentro da esfera de probidade, condição à boa administração. 

3.3.6 Princípio da publicidade como condição para a juridicidade do ato 

administrativo 

A transparência da atividade administrativa, característica introduzida no princípio da 

publicidade, está intimamente ligada à vontade social do Estado Democrático de Direito e, 

portanto, da democracia administrativa.
241

 A informação e o conhecimento público são, 

conforme a Magna Carta, um dos deveres essenciais à administração pública. 

O ato administrativo público é o que permitirá o controle das atividades estatais pela 

população. O gestor público não pode tratar algo público como seu e, dessa forma, fazer 

autopropaganda. É justamente isso que o princípio da publicidade busca vedar. Publicidade 

dos atos administrativos não se confunde, portanto, com propaganda que autopromova o 

gestor público. Ponto em que se concentra com o princípio da impessoalidade, tendo em vista 

não poder existir privilégios nas atuações da administração.  

A ampla divulgação dos atos administrativos, a informação, bem como o princípio ora 

em comento, são direitos fundamentais encontrados no inciso XXXIII do art. 5.º da 
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 FREITAS, Juarez, op. cit., 2013, p. 77. 

241
 MEDAUAR, Odete, op. cit., 2002, p. 155. 
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CRFB/88,
242

 que estabelece justamente que todo o povo tem o direito de ser informado pelos 

atos do Estado. A única ressalva seria quando o sigilo é necessário à segurança nacional. 

Ao se mencionar o fato de que deve existir ampla divulgação da atuação estatal não se 

quer dizer que o princípio persegue somente que os atos sejam oficialmente publicados. 

Significa dizer que a conduta do agente público também deve ser observada.
243

 

Ressalta-se que administração pública é uma entidade que existe apenas para cuidar do 

interesse coletivo e é devido a isso que seus atos devem ser todos transparentes e informados 

à população. 

CARLOS ARI SUNDFELD,
244

 nessa orientação, comenta que o art. 1.º da CRFB/88 

prevê que todo poder emana do povo e, assim, o povo tem o direito de ser informado de todo 

o poder concedido à administração, que jamais poderá conduzir seu funcionamento por meio 

de interesses próprios. Deve, sim, agir de acordo com o dever de transparência. 

O princípio da publicidade, no que concerne à administração pública, está fortemente 

ligado ao controle da moralidade dos agentes administrativos. Em razão disso, os atos 

praticados somente podem ser revistos pela própria entidade ou pelo Judiciário quando 

publicados e disponibilizados à população. 

Nesse sentido, MARINO PAZZAGLINI FILHO
245

 explicita que esse princípio seria 

mecanismo de controle da gestão administrativa. Nos regimes democráticos, o fato de uma 

ação estatal não ser pública, deve ser encarado como uma ação possivelmente eivada de 

antijuridicidade, com forte suspeição,
246

 o que, certamente, gera insegurança jurídica e afronta 

à conquista da democracia participativa. 

Assim, o princípio em análise é mais um dos pilares de sustentação a uma boa 

administração pública, direito fundamental de todo cidadão.
247

 

                                                      

242
 “... todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse 

coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
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Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, jan.-mar, 1995, p. 95. 
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Paulo: Atlas, 2000, p. 30. 
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3.3.7 Princípios da confiança legítima, boa-fé e segurança jurídica. Elementos para 

realizar o controle judicial ou para evitá-lo 

Tais princípios exigem a boa-fé nas relações jurídico-administrativas e por isso a 

relevância em ser tratado de forma separada, a despeito de ter nascido dos princípios da 

moralidade e da segurança jurídica. 

No que tange à boa-fé nas relações administrativas, ela pode ser concebida de forma 

subjetiva e de forma objetiva. Na subjetiva, o agente administrativo tem o ânimo de atuar em 

conformidade com o ordenamento jurídico. Na acepção objetiva seria a conformação das 

partes com o comportamento adequado na relação jurídica
248

 e é justamente nesse sentido que 

há a aproximação dos dois conceitos, uma vez que se relacionam à confiança do ato 

administrativo. 

Nessa toada, o administrador e o administrado devem agir com boa-fé e em respeito 

aos padrões de moralidade, para que haja a garantia de estabilidade nas relações jurídico-

administrativas.  

O princípio da confiança legítima é de extrema importância no que concerne à solução 

de atos administrativos inválidos, capazes de serem convalidados. Exemplo pertinente dessa 

questão consiste no caso de existir um ato apenas com vício formal na relação administrativa 

já construída e ele não acarretar em lesão ao interesse público.
249

 Nesse contexto, a 

administração poderá convalidar o ato emanado com vício com base na boa-fé, na segurança 

jurídica e, portanto, na confiança legítima. 

Em virtude desses princípios, o Ministro do STF Carlos Velloso, no julgamento do RE 

n
o
 442.683, entendeu que, excepcionalmente, pode ser declarada a inconstitucionalidade de 

uma norma com efeito ex nunc.
250
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 MAFFINI, Rafael. Princípio da proteção substancial da confiança no direito administrativo brasileiro. 
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FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 5. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2013, p. 83). 



109 

Nesse sentido, a segurança jurídica é nada mais, nada menos do que a proteção da 

estabilidade nas relações jurídicas, o que permite com que a administração cumpra com seu 

fim e garanta maior previsibilidade dos atos administrativos e, consequentemente, respeito ao 

direito fundamental à boa administração pública.  

Portanto, diante do Estado Democrático de Direito, o princípio da confiança legítima 

permite que, em nome da estabilidade das relações jurídicas, um ato administrativo possa ser 

concretizado e convalidado pelo Judiciário, mesmo que esse ato seja antijurídico, em nome de 

um bem maior, que é a segurança jurídica. 

3.3.8 Princípio da motivação como fundamento para o controle judicial dos atos 

administrativos 

A respeito do princípio da motivação cabe salientar que a administração tem a 

obrigação de demonstrar o motivo que a levou tomar uma medida, uma decisão, a prática de 

um ato. Para que seja possível a verificação da compatibilidade, da congruência, do que a 

legislação prevê é fundamental a verificação de que esse princípio também decorre do art. 1.º 

da CRFB/88, que estabelece o Estado Democrático de Direito e dispõe que todo o poder 

emana do povo, o que garante que a administração também deve ser democrática e também 

deve expor seus motivos para toda a sociedade brasileira. 

O art. 50 da Lei n.º 9.784/99 expõe de maneira muito clara as situações em que a 

administração tem o dever de motivar suas condutas. A motivação deve ser exposta de forma 

clara e congruente para que a conduta do administrador possa ser fiscalizada. 

Assevera o art. 50 da Lei n.º 9.784/99: 

 

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e 

dos fundamentos jurídicos, quando: 

I – neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 

II – imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 

III – decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; 

IV – dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; 

V – decidam recursos administrativos; 

VI – decorram de reexame de ofício; 

VII – deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de 

pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; 

VIII – importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato 

administrativo. 



110 

§1.º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em 

declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, 

decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. 

 

O que se busca através da motivação dos atos da administração e do Poder Judiciário é 

justamente que não exista arbitrariedade nas decisões do poder público.
251

 Não é de hoje essa 

concepção. Ainda no direito positivista, Kelsen
252

 falava em uma “moldura”, que seria o 

espaço de interpretação de uma norma, o que obviamente iria motivar um ato ou uma decisão. 

Para o autor haveria sempre um espaço de liberdade em maior ou menor grau, mas qualquer 

ato antes de aplicado deveria estar dentro das escolhas possíveis que compõem essa 

“moldura”. 

Não obstante, cabe salientar que o princípio da motivação determina à administração 

pública exibir não somente as circunstâncias de direito que embasaram a providência adotada, 

mas também as razões factuais que permitiram ao agente tomar a medida considerada 

cabível.
253

 

Frise-se que os atos administrativos tomados sem nenhuma motivação exposta são 

passíveis de anulação.
254

 Em corroboração com esse entendimento cabe dizer que o bom 

funcionamento da administração pública fica vinculado, mesmo havendo discricionariedade, 

ao motivo evidenciado expressamente, juntamente com os critérios de conveniência e 

oportunidade. 

O motivo evidenciado serve, em primeira mão, para que a própria administração possa 

realizar o autocontrole de seus atos e para que, assim, possa observar sob o aspecto jurídico se 

houve o rigor cabível para atender as garantias demandadas. Em segundo plano, a exposição 

da motivação permite que a própria sociedade realize o controle da legalidade do ato e, por 

fim, propicia uma verificação mais acurada pelo Poder Judiciário.
255
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Isto posto, o princípio da motivação dos atos públicos, consagrado no direito brasileiro 

como um princípio autônomo, se destaca em virtude da ligação com o controle dos atos 

administrativos, bem como por sua legalidade no sentido ampliado. É esse controle que 

permite que haja efetivamente verificação do meio mais eficiente no curso das providências 

tomadas e na verificação da moralidade. 

3.3.9 Princípio da economicidade, eficácia e eficiência. Análise da sua conformidade 

pelo Poder Judiciário 

O princípio da economicidade é estabelecido na CRFB/88 no seu art. 70,
256

 que dispõe 

que o serviço público deve ser prestado com o menor custo possível em um menor espaço de 

tempo e, em contrapartida, com a maior qualidade possível. 

A economicidade é, nesse sentido, observar o melhor custo-benefício para a despesa 

pública, tendo em vista o melhor meio para com a melhor asserção, para ter efetividade, e o 

menor gasto possível do poder público.
257

 

RICARDO LOBO TORRES,
258

 nessa linha, expressa que a economicidade representa 

para o cidadão comum menor esforço diante da tributação que o país exige para obter bens e 

serviços do mercado no menor preço e, ao mesmo tempo, salienta que isso advém da equação 

despesa/receita do Estado. 

Cabe salientar que um dos meios administrativos adequados para formalizar uma 

compra de bem ou um contrato de serviço público, bem como a concessão, é através da 

licitação, que é regulamentada pela Lei n.º 8.666/96. E nessa lei, no art. 3.º, também se 

verifica a imposição da economicidade nas contratações públicas,
259

 que dispõe que 

administração pública deve, através da licitação, selecionar a proposta mais vantajosa. 
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Observa-se que através desse dispositivo, a economicidade é um dos pilares para as 

contratações públicas e uma das exigências da Lei de Licitações. É em virtude desse princípio 

que se exige a racionalização dos recursos fiscais no Brasil e é ele que dará causa aos 

princípios da eficiência e eficácia que serão tratados a seguir. 

Eficiência é o dever jurídico que se determina à administração pública no momento 

em que ela usa os meios estatais para o funcionamento idôneo, econômico e necessário ao que 

foi demandado como fim pelas normas do ordenamento jurídico. 

O princípio da eficiência é expressamente previsto no caput do art. 37 da CRFB/88, 

após a EC n.º 19, de 1998. A partir daí reconheceu-se que Constituição impõe ao 

administrador executar suas atividades com presteza, perfeição e rendimento,
260

 e assim 

atender da melhor forma as necessidades da coletividade. 

O dever de eficiência consiste na adesão dos melhores meios econômicos na execução 

das tarefas e no uso dos recursos públicos, o que significa dizer, com menos custo de 

aplicação e da forma mais célere para alcançar a finalidade imposta ao administrador. 

A distinção entre o princípio da economicidade e o princípio da eficiência consiste em 

que a economicidade se liga ao melhor contrato e a eficiência busca o melhor resultado para o 

contrato. Aqui se encontra a ideia de menor custo para evitar qualquer forma de desperdício e 

a busca da ampliação dos benefícios almejados.
261

 Assim, a eficiência diz respeito ao modo 

que deve ser empregado na atividade administrativa para alcançar o resultado, portanto, ela 

está ligada à conduta do agente administrativo.
262

 

Há, dessa forma, a percepção de que o princípio em comento faz parte de um 

direcionamento constitucional e, por assim dizer, programático de gerenciar as atividades 

públicas para avultar os melhores serviços públicos, entre eles, os estabelecidos na Magna 

Carta, como saúde, educação, transporte público, funcionamento dos órgãos públicos. 
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Em relação ao princípio da eficácia jurídica cumpre destacar, de início, que a própria 

CRFB/88, no seu art. 74, inciso II
263

 consagra que a administração deve ter eficácia no trato 

público. Esse destaque constitucional é importante porque, dessa forma, ele remonta à ideia 

de que não basta à administração pública ser econômica e eficiente se ela não conseguir 

atingir adequadamente o fim proposto pelas normas constitucionais ou infraconstitucionais. 

A eficácia seria, portanto, a efetiva consecução dos objetivos prefixados nas 

normas,
264

 se atingida efetivamente a finalidade proposta. O que distingue a eficiência é o fato 

de que ela está ligada ao modo, aos métodos de execução para a aplicação dos recursos 

disponíveis.
265

 O que interessa ao Estado brasileiro, bem como para a população, em relação à 

eficácia, é adequar o meio com o fim, com o máximo de benefícios possíveis. 

Na doutrina existe a abordagem de dois tipos de eficácias possíveis. A eficácia 

jurídica, que é aquela ligada à aplicabilidade, à exigibilidade e à executoriedade da norma. E a 

eficácia social, que se liga à ideia de que no mundo dos fatos a norma consegue efetivamente 

ser exequível, executada, diante do proposto. Alguns autores entendem existir similaridade no 

que concerne aos dois tipos de eficácia,
266

 mas há parte da doutrina que entende que a eficácia 

social seria o que é chamado de efetividade, a concretização da função social da norma.
267-268

 

Verifica-se, então, a necessidade e a oportunidade de implementação de políticas públicas ao 

alcance dos objetivos das normas.  
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Assim, enquanto a eficácia jurídica é a capacidade de gerar efeito no campo 

jurídico,
269

 a eficácia social é a efetivação do disposto na norma no plano social, o que se 

conhece como efetividade jurídica. 

JOSÉ AFONSO DA SILVA
270

 ainda classifica a eficácia em três planos. O primeiro 

seria a eficácia da norma com seu pleno efeito, que já possui aplicabilidade imediata e direta, 

e, portanto, autoexecutoriedade; o segundo plano são as normas de eficácia contida, que 

podem ter seu conteúdo reduzido por uma norma ordinária, apesar de sua aplicabilidade 

imediata; e, por último, as normas de eficácia limitada, em que estabelecem um conteúdo 

programático, ou seja, um fim que deve ser perseguido até atingir a possibilidade de aplicação 

imediata. 

Destaca-se, nessa toada, que o Judiciário, no exame dos princípios da economicidade, 

eficiência e eficácia do poder público não fará a revisão meramente dos juízos de 

conveniência e oportunidade da administração pública, mas sim da motivação obrigatória que 

o levou a tomar tal conduta.
271

  

Significa dizer que a análise do Judiciário será através da verificação da conformidade 

dos atos administrativos com os princípios da economicidade, eficiência e eficácia em relação 

às normas que orientam a função administrativa. 

A condução da gestão pública e das decisões administrativas deve sempre observar 

que os três princípios mencionados vedam peremptoriamente qualquer forma antieconômica 

de funcionalismo público e, assim, se busca o não desperdício do dinheiro público. Veda-se a 

condução da administração com a utilização de técnicas inapropriadas e, mais do que isso, a 

não observância dos mandamentos do ordenamento jurídico como um todo. 

O contorno de toda a gestão pública deve ser o interesse público, o que busca a 

efetivação dos direitos fundamentais de cada cidadão, entre eles, o direito fundamental à boa 

administração pública, o que abarca o tempo gasto para produzir os efeitos desejados, o 

dinheiro gasto e a efetivação no plano dos fatos. 
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3.3.10 Princípio da responsabilidade da administração pública 

Previsto no art. 37, §6.º da CRFB/88, que dispõe: “As pessoas jurídicas de direito 

público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa”. De acordo com esse princípio devem ser evitados 

danos jurídicos provenientes de arbitrariedades da administração injustificáveis aos cidadãos. 

Toda a conduta de agente estatal que causar dano a alguém, o Estado deve reparar a pessoa e 

esta terá o direito de regresso contra o agente responsável pela conduta danosa. 

Ressalta-se que o dano causado não precisa ser, necessariamente, causado por 

funcionário público. Basta ser uma pessoa, inclusive jurídica, revestida de função pública, 

como ocorre na administração indireta. De igual modo, o agente público que cometer dano 

fora do período em que estiver exercendo função pública, esse fato não se enquadrará no art. 

37, §6.º da Constituição. 

Nas palavras de NORBERTO BOBBIO,
272

 o aumento de poder corresponde ao 

aumento de responsabilidade do agente estatal, cujos requisitos para que haja a 

responsabilização são a existência de dano material ou imaterial, juridicamente injustificável e 

desproporcional ao fato, causado a outrem sem necessariamente ser usuário do serviço 

prestado; o nexo causal entre atos e fatos; e a conduta comissiva ou omissiva
273

 do agente 

público. 

Ou seja, há a responsabilidade objetiva do Estado perante o dano causado por um 

agente público, mas há a responsabilidade subjetiva
274

 do agente público que causou o dano 

perante o Estado. 

O Estado não age em separado. Ele age por representantes que respondem pelas ações 

que a ele são inerentes. Esse é um dos motivos pelos quais a responsabilidade civil, no caso, 

não se confunde com a responsabilização penal quando cabível. 
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3.4 Princípios constitucionais norteadores da sociedade 

A CRFB/88 consagrou em seu texto uma série de princípios que norteiam não somente 

os três poderes do Brasil, mas toda a sociedade. Os princípios destacados neste capítulo são os 

principais que regem o funcionamento da administração pública e que devem adequar suas 

condutas às normas e a todo o conjunto de princípios analisados até o momento. 

O que se buscou enaltecer nesta parte do trabalho foi o fato de que, no Estado 

Democrático de Direito, não somente as normas positivadas conduzem à administração, mas 

também as normas implícitas e, entre elas, princípios implícitos que permitem a capacidade de 

a administração interpretar um comando legal para buscar, no final de tudo, a melhor conduta 

para o interesse da população. 

A interpretação é, portanto, a transformação de textos normativos em normas 

jurídicas.
275

 É por isso que a aplicação do Direito tem como pressuposto a atividade 

intelectual desenvolvida a partir da hermenêutica dos princípios jurídicos, com a vontade de 

que seja produzido um conteúdo normativo. 

A imprescindibilidade no estudo dos princípios reside no fato de que no controle 

sistemático dos atos administrativos, que emanam de suas possíveis interpretações, os direitos 

fundamentais vinculam tais atos, bem como a utilização de recursos do poder público. O 

controle judicial deve ser capaz de fornecer vitalidade aos princípios fundamentais
276

 que 

norteiam a conduta dos administradores e administrados. 

Resta claro que, em relação ao uso desses princípios, deve existir parcimônia e 

imparcialidade, principalmente porque esses princípios conduzirão à correta aplicação dos 

direitos fundamentais na busca de uma ordem constitucional estável, inerente aos três poderes 

do ordenamento jurídico brasileiro. 
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3.5 Do uso e abuso dos princípios no controle judicial da administração 

pública  

Cumpre asseverar que há forte resistência no que concerne ao controle judicial do 

mérito das decisões e aos atos da administração pública, aos quais se assegurou, no contexto 

atual da Constituição, uma autonomia discricionária, em que as decisões dos órgãos ou 

agentes da administração são “insidicáveis quanto à sua conveniência e oportunidade”.
277

 

Nessa seara é que se encontra a importância do papel dos princípios e conceitos 

jurídicos indeterminados, especialmente quando se abarca o controle judicial dos atos 

administrativos e, mormente, da discricionariedade administrativa. O uso dos princípios e 

conceitos indeterminados nesse contexto tem um papel de extrema relevância quando se 

define o limite do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos. 

MARCOS PAULO VERÍSSIMO,
278

 em trabalho relativo ao controle judicial das 

agências reguladoras, aponta que os conceitos de “mérito” e de “discricionariedade” são 

totalmente inúteis para estabelecer os limites que traçam o Poder Judiciário. Para o autor, o 

principal motivo é o fato de existir a ampliação do sentido de legalidade, ainda mais em um 

ambiente de normas programáticas e de conteúdo sem definição precisa com força de norma 

cogente para a administração pública que, embora abertas, elas não podem ser um “indiferente 

jurídico” e precisam ser observadas. 

Para CARLOS ARI SUNDFELD,
279

 o Judiciário vive hoje em uma “geleia” em que 

no direito brasileiro qualquer princípio vago pode sustentar uma decisão. Para ele, os 

princípios jurídicos seriam utilizados somente em casos extremos de indeterminação 

normativa. O princípio, nessa visão, seria um texto normativo restrito, pequeno. 

No momento em que há a discussão dentro de um processo em que está envolvido um 

direito material ligado a uma ideia mais abrangente, mais aberta em relação a uma situação 

jurídica, há uma necessidade, por assim dizer, de motivação mais enfática, o que significa que 

tanto o Judiciário quanto o aplicador do direito (nesse caso o administrador público), devem 
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deixar claras as razões social, econômica e/ou até mesmo política que levaram a essa tomada 

de decisão.
280

  

Por isso não há espaço para somente uma citação dos fatos provados e o direito de 

forma apartada dentro do processo para a sustentação de uma decisão que atingirá, 

principalmente, direitos fundamentais. 

O princípio poderia ser encarado como uma “arma” perigosa na mão de um juiz 

relapso, sem comprometimento com uma análise detida e minuciosa do direito para a justa 

aplicação. Esse juiz seria considerado como um preguiçoso, que faz uso dos princípios como 

subterfúgio de fácil compreensão, com o intuito de camuflar a superficialidade de suas 

decisões.
281

 Em resumo, os princípios não podem ser aplicados de forma arbitrária. Esse é o 

ponto de reflexão. 

Nesse contexto, o juiz que utiliza princípios como base para fundamentação de suas 

decisões deve, segundo CARLOS ARI SUNDFELD, acatar dois ônus em sua argumentação, 

os quais são: 

 

a) O ônus da competência, que se caracteriza por partir da ideia de que nem 

sempre a competência é dos juízes.
282

 Portanto, para decidir com base em um 

princípio, o juiz terá de justificar por que ele irá concretizar o princípio e não 

outra instituição. Em suma, o juiz tem de suportar o ônus de legitimar a própria 

competência. 

b) O ônus do regulador,
283

 que parte da ideia de que o regulador, ao escolher uma 

entre várias soluções cabíveis, precisa justificá-las, com referência (i) às 

alternativas, (ii) ao seu custo e (iii) aos seus efeitos. 
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Ao contrário disso, o tribunal, ao fazer normas a partir de princípios, muitas vezes 

alega ter agido de tal forma “por falta de escolha”, como se o princípio levasse a 

uma única solução.  

 

Não se configura de difícil tarefa a enunciação de um princípio e a consequente 

conclusão prática aplicável ao caso concreto. É por isso que o uso dos princípios vagos e dos 

conceitos jurídicos indeterminados se mostra como um elemento para facilitar e legitimar
284

 a 

decisão dos juízes. 

Assim, é de suma importância que o juiz elabore e enuncie de forma precisa e mais 

clara possível a regra extraída de um princípio para que em juízo possa, nos casos concretos, 

solucionar o problema apresentado sem que sejam feridos, obviamente, os direitos 

fundamentais das partes envolvidas. Exatamente como deve ser feito na própria administração 

pública. 

Fato relevante e que deve ser observado junto com os comentários anteriores é que o 

próprio sistema jurídico estabelece limites sobre aquilo que é direito e o que deve ser 

observado pelo julgador. O próprio sistema jurídico é sensível a tudo o que ocorre nos planos 

econômico, social e político, o que permite a criação de uma norma, a modificação dela ou até 

mesmo a revogação e a modulação dos efeitos. É nesse contexto que o juiz deve fazer uso de 

princípios, pois eles estão dentro de um sistema o qual justifica sua existência. É assim que 

um juiz evita qualquer tipo de arbitrariedade quando realiza o processo de interpretação e 

quando julga em bases principiológicas. 

Os juízes devem, portanto, realizar um estudo cuidadoso sobre a realidade em que irão 

interferir ao proferir suas decisões, buscando compreender as características e peculiaridades 

de cada caso, bem como as razões da regulação normativa existente. Eles devem buscar 

alternativas possíveis e antever a robustez destas. Devem ainda observar o impacto das 

decisões, sejam negativas ou positivas.
285
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No tópico adiante será verificada a dificuldade de observação por parte de alguns 

juízes às considerações aqui tratadas. Percebe-se que o fator de complicação para eles é o 

próprio cotidiano, aliado ao impacto das decisões inconsistentes. 

3.6 Extensão do controle judicial dos atos administrativos 

Como demonstrado no início do capítulo, o controle pelo poder judicial é realizado por 

meio de função jurisdicional, pelos diversos órgãos ligados ao Poder Judiciário, cujo objetivo 

é a revisão de atos administrativos praticados pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo ou 

pelo Poder Judiciário. 

Dentro de uma visão sistêmica no ordenamento jurídico brasileiro, em que há a 

possibilidade das mais variadas formas de controle da administração pública, em que são 

encontrados o autocontrole (ou controle interno), os controles legislativo e popular (controles 

externos), o controle judicial, o qual se encontra no topo das formas de controle e pode 

oferecer a última decisão sobre uma norma ou um ato praticado.
286

 

O verbete 473 da Súmula do Supremo Tribunal Federal enuncia o seguinte: 

 

A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os 

tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivos de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em 

todos os casos, a apreciação judicial. 

 

A súmula em comento, editada em 1969, é conhecida no direito administrativo pelo 

princípio da autotutela, em que pode rever os próprios atos administrativos quando eivados de 

vício de ilegalidade, situação em que a administração pode declarar nulidade. No mesmo 

sentido da Súmula 346, do STF, a qual dispõe que “Administração Pública pode declarar a 

nulidade dos seus próprios atos”, mas também por um critério de conveniência e oportunidade 

pode revogar o ato, cabendo ainda, por uma questão de topografia constitucional
287

 e em 

respeito à separação dos poderes, a revisão judicial para apreciação do ato viciado. 

A declaração de nulidade teria, assim, um efeito ex tunc, em que a invalidade do ato 

tido de forma viciada retroage à data do fato que gerou o efeito de origem. Por outro lado, a 
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revogação dos atos teria um efeito ex nunc, prospectivo, em observância aos direitos 

adquiridos, uma vez que o ato legítimo não pode ser atingido pela revogação. 

A Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989, em seu art. 80, segue a mesma 

linha de raciocínio ao declarar que: 

 

A administração pública tem o dever de anular os próprios atos, quando eivados de 

vícios que os tornem ilegais, bem como a faculdade de revogá-los, por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados neste caso os direitos adquiridos, além de 

observado, em qualquer circunstância, o devido processo legal. 

 

No mesmo contexto, a Lei n.º 9.784/99, art. 53, reproduz que “A Administração deve 

anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por 

motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”. 

Com isso é possível afirmar a existência de ampla fonte norteadora para o controle do 

Poder Judiciário, do qual JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR
288

 comenta que há seis 

direções que podem ser prenunciadas, quais sejam: 

 

a) o autocontrole – o poder de iniciativa da administração, que permite que ela 

mesma revise o ato, independentemente da provocação de terceiros; 

b) em caso de inércia da administração pública, ou falta de iniciativa da 

administração, um terceiro pode provocar quando o ato for eivado de vício de 

ilegalidade, buscando a invalidação deste, mas não a revogação, uma vez que essa 

iniciativa, em virtude dos critérios de conveniência e oportunidade, seria 

prerrogativa da própria administração; 

c) o efeito ex tunc da anulação do ato não tem espaço para a prerrogativa do 

direito adquirido, tendo em vista que atos surgidos de forma ilegal não criam 

direitos, a não ser em relação a terceiros de boa-fé; 

d) o efeito ex nunc, em relação à revogação dos atos enquanto se mantinham 

vigentes, uma vez que não emanaram de uma ilegalidade; 

e) a administração tem o poder de emendar um ato com vício, a não ser quando a 

retificação for vedada pelas normas positivadas; 
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f) e o último, o mais relevante para o capítulo, que diz respeito à possibilidade de 

o controle judicial em qualquer hipótese, inclusive para realizar a revisão de 

qualquer anulação ou revogação dos atos eivados de vícios de ilegalidade. 

 

Em sentido sensivelmente divergente, GILMAR FERREIRA MENDES defende que 

há a possibilidade de se aplicar o efeito ex nunc aos atos em que houve declaração de 

nulidade. Isso é possível, em observância aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e 

da confiança legítima à desconstituição tão somente do ato em si, mas não dos efeitos já 

produzidos no plano jurídico.
289

 

GUSTAVO BINENBOJM e GUSTAVO CYRINO,
290

 ao tratarem sobre o limite do 

controle judicial, sobre a possibilidade de revisão do ato administrativo por qualquer hipótese 

de vício, afirmam que: 

 

a) quanto maior o grau de objetividade da norma, mais intenso deve ser o controle 

judicial; 

b) quanto maior o grau de tecnicidade da matéria, objeto de decisão por órgãos 

dotados de expertise e experiência, menos intenso deve ser o controle judicial; 

c) quanto maior o grau de politicidade da matéria, objeto de decisão por agente 

eleitoralmente legitimado, menos intenso deve ser o grau de controle judicial; 

d) quanto maior o grau de efetiva participação social no processo de deliberação 

que resultou na decisão, menos intenso deve ser o grau de controle judicial; 
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e) quanto maior o grau de restrição imposto a direitos fundamentais, mais intenso 

deve ser o controle judicial.  

 

Essas considerações inserem-se em um contexto em que os clássicos elementos de 

interpretação constitucional
291

 e da clássica hermenêutica
292

 não são mais suficientes para 

satisfazer a aplicação do direito. 

Como anteriormente salientado, os juízes devem levar em conta uma série de 

elementos externos para aplicar da forma mais correta – seja um princípio, seja uma lei –, a 

Constituição ou uma norma infralegal.  

Deve-se ressaltar, com toda sutileza pertinente, que os juízes, muitas vezes, não 

conseguem levar em consideração os elementos externos mencionados e, por tal razão, não 

observam como se daria o impacto de suas decisões de forma prospectiva, o que pode, 

inclusive, levar a situação a um ambiente de desrespeito a diversos princípios do ordenamento 

jurídico, aqui em destaque, o da segurança jurídica. 

Exemplo pertinente que mexe, de algum modo, com o Direito Administrativo e com o 

Direito Financeiro em conjunto é o caso do juiz que concede determinado medicamento a 

paciente da rede pública hospitalar, o qual não foi previsto no orçamento do Estado (lato 

sensu), bem como não consta dos medicamentos licitados para fornecimento ao público, posto 

ser doença rara e o medicamento de custo elevado. A concessão desse medicamento, 

obviamente, é para atender o direito constitucional, universal, da saúde, que deve ser 

garantido a todos os cidadãos, mas, por outro lado, se observa o aspecto de que o Estado terá 

de tirar um medicamento do orçamento de uso constante por diversos cidadãos para atender a 

demanda em comento. Assim, o princípio da razoabilidade pode ser posto em xeque. 

Não há dúvida trata-se de tarefa bastante árdua imposta ao juiz, o qual deve observar 

todas as circunstâncias possíveis no dia a dia do Judiciário. Há grande dificuldade nos 
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aspectos temporal, de informação e de ciência do fato para o bom entendimento do juiz, o que 

se agrava ainda mais, devido aos elementos externos que devem ser considerados. 

Quanto ao controle judicial, observa-se que, à luz dos princípios constitucionais 

tratados – tendo em vista os contornos e as influências externas para a aquisição do melhor 

respaldo jurídico, e os limites da discricionariedade da administração pública – há a 

possibilidade de se rever um ato administrativo e, consequentemente, a realização desse 

controle, o que, dependendo da situação, deve ser realizado em maior ou em menor grau. 

Notório que o Judiciário comumente analisa o mérito
293

 das decisões administrativas e, 

muitas vezes, o argumento de tecnicidade de algum órgão não é considerado como sólido para 

o afastamento da análise do mérito administrativo.
294-295

 Nesse sentido, é possível se extrair a 

conclusão de que o Judiciário tende a ter um limite bastante amplo para a revisão judicial. 

Em oposição a essa tese, de que sempre há revisão judicial de mérito, se verifica um 

exemplo do Supremo Tribunal Federal, de 1994, que foi provocado para decidir sobre a 

constitucionalidade da Medida Provisória de n.° 596, por meio da ADI n.° 1.130-8-DF, em 

que houve contestação se essa MP observa os requisitos de relevância e urgência 

estabelecidos no art. 62 da CRFB/88. O ministro Francisco Rezek votou pelo indeferimento 

da cautelar para suspensão dos efeitos da MP, uma vez que a análise da necessidade da desta 

configuraria um juízo político do governo, em que o mérito não poderia ser avaliado pelo 

Judiciário. Entendimento vitorioso, mas ainda há a cultura do entendimento diverso.
296

  

Configura-se de senso comum que o juiz, ao se deparar com um ato administrativo que 

envolva uma norma jurídica genérica, por exemplo, “interesse público relevante”, deverá ter 
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em mente, além dos fatores externos mencionados, o que seria “interesse público” e o que 

seria “relevante”. Essa questão permite o uso indiscriminado de princípios para interferência 

no mérito da decisão administrativa, porém, por envolver direito fundamental do cidadão, nas 

palavras de GUSTAVO BINENBOJM, o grau de controle deverá ser maior. 

Deparando-se o juiz com um caso que envolva revisão de decisão de órgão técnico-

administrativo, como ocorre no Cade, no Carf e no TCU, o grau desse controle deve ser 

menor, uma vez que uma pessoa (seja jurídica ou privada) ou até mesmo um órgão do 

governo (o Judiciário ou o Ministério Público), ao levar a questão técnica para decisão ao 

órgão administrativo decida da forma mais justa e razoável. Se o juiz interferir em demasia 

nesse posicionamento, ele estará intervindo não somente no mérito das decisões 

administrativas, mas também na confiabilidade que qualquer um tem ao levar a questão ao 

órgão público. 

O ponto de encontro entre o conceito jurídico indeterminado, uma norma aberta e o 

juízo discricionário que envolve a conveniência e a oportunidade administrativa e, portanto, o 

mérito, é que todos esses conceitos são confiados à prudência, não somente do aplicador da 

norma, mas, principalmente, do poder revisional do Judiciário. 

3.7 Análise institucional do controle da administração pública 

Como visto ao longo do capítulo, a função de controle encontra-se intimamente 

conectada com os poderes da federação brasileira e, por conseguinte, com a função 

institucional da administração pública. O controle foi identificado, portanto, como o fim do 

processo das ações e dos atos administrativos. Portanto, pode ser anulado ou revogado. O 

objetivo precípuo de toda essa situação é exatamente a garantia dos direitos fundamentais, 

principalmente no que concerne ao bom funcionamento da administração e, no final, tanto o 

ato administrativo quanto a revisão do Judiciário estejam consoantes aos princípios básicos 

identificados e destacados neste trabalho ao longo dos capítulos. 

Nesse tópico, a breve análise institucional em relação ao controle dos atos 

administrativos leva em conta os membros do Poder Judiciário e os da administração pública, 

bem como a atuação deles junto aos órgãos. Isso é de extrema importância para o 

conhecimento das características dos dois órgãos, que possuem o condão de evitar descuidos 

por parte dos magistrados em questões que possam invalidar escolhas administrativas situadas 
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no espectro do aceitável e que imponham seus próprios juízos de conveniência e 

oportunidade.
297

 

Em relação aos membros do Judiciário, salienta-se que a forma de acesso dos 

magistrados é por meio de concurso público. Além disso, depois da fase probatória, o 

mandato é vitalício e sua formação é, essencialmente, jurídica e generalista. Os membros da 

administração pública possuem formação diversificada e especializada na área de atuação,  e 

o ingresso no cargo é por indicação política e  deve respeitar um limite temporal. Para melhor 

entendimento, veja-se o gráfico adiante: 

 

Membros  Poder Judiciário  Administração Pública  

FORMAÇÃO  Jurídica e generalista  Diversificada e especializada  

ACESSO  Concurso público  Indicação política  

MANDATOS  Vitalício  Temporário  

 

Essa distinção entre as duas instituições tem o intuito de demonstrar que o tecnicismo 

da administração tem a intenção de evidenciar a melhor política para a ação executiva, o que 

deixa claro que sua função, diferentemente da função do Judiciário, é prospectiva e não 

retroativa, pois, pratica o ato para obter consequências no futuro. A administração, a partir 

dessa característica, tem a função de reorganizar as funções do Estado em busca de maior 

eficiência na prestação dos serviços.  

A reforma do aparelho burocrático estatal, no contexto histórico da CRFB/88, buscou 

o ajuste da prestação dos serviços públicos com a finalidade de modernizar as instituições 

existentes no Brasil. Foi exatamente nesse momento em que, no ordenamento jurídico pátrio, 

enfatizou-se que a eficiência da prestação desses serviços seria um dos principais pilares de 

sustentação do funcionamento da administração. Prova disso foi a EC n.° 19, de 1998, que 

introduziu o princípio da eficiência no caput do art. 37 da Constituição de 1988. 

Essa nova ordenação do Estado é responsável, assim, pelo desenvolvimento social e 

pelo desenvolvimento econômico, em que a racionalidade por trás disso é a organização e 
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harmonização de suas funções, além da adequada prestação dos serviços públicos que devem 

ser expostos com o fim de promover os direitos fundamentais dos cidadãos.
298

 

Por esse motivo que a formação do profissional especializado na administração 

pública tem o papel de melhor qualificar a prestação dos serviços e, assim, atingir melhor 

eficiência. A administração mais moderna é condição sine qua non para uma estrutura estatal 

desenvolvida e competitiva, capaz de atender ao dinamismo das necessidades cada vez mais 

alargadas do desenvolvimento social e também do desenvolvimento econômico. É “a 

alternativa flexível para a administração pública de relações setoriais complexas no estado 

democrático”.
299

 

Justamente pela formação tecnicista que o aparelho administrativo tende a encontrar a 

melhor solução para cada área de atuação que, diante de sua conveniência e oportunidade, 

pode atingir o fim mais eficiente e mais seguro na relação entre norma e administração 

pública. No entanto, como assevera ANDREAS KRELL:
 300

 

 

Há inúmeros juízes, promotores, procuradores e advogados que evitam uma 

discussão mais profunda e acabam aderindo à jurisprudência tradicional, que 

costuma usar uma classificação ultrapassada referente à discricionariedade 

administrativa, a qual não consegue fornecer soluções aos problemas. 

 

A lei, em inúmeros casos, não emana o conhecimento técnico necessário para a 

condução do administrador, tendo em vista que o próprio legislador não possui todas as 

informações necessárias para editar uma norma no aspecto técnico. Não obstante isso, se as 

normas contivessem toda a tecnicidade necessária para a atuação do administrador, muito 

provavelmente elas estariam desatualizadas, uma vez que sempre haverá uma evolução 

tecnológica ou comercial, o que exigirá muito mais do legislador.
301

 Devido a esse fato é 

concedido o espaço discricionário para que a administração possa escolher a melhor solução 
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política, especializada e técnica. E caso o Judiciário analise de forma extensiva esse mérito, 

ele poderá intervir em uma questão de competência diversa daquela que lhe é cabível. 

Nesse sentido, a lei definirá metas e contornos para a atuação da administração, que 

será ampliada. Essa atuação se embasa nos objetivos pautados em lei e delega ao espaço 

discricionário do agente a melhor forma de atingir o objetivo por ela delineado. 

Como se demonstrou, o Judiciário tem uma característica mais generalista e a 

administração pública uma característica especializada. Por esse motivo, se há o controle 

indiscriminado do mérito adotado pelo administrador, sob aspecto institucional, pode haver 

uma perda na eficiência dos serviços públicos e uma falta de confiança nos órgãos, sempre 

com a sensação de que se for revisado pelo Judiciário haverá grandes chances das condutas 

serem anuladas e, por conseguinte, perderem suas características técnicas. 

3.8 Freios e contrapesos: manutenção do Estado Democrático de Direito 

A doutrina hodierna entende que o Judiciário não deve exercer a competência revisora 

no momento em que o Poder estiver diante de uma questão que envolva tão somente o mérito 

discricionário da administração pública. Ululante é o fato de que todo ato deve estar 

embasado e norteado por uma norma diretora, bem como visto ao longo deste trabalho, os 

princípios constitucionais que limitam e embasam a atividade administrativa. 

Não se pode afirmar que a administração pública possa ter uma liberdade 

discricionária para, com os critérios de conveniência e oportunidade, tenha a capacidade de 

atingir a finalidade imposta pela lei. Esse é um dos motivos precípuos para que a autoridade 

judiciária não intervenha
302

 em sua atuação, uma vez que, como exposto, é a administração 

pública que possui a expertise técnica necessária, fato que, obviamente, foi identificado pelo 

próprio legislador para cumprir com as demandas e exigências contidas na norma. Se o 

Judiciário não compreende tal situação, o que tem ocorrido frequentemente,
303

 haverá 

violação da separação dos poderes. O próprio Poder Legislativo, por falta de conhecimento 

técnico, reconhece que não pode intervir na seara da discricionariedade administrativa e, 
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assim, derroga a margem de interpretação necessária ao administrador, conferindo-lhe 

competência para atuar e executar o comando da norma.  

Nesse diapasão, o argumento de que o Judiciário não deve intervir na 

discricionariedade administrativa, nem em sua tecnicidade, está intimamente ligado à 

fundamentação que legitima a democracia e o Estado Democrático de Direito. Essa revisão só 

provoca mais desequilíbrio no sistema, o que leva, em uma última análise, à insegurança 

jurídica. 
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4 Controle judicial das decisões favoráveis proferidas pelo Carf 

4.1 O contexto do debate 

 O ordenamento jurídico vigente franqueou aos administrados a opção de se 

insurgirem contra lançamentos tributários por meio de impugnações e recursos 

administrativos permitindo que a própria administração pública realize o controle de 

legalidade da incidência imposta ao sujeito passivo. 

Com efeito, restou assegurada a possibilidade de discussão sobre a existência e a 

interpretação do fato tributável em diversas instâncias administrativas nas legislações que 

disciplinam os processos administrativos fiscais, impondo-se, ainda, que sejam observados os 

princípios e garantias processuais constitucionais. 

Caso a decisão administrativa irreformável seja desfavorável ao sujeito passivo, a 

CRFB/88 garante a possibilidade da propositura de ação revisional perante o Poder Judiciário, 

nos termos do inc. XXXV, do art. 5.°, do texto constitucional que, por sua vez, dispõe que 

qualquer lesão ou ameaça do direito não escapará do crivo do Judiciário.  

O citado inciso do art. 5.° da CRFB/88 é conhecido como o princípio do acesso ao 

Judiciário, princípio da jurisdição una, princípio do acesso à justiça ou princípio da 

inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário.  

Sob outro prisma, ou melhor, caso a decisão administrativa concorde com os 

argumentos do sujeito passivo e, por conseguinte, decida por cancelar o lançamento tributário, 

o efeito da decisão administrativa será o de fulminar a relação jurídica tributária, segundo o 

disposto no inc. IX do art. 156 do CTN: “Art. 156. Extinguem o crédito tributário: (...) IX – a 

decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que 

não possa ser objeto de ação anulatória; (...)”.  

Ora, as questões jurídicas colocadas nesse contexto são as seguintes: Em que medida a 

decisão administrativa favorável ao contribuinte pode ser objeto da ação anulatória por parte 

da administração pública? É possível o ajuizamento de ação civil pública ou ações populares 

pelo Ministério Público ou por particulares? Se a própria administração pública, por meio de 

seu Tribunal Administrativo, emitiu enunciado contrário ao enunciado contido no lançamento 

tributário, levando-se em consideração a hierarquia entre os enunciados que representam 

verdadeiras camadas de linguagem, a segunda camada de linguagem, ou seja, a decisão 



131 

administrativa deve prevalecer sobre a primeira camada (lançamento), de modo a extinguir a 

relação jurídica tributária?  

Há certas vertentes interpretativas que entendem que a ação anulatória se sustenta no 

ordenamento jurídico em razão do princípio da jurisdição una, bem como em razão da 

isonomia e até mesmo por não existir vedação legal para sua propositura nos textos 

normativos.  

Existem, inclusive, atos administrativos publicados pela administração pública federal 

que ressaltam o posicionamento supra como, por exemplo, o Parecer PGFN/CRJ n.º 

1.087/2004 e a Portaria n.° 820/2004.  

Importante ressaltar ainda que em 2013 foram ajuizadas 62 ações populares contra 

decisões do Carf. Essas ações reacenderam a discussão acerca da definitividade das decisões 

do Carf favoráveis ao contribuinte, o que ensejaram, inclusive, um novo parecer da 

Procuradoria da Fazenda Nacional, qual seja, o Parecer PGFN/CRJ n.º 2.044/2013 que, 

diferente da posição explicitada no parecer anteriormente exarado, reforça a função 

institucional do Carf e permite, em caráter excepcional, a revisão judicial. 

A insegurança jurídica trazida por essas ações populares afetou o próprio 

funcionamento do Conselho, pois vários conselheiros foram inseridos como réus nas ações e 

muitos se recusaram a decidir outros processos sem que houvesse garantia legal da autuação 

dos conselheiros. Foi realizada, nesse contexto, alteração legislativa na responsabilidade dos 

conselheiros, especificamente, com a inclusão no ordenamento jurídico, em junho de 2013, do 

parágrafo único, do art. 48, da Lei n.º 11.941/2009, que determina que os conselheiros 

somente serão responsabilizados civilmente, em processo judicial ou administrativo, em razão 

de decisões proferidas em julgamento de processo no âmbito do Carf, quando procederem 

comprovadamente com dolo ou fraude no exercício de suas funções. 

Outro episódio que tornou a jogar luzes sobre a soberania das decisões do Carf é a 

chamada Operação Zelotes, da Polícia Federal, que busca desvendar corrupção no Conselho. 

Essa operação investiga a compra de decisões do Carf por conselheiros, tendo sido reunidas 

provas de que alguns deles receberam dinheiro para votação favorável aos contribuintes 

(empresas). 

Verifica-se, assim, que revisão das decisões judiciais ganhou relevância, 

especialmente no âmbito federal, em relação às decisões proferidas pelo Carf.  
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4.2 Análise do Parecer PGFN n. 1.087/2004 e da Portaria n. 820/2004, e seus 

desdobramentos 

Historicamente não há registros de questionamentos judiciais por parte da Fazenda 

Nacional contra decisões favoráveis ao contribuinte no Carf. Por se tratar de um órgão técnico 

e gozar de respeitabilidade, a regra era a extinção definitiva do lançamento tributário com a 

decisão administrativa irreformável nos termos do art. 156 do CTN. 

Em 2004, a questão ganhou maior relevância quando a Procuradoria, por meio do 

Parecer n.º 1.087/2004, passou oficialmente a defender a possibilidade da própria 

Procuradoria, bem como do Ministério Público e dos particulares buscarem o Poder Judiciário 

para desconstituir a decisão administrativa proferida pelo Carf. De acordo com o parecer, essa 

possibilidade não se limita a discutir a legalidade do ato, mas a discussão da juridicidade 

stricto sensu, ou seja, do mérito da decisão, conforme pode ser verificado no Anexo II deste 

trabalho acadêmico. 

Importante destacar o contexto em que tal parecer foi exarado, pois duas questões 

relevantes para a PGFN em jogo ensejaram a provocação da Coordenação Geral de Assuntos 

Tributários para o pronunciamento do Procurador-Geral referente a um processo 

administrativo específico. A primeira questão relevante era a de que o contribuinte autuado, o 

CCF Fundo de Pensão, instituição de previdência privada, havia procurado judicialmente o 

reconhecimento de sua imunidade tributária nos termos do art. 20, inc. III, da Constituição 

Federal de 1967, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 01, de 17 de outubro de 

1969.
304

 

Em linhas gerais, o artigo em comento garantia a intributabilidade dos tributos sobre 

patrimônio, renda e serviços das instituições de assistência social sem fins lucrativos. O citado 

fundo de pensão conseguiu liminar para não sofrer retenção do imposto renda. 

Ocorre que a Receita Federal autuou o contribuinte relativamente ao período de 1995 a 

1997, tendo em vista a superveniência da Constituição de 1988 e a interpretação dada pelo 

                                                      

304
 Art. 20. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) III – criar imposto sobre: 

(...) c) o patrimônio, a renda ou os serviços de Partidos Políticos e de instituições de educação ou de assistência 

social, observados os requisitos fixados em lei; (...). 
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STF ao dispositivo equivalente ao art. 20 da Carta Constitucional anterior. A jurisprudência 

do STF rechaçou a imunidade tributária das instituições de previdência privada. 

O fundo de pensão recorreu administrativamente alegando, em síntese, não ter 

legitimidade para figurar na relação jurídica tributária, sendo a instituição financeira a 

responsável pelo pagamento do tributo em regime de substituição tributária, pelo que o fundo 

não poderia ser compelido a pagar um tributo que não detém sujeição passiva. O Carf acatou a 

tese do fundo e a PGFN não apresentou Recurso Especial com o intuito de reverter a decisão 

administrativa. 

Verifica-se, portanto, que a questão do mérito restou decidida de forma contrária à 

jurisprudência dominante, o que causou total desconforto à PGFN. Diante desse fato, a 

Procuradoria lançou mão do recurso hierárquico ao ministro da Fazenda, tudo com vistas a 

reverter a decisão administrativa. Contudo, o contribuinte se socorreu do Poder Judiciário e 

obteve decisão favorável no sentido de que era incabível a apresentação do recurso 

hierárquico, pois não se enquadrava em caso de nulidade ou de ausência de pressupostos 

processuais, conforme decidido pela Primeira Seção do STJ, no MS n.º 8.810.
305

 

Nesse ponto, a PGFN se vê derrotada em dois aspectos: na discussão do direito 

material relativa à imunidade tributária dos fundos de pensão e da responsabilidade exclusiva 

da fonte pagadora. E também do ponto de vista processual, pois, o STJ acaba por afastar a 

aplicação do recurso hierárquico para discussões de juridicidade da decisão. 

Por óbvio, a possibilidade jurídica do recurso hierárquico minoraria os problemas 

enfrentados pela PGFN, pois, certamente, é mais fácil desconstituir a decisão administrativa 

por simples ato do ministro da Fazenda do que pelo Poder Judiciário. 

                                                      

305
 Superior Tribunal de Justiça, Primeira Seção, MS 8.810-DF, Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros. 

DJ 06/10/2003: “ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO DE 

CONTRIBUINTES – DECISÃO IRRECORRIDA – RECURSO HIERÁRQUICO – CONTROLE 

MINISTERIAL – ERRO DE HERMENÊUTICA. I – A competência ministerial para controlar os atos da 

administração pressupõe a existência de algo descontrolado, não incide nas hipóteses em que o órgão controlado 

se conteve no âmbito de sua competência e do devido processo legal. II – O controle do Ministro da Fazenda 

(arts. 19 e 20 do DL 200/67) sobre os acórdãos dos conselhos de contribuintes tem como escopo e limite o reparo 

de nulidades. Não é lícito ao Ministro cassar tais decisões, sob o argumento de que o colegiado errou na 

interpretação da Lei. III – As decisões do conselho de contribuintes, quando não recorridas, tornam-se 

definitivas, cumprindo à Administração, de ofício, ‘exonerar o sujeito passivo dos gravames decorrentes do 

litígio’ (Dec. 70.235/72, art. 45). IV – Ao dar curso a apelo contra decisão definitiva de conselho de 

contribuintes, o Ministro da Fazenda põe em risco direito líquido e certo do beneficiário da decisão recorrida”. 
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Essas foram as questões relevantes que ensejaram o parecer e, para defender a 

reversibilidade da decisão administrativa, este invocou o princípio da inafastabilidade da 

apreciação do Poder Judiciário, nos termos do art. 5.º, inc. XXXV, da CRFB/88, eis que, 

segundo a PGFN nenhuma lesão ou ameaça do direito poderá escapar da apreciação do Poder 

Judiciário, inclusive a decisão administrativa proferida pelo Carf. 

O parecer aponta, também, a possibilidade do controle da juridicidade da decisão e 

aclama que restou superado o entendimento sobre o controle restrito aos pressupostos de 

legalidade do ato administrativo. Aduz ainda que o controle de juridicidade comporta o 

controle da legalidade (pressupostos do ato) e o controle de mérito. O parecer foi aprovado 

pelo ministro Antônio Palocci e publicado no DOU de 23 de agosto de 2004.
306

 

Para reforçar e atribuir aplicabilidade ao parecer foi publicada a Portaria n.º 820, de 25 

de outubro de 2004, que estipula o questionamento judicial das decisões administrativas que 

afastarem lei ou decreto nos seguintes casos: (i) causas acima de R$ 50.000.000,00 (cinquenta 

milhões de reais); (ii) matéria cuja relevância temática recomende sua apreciação na esfera 

judicial; e, (iii) causa de grave lesão ao patrimônio público. O parecer estipula, ainda, que o 

questionamento deva ser realizado no prazo quinquenal. 

Foi editada, também, a Nota PGFN/CRJ n.º 1.102, de 17 de outubro de 2004, que 

disciplina os aspectos processuais do Parecer e da Portaria da PGFN sobre o ajuizamento da 

ação anulatória concernente às decisões do Carf. 

Apesar de todo o arsenal de atos que legitimavam a propositura da ação anulatória por 

parte da PGFN, passados mais de dois anos e meio desses atos não foi utilizado esse 

expediente para desconstituir as decisões administrativas. Essa constatação restou consignada 

na Nota PGFN/PGA/ n.º 74/2007, que suspendeu os efeitos do Parecer n.º 1.087/2004. 

O argumento responsável pelo embasamento da suspensão foi a possibilidade da 

interposição do recurso hierárquico ao ministro da Fazenda voltaria a ser analisado pelos 

                                                      

306
 Despacho: Aprovo o Parecer PGFN/CRJ n. 1.087 /2004, de 19 de julho de 2004, pelo qual ficou esclarecido 

que: 1) existe, sim, a possibilidade jurídica de as decisões do Conselho de Contribuintes do Ministério da 

Fazenda, que lesarem o patrimônio público, serem submetidas ao crivo do Poder Judiciário, pela Administração 

Pública, quanto à sua legalidade, juridicidade ou diante de erro de fato; 2) podem ser intentadas: ação de 

conhecimento, mandado de segurança, ação civil pública ou ação popular; e, 3) a ação de rito ordinário e o 

mandado de segurança podem ser propostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio de sua 

Unidade do foro da ação; a ação civil pública pode ser proposta pelo órgão competente; já a ação popular 

somente pode ser proposta por cidadão, nos termos da Constituição Federal. 
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tribunais, eis que havia, naquela época, a pendência do julgamento do RE n.º 535.077 pelo 

STF sobre essa questão jurídica. 

Importante consignar que nesse pronunciamento o procurador registra que o 

ajuizamento da ação anulatória prevista no Parecer n.º 1.087/2004 é medida de extrema 

excepcionalidade. No entanto, ainda que excepcional, determinou sua suspensão.
307

 

De acordo com a ordem cronológica dos pronunciamentos da PGFN em 2013, uma 

vez mais, a procuradoria emite novo entendimento sobre o tema em debate. O Parecer 

PGFN/CRJ n.º 2.044/2013 teve como mote resolver o caos instaurado no Carf, decorrente do 

ajuizamento das 62 ações populares contra decisões de mérito do Conselho. 

Os conselheiros paralisaram suas atividades e exigiram que a União Federal se 

pronunciasse sobre a possibilidade jurídica do questionamento das decisões do Carf pelos 

particulares e pelo Ministério Público, e mais que isso, os conselheiros queriam o 

pronunciamento da Procuradoria sobre a forma de defesa das decisões do Carf e dos 

conselheiros, pois caso a Procuradoria se recusasse a patrocinar a defesa, caberiam aos 

conselheiros o custo e a responsabilidade de defesa de suas decisões. 

Nesse contexto emerge o Parecer PGFN/CRJ n.º 2.044/2013 que entre os seus 

principais pontos destacam-se: (i) não há coisa julgada administrativa; (ii) há limites na 

revisão judicial contrária à União; (iii) não há discricionariedade na decisão proferida pelo 

Carf (ato vinculado); (iv) a interpretação do Direito levada a efeito pelo Carf não dá ensejo à 

anulação da decisão; (v) somente cabe o questionamento judicial a casos de nulidade do ato 

administrativo. 

Em suma, o parecer aponta que as decisões do Carf só podem ser revistas em casos de 

defeitos de formação, quando exorbitem das interpretações possíveis, desde que 

manifestamente ilegais ou quando constatado evidente erro de fato. 

Eis as conclusões do Parecer: 

                                                      

307
 Nota PGFN/PGA n. 74/2007, item 3: Sem embargo desses atos, o fato é que ao longo desses dois anos e meio 

desde a aprovação do referido Parecer não foi proposta nenhuma ação judicial com esse escopo por esta PGFN. 

É bom que se esclareça que a hipótese consagrada no Parecer somente poderia ser adotada em casos de extrema 

excepcionalidade, sob pena de se descaracterizar a própria estrutura existente do processo tributário 

administrativo federal.  
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a) as decisões proferidas pelo Carf têm nítida natureza de ato administrativo 

vinculado; 

b) as decisões do Carf podem ser revistas judicialmente em três hipóteses de 

nulidade: a) quando apresentarem defeito de formação (desrespeito aos requisitos de 

validade do ato); b) quando exorbitarem das opções interpretativas possíveis, com 

consequente afronta à legalidade, à razoabilidade e à proporcionalidade; e, c) 

evidente erro de fato; 

c) a representação judicial da União, nas causas que tenham por objeto as decisões 

administrativas do Carf proferidas contra a Fazenda Nacional, compete à 

Procuradoria-Geral da União; 

d) deve a União, em regra, submeter-se, sem insurgências, às decisões do Carf, pois 

este é um órgão criado por lei, com atribuições específicas, e a Administração deve 

observar o princípio da legalidade; 

e) a União somente poderá optar pelo polo ativo da demanda judicial (ação popular 

ou ação civil pública) se constatar a configuração de uma das três hipóteses 

indicadas. Do contrário, deverá optar pelo polo passivo da demanda e defender, no 

que se refere à sua legalidade, a decisão (ato administrativo) do Carf em juízo, 

sustentando ter agido o Carf dentro de suas atribuições legais, com o atendimento de 

todos os requisitos do ato administrativo e sem malferimento da legalidade e dos 

postulados da razoabilidade e da proporcionalidade no que tange à tese jurídica 

exposta pelo Conselho, ainda que contrária ao entendimento jurídico da Fazenda 

Nacional sobre a mesma matéria; 

f) ressalte-se que se a União optar pelo polo passivo, isso não implicará a sua 

anuência às teses do Carf, pois aquela continuará defendendo as suas próprias teses 

em outros processos, independente do entendimento do referido Conselho, a não ser 

que já exista, no âmbito da PGFN, algum dos atos previstos no art. 1.º da Portaria 

PGFN n.º 294/2010, que dispensam os Procuradores de contestar e recorrer; 

g) nas hipóteses de inclusão no polo passivo da demanda dos próprios Conselheiros 

do Carf, a opção pela inclusão da União em um dos polos da relação processual, 

conforme parâmetros estabelecidos nos itens anteriores, restringir-se-á à pessoa 

jurídica, devendo ser adotadas as providências necessárias à defesa das autoridades 

que compõem o Carf. 

 

Fato curioso é que o Parecer n.º 2.044/2013 tem um dos seus fundamentos na decisão 

do STJ proferida nos autos do MS n.º 8.810, que negou o recurso hierárquico por entender 

que a decisão do Carf não pode ser modificada no mérito e que, nos termos da Nota 

PGFN/CRJ n.º 74/2007, está prestes a ser modificada pelo STF. 

Incoerências à parte, até porque esse não foi o único fundamento do parecer, deve-se, 

então, passar para o próximo pronunciamento da Procuradoria, a Nota PGFN/PGA n.º 

1.403/2014. 

Esse pronunciamento foi necessário para afastar as dúvidas acerca da manutenção da 

suspensão do Parecer n.º 1.087/2004, suspensão que ocorreu pela Nota PGFN n.º 74/2007 sob 
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o fundamento de que se aguardaria a posição do STF quando do julgamento do RE n.º 

535.077, sobre o cabimento do recurso hierárquico. 

Ocorre que em 15 de setembro de 2014 transitou em julgado a decisão que negou o RE 

n.º 535.077, ou seja, o STF decidiu não julgar a constitucionalidade do recurso hierárquico, 

pelo que pairou a dúvida acerca do restabelecimento das diretrizes sobre o questionamento 

judicial das decisões do Carf, conforme previsto no Parecer n.º 1.087/2004. 

Em outra evolução de pensamento, a PGFN mantém a suspensão do Parecer n.º 

1.087/2004 por entender que a revisão judicial das decisões do Carf afronta o princípio da 

segurança jurídica, não somente para os contribuintes, mas também para a própria 

administração tributária. 

Reconhece o documento que as disposições do parecer acrescentariam mais 

insegurança a um sistema complexo e custoso para os contribuintes, ao passo que para a 

Fazenda Pública, essa situação poderia fomentar a litigiosidade das questões tributárias, na 

contramão do que preconiza o Planejamento Estratégico da própria PGFN. A conclusão na 

Nota é pela não revogação do parecer e das notas que cuidam do assunto, e pela suspensão 

dos seus efeitos, tendo em vista serem danosos aos interesses públicos.
308

 Portanto, 

encontram-se suspensas as diretrizes que normatizam o ajuizamento da ação anulatória contra 

a decisão do Carf, seguindo o último pronunciamento da PGFN sobre o assunto. 

Para ilustrar os entendimentos manifestados pela PGFN apresenta-se o seguinte 

quadro demonstrativo: 
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 Parecer n. 1.403, de 2014: “Esclareça-se, por fim, que não se sugere a revogação das Notas e da Portaria 

acima aludidas, pois permanece a convicção de que elas veiculam entendimento jurídico escorreito. Tal, todavia, 

não elide outra convicção da mesma envergadura, no sentido de que a aplicação dos referidos atos seria mais 

danosa ao interesse público do que a suspensão dos seus efeitos”.  
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ATO CONCLUSÃO FUNDAMENTO STATUS 

Parecer n.º 
1.087/2004 

Possibilidade de ação anulatória, ação 
popular e mandado de segurança para 
rever judicialmente as decisões do Carf. 

Princípio do acesso ao Judiciário e 
doutrina administrativista que per-
mite a revisão da juridicidade da 
decisão. 

Suspenso. 

Portaria n.º 
820/2004 

Conferir efetividade ao Parecer n.º 
1.087/2004. 

 Suspenso. 

Nota PGFN/PGA 
n.º 1.102/2004 

Traçar aspectos processuais para 
aplicação da Portaria n.º 1.087/2004. 

 Suspenso. 

Nota PGFN/PGA 
n.º 74/2007 

Suspender o Parecer n.º 1.087/2004. Constatação de sua inaplica-
bilidade na prática e prejudicia-
lidade com o julgamento do RE n.º 
535.077 pelo STF que estava pen-
dente à época. 

Perda do objeto, 
pois o RE n.º 
535.077 foi julga-
do. 

Parecer PGFN 
n.º 2.044/ 2013 

As decisões do Carf só podem ser 
revistas quando eivadas de grave nuli-
dade, ou seja, quando apresentam de-
feitos de formação; exorbitam das inter-
pretações possíveis sendo, portanto, 
manifestamente ilegais ou quando apre-
sentam evidente erro de fato. 

Princípio da separação de poderes. 

Decisão STJ MS n.º 8.810. 

Decisão do Carf consiste em ato 
vinculado. 

A decisão não faz coisa julgada, 
mas só pode ser revista em situa-
ções excepcionais. 

 

Em vigor. 

Nota PGFN/PGA 
n.º 1.403/2014 

Confirma a suspensão do Parecer n.º 
1.087/2004. 

Insegurança jurídica para o contri-
buinte e para Fazenda Pública. 

Aumento da complexidade do sis-
tema tributário e do seu conse-
quente custo. 

Incompatibilidade com a diminuição 
da litigiosidade contida no Plane-
jamento Estratégico da PGFN. 

Em vigor (sus-
pende o Parecer 
n.º 1.087/2004). 

4.3 O princípio da segurança jurídica e as decisões do Carf 

Conforme demonstrado no tópico anterior, o último pronunciamento da PGFN afasta a 

aplicação do controle judicial das decisões do Carf em razão da insegurança jurídica que 

decorrerá da possível desconstituição dessas decisões administrativas. 

Assim surge a principal discussão sobre o tema em debate, qual seja, a análise da 

possível incoerência no ordenamento jurídico se adotada a revisão judicial das decisões do 

Carf. 



139 

Em linhas gerais é possível afirmar que a segurança jurídica pode ser encarada, em 

primeiro lugar, como um fato, ou seja, a segurança jurídica é a previsibilidade sobre o que irá 

acontecer, é a possibilidade de antever uma situação de fato ou uma situação. 

 Todavia, a segurança jurídica também deve ser encarada como um valor, na medida 

em que deve ser perseguida por razões sociais e culturais, independente da sua positivação.
309

 

Na verdade, a segurança é um atributo do Direito.
310

 É o fim do direito, que se resume 

na busca pela estabilidade e paz nas relações estabelecidas, Portanto, a segurança jurídica é 

norte para o qual todo ordenamento jurídico se alinha para atingir sua finalidade. É o próprio 

sentido do Direito, ou seja, é a viga mestra do ordenamento, como bem ressalta PAULO DE 

BARROS CARVALHO.
311

 Contudo, além de ser um fato e um valor, HUMBERTO ÁVILA 

aponta que a segurança jurídica pode ser vista ainda como uma norma-princípio, ou seja, 

como a prescrição normativa.
312

 

No ordenamento brasileiro, mais especificamente na CRFB/88, tem-se a previsão da 

segurança desde seu preâmbulo que, apesar de ter sido citado o termo “segurança” de forma 

genérica, representa o vetor interpretativo da Constituição, tendo consignado o legislador 

constituinte o compromisso de assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 

social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 

controvérsias. 

No entanto, o citado princípio não se limita a um artigo específico da CRFB/88. 

Extrai-se, por certo, o conteúdo protetivo do princípio da segurança jurídica em várias outras 
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passagens do texto constitucional como, por exemplo, entre os direitos fundamentais, na 

proteção à coisa julgada e do ato jurídico perfeito, com o estabelecimento do princípio da 

legalidade para legitimar democraticamente os atos de governo, da isonomia, da anterioridade 

das leis tributárias e da irretroatividade das leis. No âmbito infraconstitucional, 

especificamente no que se refere ao processo administrativo federal, o princípio da segurança 

jurídica está estampado no art. 2.º da Lei n.º 9.784/99. 

Cumpre ressaltar que o processo administrativo fiscal é regulado pelo Decreto n.º 

70.235/72, recepcionado pela atual Carta Constitucional com status de lei ordinária.
313

 

Ressalte-se, ainda, que o citado decreto não foi revogado pela publicação da Lei n.º 9.784/99 

porque, apesar dessa lei ser posterior e ter como conteúdo material a disciplina jurídica do 

processo administrativo em âmbito federal, o Decreto n.º 70.235/72 prevalece no 

ordenamento brasileiro por ser específico em relação à Lei n.º 9.748/99, pois trata do processo 

administrativo “fiscal” federal. 

Em outras palavras, não há dúvida de que o Decreto n.º 70.235/72 é o diploma que 

regula os processos administrativos fiscais federais. Tal afirmativa se baseia no princípio da 

especialidade, pois, mesmo datado de 1972, não se registra qualquer diploma posterior que 

trate dessa matéria (disciplina do processo administrativo de determinação e exigência dos 

créditos tributários da União). 

Tal afirmativa, inclusive, encontra-se expressa no texto legal, como se verifica da 

redação do art. 69 da Lei n.º 9.784/99: “Os processos administrativos específicos continuarão 

a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos dessa lei”. 

Assim, é correto afirmar que o Decreto n.º 70.235/72 continua sendo a base legislativa 

que regula o processo de cobrança de créditos tributários no âmbito federal e deve, contudo, 

ser aplicada subsidiariamente à Lei n.º 9.784/99, especialmente quando houver lacunas ou 

omissões no referido decreto, como defendem MARCOS VINICIUS NEDER e MARIA 

TERESA MARTINEZ LÓPEZ.
314
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Cabe ressaltar ainda que o Decreto n.º 70.235/72 foi produzido em pleno regime 

ditatorial, o que gerou impactos diretos no seu conteúdo, necessitando assim da integração 

para melhor adequação de seus preceitos com os princípios vigentes, papel que é exercido 

pela Lei n.º 9.784/99. Aliás, pela leitura do decreto, percebe-se que este se resumiu, 

basicamente, em estabelecer regas procedimentais, ao passo que a Lei n.º 9.784/99, produzida 

em outro contexto político, reflete com muito mais vigor as normas constitucionais 

processuais.
315

 

Encontra-se, especificamente no que se refere à aplicação da segurança jurídica nos 

processos administrativos federais, apenas na Lei n.º 9.784/99 sua expressa menção,  

inexistindo referência explícita no Decreto n.º 70.235/72. 

Relevante destacar novamente a legitimidade da aplicação do art. 2.º da Lei n.º 

9.784/99 nos processos que discutem créditos tributários, pois, essa lei tem aplicação 

subsidiária aos processos administrativos fiscais. 

Conforme mencionado, a Lei n.º 9.784/99 é aplicada em caráter supletivo quando há 

lacunas na legislação específica (Decreto n.º 70.325/72), mesmo que não haja qualquer 

menção infraconstitucional, ainda assim, a aplicação da segurança jurídica seria imperiosa. 

Por certo, de nada adiantará a inserção desse preceito na Carta Constitucional, e até mesmo 

sua positivação em leis ordinárias, se não houver mecanismos que garantam sua efetiva 

aplicabilidade.
316

 Como afirmado, a inserção desse preceito na CRFB/88 pertence 

implicitamente ao sistema constitucional, mas também está refletivo no próprio conceito de 
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Estado de Direito e de justiça, e nos demais dispositivos que visam garantir a estabilidade e 

previsibilidade do ordenamento. Portanto, não há nenhum óbice na concretização do princípio 

da segurança jurídica, mesmo que este tenha merecido um tratamento implícito pela 

Constituição Federal, tendo em vista que a falha na concretização desse princípio 

constitucional é incompatível, à primeira vista, com o §1.º do art. 5.º da CRFB/88, que afirma 

que os princípios e as garantias fundamentais têm aplicação imediata.
317

 Para alguns autores, a 

exemplo de CLAUS-WILHELM CANARIS,
318

 os princípios não têm aplicabilidade imediata 

e servem apenas como um elemento unificador do sistema. 

Ocorre que tal premissa se aplica tão somente aos princípios em sentido estrito, ou 

seja, aqueles princípios abertos dotados de abstração que, conforme preleciona KARL 

LARENZ, constituem uma ideia jurídica diretiva.
319

 Para LARENZ existem duas categorias 

de princípios: os princípios abertos que, por sua vez, necessitam de leis que os concretizem; e 

os princípios com forma de proposição jurídica. 

O princípio da segurança jurídica deve ser categorizado como princípio com forma de 

proposição jurídica, eis que a concretização necessária para esse enquadramento será alçada 

pela complementação da doutrina e da jurisprudência.
320

 

Em verdade, a segurança jurídica, pelas razões expostas, constitui um subprincípio do 

princípio democrático e da própria justiça, enquadrando-se em um grau diferente de 
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concretude com a consequente aplicabilidade imediata. Em sentido diametralmente oposto 

enquadram-se os princípios abstratos como, por exemplo, o princípio do Estado de Direito, do 

respeito à dignidade da pessoa humana e do Estado social. 

Se o princípio da segurança jurídica for tratado como um princípio em sentido estrito, 

o cidadão será forçado a reconhecer sua inaplicabilidade, eis que essa categoria de princípios 

não gera direito subjetivo algum. São, em verdade, princípios jurídico-objetivos ou, na visão 

de KARL LARENZ, princípios abertos desprovidos de força normativa. 

Além dos comandos gerais que visam imprimir a segurança ao ordenamento há um 

aspecto individual do princípio da segurança jurídica que, nessa hipótese, assume a 

caraterística de direito subjetivo, portanto, de efeito concreto, que é conhecido como proteção 

à confiança legítima. 

Contudo, seja no aspecto geral ou individual, a segurança jurídica é o fim que deve ser 

perseguido em qualquer intepretação e integração de normas, notadamente de cunho tributário 

que apresente vários objetos a serem tutelados e entre esses objetos tutelados pela segurança 

jurídica configuram-se a segurança normativa, comportamental, fática e doutrinária, como 

ressalta HUMBERTO ÁVILA.
321

 

O primeiro deles é a segurança normativa para o contribuinte, consubstanciado na 

previsibilidade das consequências jurídicas que advirão de seus atos. O ordenamento jurídico 

deve prever e garantir que o cidadão tenha ciência do tratamento que sua conduta terá diante 

das normas e princípios postos, ainda que seja a previsão de que nada acontecerá. 

Nessa perspectiva, a segurança deve existir no ordenamento, na norma, no ato 

administrativo e na decisão judicial. Em outras palavras, deve existir em todos os tipos de 

norma.  

Todas as normas devem ter a aptidão de conferir confiabilidade e calculabilidade, e, 

para tanto, devem ser claras, estáveis, bem como o ordenamento deve ter as mesmas 

qualidades e ser harmônico, incluindo, nessa visão, a obrigatoriedade das decisões 

administrativas e judiciais que decorrem da aplicação das normas gerais e abstratas. 

A segurança comportamental, por sua vez, consiste na possibilidade de prever como os 

órgãos jurídicos irão reagir ao comportamento dos contribuintes. Até mesmo os fatos devem 
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estar abarcados pela proteção da segurança jurídica, eis que deve o contribuinte ter 

conhecimento das consequências que os fatos, e não somente os negócios jurídicos, podem 

irradiar na quantificação do seu tributo ou no cumprimento de suas obrigações acessórias 

como, por exemplo, o impacto do desgaste dos bens para fins de dedução da depreciação na 

apuração do imposto de renda. 

Por fim, outro objeto a ser abrangido pela segurança jurídica diz respeito à segurança 

doutrinária que, por sua vez, parte da premissa básica que direito é linguagem e, por essa 

razão, a interpretação e a aplicação da norma fazem parte da essência do próprio Direito. 

Dessa forma, as interpretações das normas (ou a metalinguagem doutrinária) também 

estarão sob o manto protetivo da segurança jurídica para fins de impor clareza, consistência e 

coerência às normas. O que se extrai da análise do objeto da segurança jurídica é a 

confiabilidade da calculabilidade de todas as formas de expressão do Direito. A segurança 

jurídica, ou seja, a confiabilidade do sistema e sua correlata calculabilidade somente podem 

ser exigidas pelo cidadão e, em outras palavras, deve ser afastada a aplicação desse princípio-

norma para a própria administração pública. 

A administração pública deverá se pautar, primordialmente, na legalidade sem sugerir 

qualquer quebra de expectativa sobre a forma de aplicação da norma, pois a frustração com a 

quebra da confiança é peculiar ao contribuinte e se trata de um direito fundamental, portanto, 

inoponível à Fazenda Pública.
322

 

Deve-se registrar que a segurança jurídica, na sua moderna acepção, não admite a 

proteção de interesses econômicos, tampouco serve para assegurar desigualdades. A 

segurança jurídica, nesse particular, deve ser analisada não somente do ponto individual, mas 

também sob os aspectos da racionalidade e aceitabilidade pela comunidade em geral.
323

 

Outro ponto relevante diz respeito ao fundamento do princípio-norma da segurança 

jurídica, pois este está calcado, entre outros, nos princípios democrático e da separação de 

poderes, pois somente haverá estado democrático se assegurada a confiança entre os 

representantes e representados, bem como uma vez assegurada a estabilidade entre três 
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poderes que possuem apenas a divisão funcional, restando clara a limitação da atuação de 

cada um desses poderes. 

Portanto, tratando-se da revisão judicial de uma decisão administrativa, não se pode 

olvidar que os limites da intervenção judicial no conteúdo decisório do dispositivo 

administrativo estarão submetidos ao crivo da segurança jurídica. Do ponto de vista abstrato 

será analisado se essa revisão atinge o grau de confiabilidade desejado em um estado 

democrático no ordenamento. Sobre a questão julga-se relevante a seguinte indagação: É 

razoável prever que uma decisão administrativa proferida por um tribunal especializado será 

objeto de questionamento judicial?   

Na esfera subjetiva, a pergunta permanece: Contribuinte que obteve decisão 

administrativa irreformável e, portanto, teve decretada a extinção do crédito tributário deve, 

necessariamente, prever nova discussão do débito ou, em sendo positiva a resposta, estar-se-ia 

diante da quebra da legítima expectativa do contribuinte? Ou ainda: O mérito da decisão 

administrativa, ainda que tenha contemplado uma interpretação que depois venha a ser 

alterada ou que simplesmente tenha adotado uma das possíveis interpretações viáveis à época 

do julgamento, mas que não se provou ser vencedora a posteriori deve, obrigatoriamente, 

desaguar em uma discussão judicial? 

Esses questionamentos perpassam a possível antinomia entre a legalidade e a 

segurança jurídica, à medida que a cobrança do tributo requer atuação da administração 

pública embasada na interpretação da norma de incidência (legalidade tributária), mas que, 

segundo determinada decisão administrativa, teve sua incidência afastada (segurança 

jurídica). 

Para essa pretensa antinomia, a solução é fazer prevalecer a segurança jurídica como 

regra geral, pois somente nos casos de ilicitude poderia ser afastada a proteção da confiança 

legítima. Em outras palavras, havendo fraude, prova de corrupção ou qualquer outro meio que 

vicie o processo decisório, por certo não haverá segurança jurídica ou proteção à confiança 
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legítima, mas, nos demais casos, deve existir a prevalência do estado de certeza, pois o 

princípio da legalidade tem como fundamento a própria segurança jurídica.
324

 

A ideia supra é reforçada porque a legalidade nos dias atuais é pautada pelo princípio 

da juridicidade, ou seja, a administração pública está obrigada a observar a lei, especialmente 

a Constituição Federal, as normas infralegais, os costumes, os princípios, entre os quais, o 

princípio da segurança jurídica.
325

 

A insegurança jurídica gerada, caso admitida a desconstituição da decisão 

administrativa como regra geral, é incompatível com a previsibilidade da calculabilidade do 

sistema, tornando-o, inclusive, ineficiente à medida que todas as discussões podem ser 

levadas ao crivo do Poder Judiciário. 

Registra-se, por oportuno, opinião em sentido contrário externada por MARIA 

BEATRIZ MELLO LEITÃO, que não vislumbra ofensa à segurança jurídica, pois a 

administração pública não estaria desrespeitando a decisão administrativa, ou seja, somente 

com a autorização do Poder Judiciário, caso a Fazenda Pública se sagrasse vencedora, poderia 

ser cobrado o tributo e, portanto, não haveria qualquer abuso ou arbitrariedade por parte da 

Fazenda Pública.
326

 

A pior consequência dessa prática, da discussão das decisões do Carf, se configura na 

desvalorização do processo administrativo, pois se retira do processo administrativo a função 

de estabilização das relações jurídicas para que se torne um prolongamento das discussões 

entre Fazenda Pública e contribuinte, a depender da conveniência da administração pública. 

                                                      

324
 Nesse sentido, BIGOLIN, Giovani. Segurança jurídica: a estabilização do ato administrativo. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2007, p. 88-89. “Em nome da segurança jurídica, em princípio, não se pode conceber que 

o Estado possa se libertar da obrigatoriedade da própria lei que cria. O Estado deve sujeitar-se às leis que ele 

próprio faz. Nesse quadro, revela-se paradoxal que sobre o argumento da garantia à segurança jurídica e da 

estabilidade das relações sociais, os efeitos produzidos por atos viciados sejam preservados – e feitos de atos 

contrários à legalidade, que não obedecem às prescrições do direito positivo. Como falar em legalidade contra a 

segurança jurídica, se a legalidade foi concebida para garantir a segurança jurídica?” 

325
 RIBEIRO, Ricardo Lodi, op. cit., p. 70-71. 

326
 LEITÃO, Maria Beatriz Mello. A possibilidade de revisão pelo Poder Judiciário das decisões do Conselho de 

Contribuintes contrárias à Fazenda Pública. In: ROCHA, Sérgio André (Coord.). Processo administrativo 

tributário: estudos em homenagem ao professor Aurélio Pitanga Seixas Filho. São Paulo: Quartier Latin, 2007, 

p. 517. 



147 

Assim, para SÉRGIO ANDRÉ ROCHA, a aplicação do Parecer n.º 1.087/2004 é um ato de 

terrorismo contra o processo administrativo fiscal.
327

 

No entanto, em sentido oposto, existe uma corrente de pensamento jurídico que 

defende a possibilidade do questionamento judicial das decisões do Carf por entender que não 

existe coisa julgada administrativa, logo, a decisão administrativa não goza da caraterística da 

imutabilidade.
328

 

Em verdade, para AURÉLIO SEIXAS PITANGA FILHO, o questionamento judicial 

decorre do princípio da separação dos poderes, especialmente na função de freios e 

contrapesos, sendo monopólio do Poder Judiciário a qualidade da irreversibilidade das 

decisões. 

Adiciona ainda o autor que não há contradição na posição da autoridade fazendária 

quando questiona as decisões do Carf perante o Poder Judiciário, pois, apesar de o Carf ser 

um órgão da própria administração pública, sua composição paritária descaracteriza a vontade 

pública, ou melhor, a existência de representantes dos contribuintes desconstituiria a vontade 

da administração pública.
329

 

No mesmo sentido é o entendimento de CARLOS DA ROCHA GUIMARÃES, que 

define o Carf como órgão autônomo e não como órgão da administração pública. Para o autor, 

o Conselho é um órgão administrativo, mas não da administração.
330

 

Todavia, não parece correto desqualificar a decisão administrativa do Carf pela 

participação de julgadores indicados pelos contribuintes. O primeiro argumento que sustenta 
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essa posição reside na constatação de que a indicação dos contribuintes se limita ao ato da 

ocupação da vaga e não para a defesa dos interesses dos contribuintes. Em verdade, uma vez 

empossados, tais conselheiros têm o dever da neutralidade e, conforme ressaltado no capítulo 

2, existem regras rígidas de impedimento. 

O segundo argumento reside na seguinte questão: ainda que seja considerada a 

representatividade dos contribuintes, persiste a característica da decisão da Carf ser um ato 

emanado da vontade da administração, pois a concentração do voto de qualidade é 

prerrogativa exclusiva do conselheiro representante da Fazenda Pública. 

Em relação à formação da coisa julgada no âmbito do processo administrativo fiscal, 

apesar de ser impróprio o termo “coisa julgada” para qualificar a decisão administrativa, por 

certo e de acordo com a segurança jurídica, conclui-se que a decisão administrativa tem força 

vinculante para a própria administração. 

Nesse sentido é relevante registrar o precedente do STF, dos idos de 1970, no RE n.º 

68.253-Paraná, que afastou a coisa julgada em órbita administrativa, mas chancelou a 

irreversibilidade da decisão, com destaque à participação do então ministro Aliomar Baleeiro 

no julgamento. No RE n.º 68.253, cujo julgamento ocorreu em 2 de dezembro de 1969, restou 

decidido que a decisão administrativa tem força vinculatória, equivalente à coisa julgada, 

principalmente se gerar direito subjetivo ao contribuinte.
331

 

No caso analisado no RE, o contribuinte apresentou requerimento de consulta 

tributária para sanar dúvida acerca da necessidade do recolhimento do antigo imposto sobre o 

selo decorrente da licença que recebera para a distribuição de bilhetes de loteria. 

A consulta foi favorável ao contribuinte e, conforme o processo administrativo da 

época dos fatos, a decisão foi objeto de recurso de ofício para o então Conselho de 

Contribuintes que, igualmente, confirmou a decisão. 

Ocorre que a administração passou a entender que era devido o imposto e, portanto, tal 

discussão gerou a necessidade do pronunciamento do Poder Judiciário. O relator do recurso 

foi favorável à irreversibilidade da decisão, o que se configurou na qualidade de imutabilidade 
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em relação ao Fisco, sob pena de reinar a instabilidade entre a relação Poder Público e 

contribuinte.
332

 

Aliomar Baleeiro, sabedor da relevância da discussão em jogo naquele julgamento, 

pediu vista do processo para analisar com mais acuidade a questão, mas, por fim, concordou 

integralmente com os argumentos do relator.
333

 

Apesar de antigo o julgado, observa-se o registro naquela oportunidade da posição 

sedimentada do STF sobre a inexistência de coisa julgada na esfera administrativa. Observa-

se também que restou sedimentada a irreversibilidade da decisão administrativa favorável ao 

contribuinte devido ao verdadeiro direito subjetivo com a interpretação dada pelo Conselho de 

Contribuintes. 

Portanto, segundo o STF, o termo “coisa julgada” não pode ser aplicado às decisões do 

Carf, mas o efeito prático da decisão administrativa, em regra, será muito similar à coisa 

julgada, qual seja, sua irreversibilidade. 

Entre os defensores da possibilidade da revisão das decisões administrativas de cunho 

fiscal (e em sentido oposto ao decidido pelo STF) se destaca RUBENS GOMES DE 

SOUSA.
334

 O citado autor analisou, inclusive, a possibilidade do questionamento da revisão 

da decisão administrativa por meio do instrumento processual denominado de reconvenção. 

Em outras palavras, seria possível a Fazenda Pública, no momento da apresentação da 

sua resposta à ação anulatória proposta pelo contribuinte, apresentar razões para agravar a 

situação do contribuinte quando existente decisão administrativa favorável? 

A conclusão do parecer de RUBENS GOMES DE SOUSA é negativa do ponto de 

vista processual, pois, para ele, a Fazenda deve utilizar a execução fiscal e a reconvenção é 

cabível somente quando o réu possuir o direito de ação que vise modificar ou excluir o 
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pedido, bem como pelo fato de que o rito da ação anulatória difere da execução, o que 

também impede a reconvenção. 

Contudo, o parecer deixa claro que, em tese, a Fazenda Pública pode questionar em 

juízo a decisão administrativa, desde que relativa a legalidade do ato administrativo, e excluir 

a possibilidade de discussão sobre o mérito, desde que entendidos os critérios de conveniência 

e oportunidade. 

Destaca-se, em sentido oposto, MARIA BEATRIZ MELLO LEITÃO, que entende 

que a Fazenda Pública pode vir a juízo, eis que tal autorização não decorre do princípio ao 

acesso à justiça, mas em razão do princípio da jurisdição una.
335

 

RUBENS GOMES DE SOUSA também entende que não há ofensa ao princípio do 

acesso à justiça, pois tal comando é destinado ao legislador e não ao juiz, cabendo a este, no 

caso concreto, verificar se há direito subjetivo em jogo.
336

 

JOSÉ CARLOS MOREIRA ALVES também pontua a possibilidade de a Fazenda 

Pública solicitar em juízo a revisão judicial da decisão administrativa calcando-se no fato de 

ter o direito subjetivo de cobrar aquilo que é devido, mesmo que um tribunal subalterno diga o 

contrário. Para o autor, nem todos os direitos e garantias individuais são aplicáveis ao Estado. 

O princípio da irretroatividade das leis, por exemplo, não é oponível ao Estado, que pode 

fazer uma lei retroagir, desde que para favorecer os jurisdicionados.
337

 Em suma, o direito 

subjetivo em cobrar o que é devido geraria, para o citado autor, o direito à revisão judicial. 

Todavia, nesse caso, não se trata de discutir se há garantia individual do Estado, mas 

de se manter uma característica fundamental na arquitetura concebida pelo legislador 

constituinte ao construir o Estado Democrático de Direito, em que foram fixados limites 

harmônicos entre si de atuação de cada Poder, sendo toda essa construção cimentada no 

princípio da segurança jurídica. 

MARIA BEATRIZ MELLO LEITÃO, em complementação à aplicação do princípio 

da jurisdição una ao tema em debate, reforça a ideia de que não há qualquer impedimento para 

o Poder Público se valer da ampla defesa e do acesso ao Judiciário, pelo que a ação anulatória 
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por parte da Fazenda Pública estaria legitimada constitucionalmente. Esse entendimento está 

amparado pela posição de OSWALDO OTHON DE PONTES SARAIVA FILHO, que 

justifica sua posição nos princípios constitucionais da isonomia, da jurisdição una e no livre 

acesso ao Judiciário.
338

 

Contudo, o contraponto desse argumento está no parecer de RUBENS GOMES DE 

SOUSA, que esclarece que no México, por exemplo, permitiu-se a possibilidade da revisão 

judicial das decisões do Tribunal Fiscal pelo instrumento processual chamado “juício de 

amparo”, equivalente ao mandado de segurança, mas sua aplicação era bastante limitada. 

Assim, com o intuito de oferecer poderes amplos à administração pública para a promoção da 

revisão judicial foi publicada uma lei especial em 31 de dezembro de 1946. 

Conclui RUBENS GOMES DE SOUSA que sem a existência de lei que permita 

expressamente o ajuizamento de ação anulatória, a Fazenda Pública estaria impedida de 

ajuizar a referida ação, mas poderia utilizar o executivo fiscal.
339

 O executivo fiscal, por sua 

vez, se baseia na decisão proferida no processo administrativo e na inscrição em dívida ativa. 

Conclui-se, diante dessa afirmativa, que, na prática, sendo incabível o recurso 

hierárquico e a avocatória, bem como, em razão da limitação da autotutela do Estado para os 

casos de manifesta ilegalidade, não poderá ser apresentado o executivo fiscal de que 

RUBENS GOMES DE SOUSA faz referência. 

Outro ponto que merece reflexão é a discussão sobre os efeitos preclusivos das 

decisões contrárias à Fazenda Pública. Somando-se ao argumento anteriormente apresentado 

tem-se o seguinte cenário: não existe lei expressa que autorize o ajuizamento da ação 

anulatória pela Fazenda Pública, e o arts. 45, do Decreto n.º 70.235/72, e 156, IX, do CTN, 

conferem definitividade às decisões do Carf. 

O art. 45 do Decreto n.º 70.235 determina que: “No caso de decisão definitiva 

favorável ao sujeito passivo, cumpre à autoridade preparadora exonerá-lo, de ofício, dos 

gravames decorrentes do litígio”.  
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O artigo em comento prescreve que a decisão administrativa favorável tem como 

reflexo a extinção do crédito tributário, pois o único comando gerado pelo art. 45 é a 

exoneração sem qualquer menção à análise da juridicidade da norma. 

Resta à autoridade fiscal fazer cumprir a decisão administrativa, pois não há previsão 

no Decreto n.º 70.235/72 da prática de qualquer ato que possa modificar a decisão e, portanto, 

em que pese a corrente doutrinária majoritária não admitir a formação de coisa julgada, há o 

chamado efeito preclusivo da decisão que, por sinal, decorre do chamado aspecto positivo do 

princípio da segurança jurídica, ou seja, o dever da administração pública de cumprir a 

promessa chancelada na decisão. 

Sobre outra vertente argumentativa, MARIA BEATRIZ MELLO LEITÃO descarta a 

aplicação do art. 45 do Decreto n.º 70.235/72 como fator determinante para o afastamento da 

revisão judicial, pois, na visão da autora, trata-se uma simples diretriz para que a decisão 

administrativa seja cumprida, mesmo que, posteriormente, essa decisão seja atacada no 

Judiciário.
340

 

O efeito preclusivo fica ainda mais discutível, quando analisado o art. 156, IX, do 

CTN, que preceitua que o crédito tributário se extingue com a decisão administrativa 

irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser 

objeto de ação anulatória. 

A interpretação desse artigo revela o caráter extintivo do crédito tributário como 

característica geral das decisões finais administrativas, mas admite a possibilidade de ação 

anulatória que, à primeira vista, deve ser interpretada de forma excepcional, se analisada sob o 

viés da segurança jurídica. 

Para que haja previsibilidade e calculabilidade do ordenamento se presume que a 

decisão definitiva é verdadeira causa de extinção, mas, por certo, havendo comprovação de 

corrupção ou ilegalidade no processo administrativo, ou desrespeito aos precedentes judiciais 

com efeitos vinculantes proferidos pelas cortes superioras, deverá prevalecer a segunda parte 

do art. 156, IX, do CTN, e o afastamento da extinção do crédito. 

OSWALDO OTHON DE PONTES SARAIVA FILHO interpreta o art. 156 de forma 

a conceder expressamente a ressureição do crédito tributário, sendo cabível a ação anulatória 

com fundamento no princípio da legalidade, pois, o autor afirma que mesmo sem dolo é ilegal 
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manter a decisão administrativa que afasta o pagamento do tributo de quem é sujeito passivo 

da obrigação.
341

 

Não haveria, porém, qualquer estabilidade e paz na relação contribuinte e Fisco se a 

administração pública pudesse questionar as decisões administrativas de forma indiscriminada 

ou por mudança de jurisprudência. Ademais, interpretação a favor do contribuinte poderia 

legitimar, por si só, o chamado erro na interpretação da lei, ficando a Fazenda Pública com 

uma carta branca para rever as decisões administrativas.
342

 

A previsão da ação anulatória estabelecida do art. 156, no contexto da segurança 

jurídica, requer a soberania da decisão do Carf sem, no entanto, deixar de lado casos 

excepcionais de processos que tenham o seu mérito contaminado por fraudes e corrupções. 

PAULO DE BARROS CARVALHO trata desse tema do ponto de vista do 

sobreprincípio da certeza jurídica e ressalta, ainda, que o art. 142 do CTN, conforme 

amplamente demonstrado no Capítulo 1, não admite lançamento judicial, ou seja, 

reconstituição do crédito tributário pelo Poder Judiciário.
343

 

A extinção do crédito tributário se torna imperiosa, principalmente, por uma questão 

de lógica jurídica, eis que a decisão do Carf favorável ao contribuinte constitui no próprio 

reconhecimento do credor da inexistência da relação jurídica tributável.
344

 

4.4 Aspectos processuais relativos ao controle judicial das decisões 

favoráveis do Carf ao contribuinte. Análise do preenchimento das condições 

da ação na ação revisional 

Do ponto de vista processual é importante analisar se há interesse de agir na ação 

anulatória a ser proposta pela Fazenda Nacional visando rever as decisões proferidas pelo 

Carf. Isso porque, para que seja proferida uma sentença de mérito torna-se necessário que a 

ação proposta apresente o que se denomina “interesse de agir”, ou seja, que a sentença a ser 
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proferida tenha utilidade para o jurisdicionado, bem como que a utilização da via judicial seja 

realmente necessária e adequada
345

 para a solução da lide.
346

 

Doutrinariamente se categoriza o interesse de agir como um dos três pilares das 

condições de ação, juntamente com a legitimidade processual e a possibilidade jurídica do 

pedido. 

O primeiro vetor a ser investigado no que concerne ao interesse de agir consiste na 

compatibilidade da ação anulatória diante do teor do enunciado da Súmula 473 do STF já 

citada no presente trabalho acadêmico. Nesse particular é importante frisar que a citada 

súmula prevê que a administração pública poderá anular seus próprios atos quando eivados de 

vícios que os tornem ilegais. Logo, diante de uma decisão manifestamente ilegal, a 

administração pública não precisará se socorrer do Poder Judiciário e, portanto, resta 

caracterizada a ausência do interesse de agir, pois torna-se desnecessária a intervenção 

judicial quando se está diante de uma decisão do Carf que contenha vícios ou ilegalidade. 

Ressalte-se, inclusive, que nos casos em que reste comprovado por meio de processo 

disciplinar que o conselheiro agiu em favorecimento próprio, ou seja, nos casos em que tenha 

participado do julgamento mesmo estando impedindo, a decisão será considerada nula, 

conforme determina o art. 80 do Ricarf, reforçando-se, dessa forma, a aplicação da Súmula 

473 do STF. 

Seguindo a linha adotada por CELSO AGRÍCOLA BARBI, não se deve chancelar a 

utilização do Poder Judiciário, extremamente sobrecarregado, para solucionar demandas que 

podem ser resolvidas sem sua intervenção.
347

 

Partindo-se da premissa que somente é cabível ação anulatória para invalidar decisões 

favoráveis ao contribuinte emitidas pelo Carf nos casos de ilegalidade, diante do primado da 

segurança jurídica, teríamos a própria ilegalidade do ato como causa de pedir e, portanto, 

torna-se inútil a jurisdição. 
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Verifica-se que o pensamento moderno sobre o direito processual afasta a ideia de 

lesão efetiva ao direito subjetivo como condição da ação, devendo ser investigada, por meio 

da análise da causa de pedir, se a ação proposta precisa ser manuseada pelo jurisdicionado. 

Em sentido oposto defende LIEBMAN, pois, para esse autor, o interesse de agir está 

ligado à existência de uma lesão a um direito subjetivo.
348

 

 A ligação entre interesse de agir e lesão a direito subjetivo não se coaduna com a nova 

processualística, que enxerga o direito de ação como um direito autônomo e desvinculado do 

direito material. 

Assim, a análise da existência, ou não, da lesão a um direito subjetivo é matéria de 

mérito e, segundo a moderna doutrina, não pode se confundir com a condição para o exercício 

do direito autônomo da ação, pelo que basta, a nosso sentir, que o autor demonstre em 

abstrato que precisa da tutela jurisdicional para ver sua pretensão resolvida, ou seja, basta sua 

afirmativa.
349

 

O interesse de agir requer a indispensabilidade da atuação da jurisdição, o que não se 

verifica no presente caso, em razão da Súmula 473 do STF. 

Outro ponto de destaque sob a óptica processual consiste em estabelecer a questão da 

legitimidade da revisão judicial quando proposta pela Fazenda Pública. 

Como ressaltado, o Carf é um órgão pertencente organicamente ao Ministério da 

Fazenda, não possui personalidade jurídica e seu papel é efetuar o controle de legalidade do 

ato de lançamento. 

Traçadas essas premissas, a questão a ser estudada reside na determinação do polo 

passivo da ação.  

No polo ativo, para os defensores da revisão judicial das decisões do Carf,  estaria 

legitimada a União Federal cuja representação judicial, em se tratando de matéria de natureza 

fiscal, é realizada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos da Lei Complementar 

n.º 73/93. 

Todavia, quem assumiria o polo passivo da ação?  
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O Carf não possui personalidade jurídica, logo, não poderia figurar no polo passivo, 

somente a União Federal teria personalidade para figurar no polo passivo, havendo, portanto, 

evidente colidência entre os polos da ação, ainda que a representação da União ficasse a 

cargo, por exemplo, da Procuradoria-Geral da União, como, aliás, conclui o Parecer 

PGFN/CRJ n.º 2.044/2013. 

SCHUBERT DE FARIAS MACHADO ressalta que a propositura da ação anulatória é 

um contrassenso, uma vez que o órgão administrativo pertence à administração pública. 

Argumenta o citado autor que a revisão judicial torna inútil o princípio da autotutela da 

administração pública, devendo ser afastada, por completo, a tentativa de equiparação entre os 

direitos do cidadão e a Fazenda Pública.
350

 

Dada a colidência de partes ativa e passiva afasta-se, de pronto, a legitimidade passiva 

da União e, caso a ação seja proposta nesses termos, restará caracterizada a ausência de outra 

condição da ação, qual seja, a possibilidade jurídica do pedido.
351

 

Contudo, sob outro viés, deve ser analisada a possibilidade de o contribuinte 

beneficiário da decisão ser incluído como réu na ação. 

Nesse caso, ação anulatória seria equiparada à ação rescisória amplamente difundida 

no processo civil brasileiro e, portanto, estariam legitimados os sujeitos pertencentes à relação 

jurídica material. 

Antes de prosseguir com essa análise deve-se lembrar que, mesmo que fosse possível a 

caracterização no polo passivo da União Federal ou dos conselheiros, ainda assim quem 

sofreria os efeitos da decisão judicial seria o contribuinte e, portanto, deveria ser permitida 

sua inclusão como parte do processo. 

Para se fazer justiça, a equiparação entre a ação anulatória objeto da presente tese à 

ação rescisória, deve-se ter em mente que ação rescisória não foi desenhada no ordenamento 

jurídico brasileiro como uma via recursal ampla e genérica. 

A ação rescisória, pelo contrário, é um instrumento excepcional diante de uma 

nulidade da decisão judicial transitada em julgado. 
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Logo, as hipóteses para sua utilização são deveras restritas e todas elas ligadas a vícios 

da decisão, amoldando-se ao teor da Súmula 473 do STF e, tornando, uma vez mais, vale 

reforçar, inútil à intervenção judicial. 

Com o novo Código de Processo Civil, até mesmo a possibilidade da propositura da 

ação rescisória com base em violação, a disposição de lei foi substituída pela sua propositura 

quando viola manifestamente norma jurídica, ensejando a aplicação, igualmente, da Súmula 

473. 

Essa modificação afasta a desconstituição da coisa julgada decorrente de mudança 

jurisprudencial ou a simples discussão do mérito da causa, pelo que, no critério comparativo 

entre as duas vias processuais, ação rescisória e ação anulatória revisional, deveria ser 

proposta apenas se a interpretação dada fosse teratológica ou manifestamente impossível. 

Verifica-se, dessa forma, que ação anulatória a ser proposta pela Fazenda Pública não 

preenche as condições necessárias para o julgamento de mérito da ação, restando ausente o 

interesse de agir, bem como por estar caracterizada a impossibilidade jurídica do pedido. 

4.5 O princípio da separação dos poderes e o controle judicial das decisões 

proferidas pelo Carf favoráveis ao contribuinte 

Como mencionado do capítulo 3, o Brasil se constitui em um Estado Democrático de 

Direito, conforme estampado no art. 1.°, caput, da CRFB/88. Essa característica infere na 

possibilidade da revisão dos atos administrativos pelo Judiciário, assunto amplamente 

abordado ao longo deste trabalho, e também traz outras consequências, como restará 

demonstrado, para a dinâmica da administração pública. 

Cumpre recordar, de início, que os Estados Democráticos de Direito surgiram para 

contestar os estados absolutistas, sob a influência de três grandes movimentos sociais 

ocorridos nos séculos XII e XVIII, doutrinariamente conhecidos como constitucionalismo: a 

Revolução Inglesa, que teve como expressão a Bill of Rights, de 1689; a Revolução 

Americana, com seus princípios expressos na Declaração de Independência de 1776; e a 

Revolução Francesa, que universalizou os seus princípios na Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão,
352

 de 1789.  
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Sob a forte influência de filósofos como Aristóteles, Locke e Rosseau
353

 já era 

possível observar o princípio da separação de poderes. Todavia, esta veio a ser mais bem 

definida por Montesquieu, que elaborou uma doutrina de repartição de poderes políticos, para 

que um pudesse conter o outro e impedir a concentração em uma só pessoa, o que seria contra 

as liberdades individuais do cidadão.
354

 

Tais movimentos sociais tiveram, portanto, o escopo de estabelecer direitos e garantias 

fundamentais do cidadão, o que só seria possível através da limitação do poder estatal, mais 

especificamente do governante, que concentrava o poder de administrar, legislar e julgar os 

conflitos.  

A proposta, então, foi dividir o poder político entre órgãos do Estado. Compreende-se, 

portanto, que não por acaso, o art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 

1789, considera que a sociedade sem o estabelecimento da divisão dos poderes não tem 

constituição.
355

 

De se notar, contudo, que o constitucionalismo, como salientado supra, evoluiu. 

Hodiernamente existe uma forte tendência da constitucionalização do Direito buscando a 

concretização dos direitos fundamentais do cidadão, tendo como fundamento a dignidade da 

pessoa humana. Surge a força normativa dos princípios, o que o ministro Gilmar Mendes 

define como “a superação da supremacia do parlamento”.
356

 

Sendo assim, com muito mais razão, ao analisar o ordenamento jurídico com o viés da 

doutrina moderna, principiológico, verifica-se que o princípio da separação dos poderes se 

revela ainda como um dos pilares do Estado Democrático de Direito, sendo expressamente 

previsto pela CRFB/88, no art. 2.°, segundo o qual “são poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si o Executivo, o Legislativo e o Judiciário”. 

De acordo com JOSÉ AFONSO DA SILVA, o referido princípio se fundamenta em 

dois elementos: a especialização funcional, em que cada órgão é responsável pelo exercício de 
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uma função política, e a independência orgânica, o que postula a ausência de meios de 

subordinação entre os poderes.
357

 O autor prossegue e leciona que independência abrange três 

aspectos: (a) a investidura e permanência dos funcionários em um dos órgãos do governo não 

dependem da vontade ou confiança dos outros; (b) um órgão não precisa consultar ou obter 

autorização dos outros para exercer as suas funções típicas; e, (c) cada um é livre para 

organizar o serviço, observando as disposições legais e constitucionais que norteiam sua 

atuação. Este último aspecto se configura como o mais importante para este estudo. 

Cumpre observar, por outro lado, que os poderes, apesar de independentes, também 

são harmônicos entre si. Daí entende-se porque a escolha dos ministros dos Tribunais 

Superiores está sujeita à chancela do Senado Federal; o poder de sanção ou veto do presidente 

da República às leis elaboradas pelo Legislativo, conforme a Constituição da República, e até 

mesmo porque é possível, em situações restritas, o controle judicial dos atos ou decisões 

administrativas.  

Importante destacar, porém, que o sistema de freios e contrapesos tem como 

fundamento de validade a Constituição Federal e, por isso, só haverá a contenção de um poder 

pelo outro em casos expressamente previstos na Magna Carta, sob pena de invasão de 

competência, o que viola o princípio da separação dos poderes. 

Assim, não obstante não haver discussão sobre a possibilidade de o Poder Judiciário 

controlar os atos administrativos, como visto no capítulo 2, o presente trabalho tem a função 

de observar quais os limites constitucionais para esse controle, mormente no que se refere à 

revisão das decisões proferidas pelo Carf. 

Não será pormenorizada aqui, tendo em vista já ter sido abordada a questão 

anteriormente, sobre a composição do Carf. Todavia, para melhor esclarecimento, cumpre 

recordar o que foi dito no capítulo supra: o Carf é um órgão que integra a Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, faz parte da Administração Pública Direta, vincula-se ao Poder 

Executivo e, portanto, analisa os recursos administrativos interpostos pelos contribuintes ou 

revisa as decisões administrativas das Delegacias Regionais de Julgamento contra a Fazenda 

Pública que ultrapassem R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 
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Importa recordar, ainda, que os conselheiros são escolhidos pela Receita Federal para 

defender os interesses da Fazenda Pública, entre os auditores fiscais de carreira, e também 

pelos contribuintes para representar seus direitos no julgamento do colegiado. Todos eles com 

formação técnica e competência para analisar a legalidade do lançamento. 

Além disso, no processo administrativo fiscal, regulamentado pelo Decreto n.º 

70.235/72, é franqueado ao contribuinte a ampla defesa e o contraditório, sendo certo que, no 

Carf, é possível a participação dos patronos nos julgamentos, com direito à palavra, para 

esclarecer qualquer dúvida que, porventura, tenha restado sobre algum aspecto da defesa 

apresentada. 

Ademais, esclareça-se que para o julgamento realizado pelo Carf, os conselheiros 

analisam a legalidade do lançamento, se a autuação foi realizada em observância a todos os 

aspectos legais. Também é observada a existência de relação jurídico-tributária entre o 

autuado e o Fisco. Ou seja, os julgadores fazem um trabalho de interpretação da norma 

aplicável ao caso. Assim, ao fim do julgamento, é possível observar qual o entendimento da 

administração pública sobre a aplicação da lei. E isso ocorre porque o Legislativo, ao elaborar 

as leis tributárias, se utiliza de termos vagos, sem o tecnicismo necessário, e atribui ao 

aplicador da norma a função de interpretar o texto do legislador.  

Tendo em vista a função primordial de exegese, ao Carf é vedada a manifestação sobre 

a constitucionalidade das leis que norteiam o lançamento fiscal, conforme o enunciado de 

Súmula n.º 2 do Conselho, segundo o qual “o Carf não é competente para se pronunciar sobre 

a inconstitucionalidade de lei tributária”, tendo em vista que estaria usurpando a competência 

do Judiciário para operar o controle abstrato de constitucionalidade.  

Nesses casos, o Carf tem o poder-dever de cancelar os lançamentos exarados com 

qualquer vício, em virtude do princípio da autotutela, segundo o qual a administração pública 

tem a obrigação de revisar os atos administrativos irregulares extirpando-o do mundo jurídico. 

Importa registrar, por oportuno, que o princípio da autotutela é a expressão prática do 

viés da separação dos poderes no que se refere à administração pública. É o que confere 

independência funcional ao administrador, pois este não precisa pedir autorização de qualquer 

outro poder para rever seus atos. Se eles forem vinculados, devem ser anulados quando ilegais 

e, se discricionários, podem ser revogados quando conveniente e apropriado. 

Válido, por oportuno, recordar como são definidos os atos administrativos vinculados 

e discricionários. Diz-se o primeiro quando o administrador atua em conformidade estrita da 
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lei, ou seja, a lei delimita todos os elementos para a validade do ato administrativo (agente 

competente, forma, motivo, finalidade e objeto). 

Por outro lado, os atos discricionários são aqueles em que a lei, apesar de delimitar o 

agente competente, forma e motivo do ato, deixa margem de decisão ao administrador no que 

se refere à finalidade e ao objeto do ato através de técnicas legislativas, em que o legislador se 

vale de expressões como “conveniência e oportunidade”, “relevante interesse público”, 

“razões políticas”, entre outras, havendo necessidade de interpretação da norma jurídica. 

JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO assevera, ainda, sobre um poder discricionário
358

 

que se caracteriza como a prerrogativa dos agentes públicos de escolherem, entre várias 

condutas possíveis, aquela que se traduz mais conveniente e oportuna para o interesse público. 

A doutrina mais moderna trabalha com graus de vinculação e de discricionariedade do 

ato administrativo. Conforme afirma Andreas J. Krell,
359

 por exemplo, existem atos 

administrativos em que há predominância de uma ou de outra característica, mas torna-se 

difícil apontar com rigidez se o ato é vinculado ou discricionário. 

Não se pode olvidar que as decisões proferidas pelo Carf não são totalmente 

vinculadas, nem totalmente discricionárias. Isso porque analisam a exação com fundamento 

na lei, mas também há a função de interpretá-la. Existe alguma ponderação interpretativa na 

sua atividade, em que a exegese da lei tributária é feita com base nos conceitos preexistentes 

no ordenamento jurídico,
360

 assim como a cobrança do tributo é analisada à luz dos princípios 

constitucionais. 

Trata-se de uma atividade que, atenta aos princípios da eficiência e da economia, 

traduz perfeitamente ao que foi denominado por ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO
361

 

de princípio da legalidade neopositivista.  

Cumpre destacar, ainda, que esse novo conceito doutrinário é recepcionado pela 

CRFB/88, principalmente após a EC n.° 19, de 1998, que serviu para desburocratizar a 
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administração pública. Por isso é que não basta o administrador agir em observância cega à 

lei. É necessário que ele persiga a forma mais eficiente de cumprir a lei, escolhendo, entre as 

soluções possíveis, a partir da análise do caso concreto, aquela que permita atingir os 

resultados necessários à satisfação do interesse público.
362

 

Percebe-se então que o princípio da legalidade neopositivista também tem uma relação 

íntima com o princípio da separação dos poderes. Isso porque a administração pode atuar de 

forma preventiva, cancelando seus próprios atos com a análise na própria Constituição da 

República e seus princípios, evitando prejuízos inúteis aos cofres públicos, sem a necessidade 

de autorização judicial ou legislativa para tanto.  

Nota-se, mais uma vez, que a atuação do Carf se coaduna, portanto, com o princípio da 

autotutela, que garante a independência da Secretaria da Receita Federal para reformar os seus 

próprios atos.  

4.6 Da definitividade da decisão à luz do art. 156 do CTN e o princípio da 

segurança jurídica 

Pode-se afirmar, pelo até agora abordado, que as decisões administrativas proferidas 

pelo Carf criam estabilidade entre o contribuinte e o Fisco. Ainda que não concorde com o 

resultado, o contribuinte pelo menos sabe qual o posicionamento da administração pública 

sobre seu caso concreto.  

Caso o contribuinte fique insatisfeito com a decisão, ele tem a possibilidade de se 

socorrer à prestação jurisdicional, tendo em vista o princípio da inafastabilidade do Poder 

Judiciário estampado no art. 5.°, inc. XXXV, da CRFB/88.
363

 Além disso, cumpre recordar 

que o Carf não tem competência para se manifestar sobre determinados assuntos. O órgão não 

pode se manifestar, por exemplo, sobre a inconstitucionalidade da lei em que se fundamentou 

a exação.  

Todavia, quando a decisão do Carf é favorável ao contribuinte, trata-se de uma revisão 

interna de legalidade, em que a própria administração pública, ao interpretar a lei tributária, 

entendeu de controle de legalidade do crédito tributário exigido pelo Fisco. Essa decisão nada 
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mais é do que o exercício da autotutela, princípio norteador da independência da 

administração.  

Assim, à luz do princípio da separação de poderes, entende-se por que a decisão 

administrativa proferida pelo Carf tem ânimo definitivo contra a Fazenda Pública. É assim 

porque a própria administração pública decidiu, sem possibilidade de recurso administrativo, 

que não tem interesse em manter a cobrança do tributo, seja porque a exação é ilegal, seja 

porque entendeu que o auditor fiscal interpretou a legislação de maneira equivocada. 

Tendo isso em vista, o administrado confia que a sua situação junto ao Fisco esteja 

certa e estável. Logo, admitir que a Fazenda Pública possa pedir a anulação de uma decisão 

do Carf ao Poder Judiciário viola não somente o princípio da separação dos poderes, mas a 

própria razoabilidade e a segurança jurídica, corolário do princípio da confiança, que rege 

também a administração pública. 

Imperioso destacar, nessa esteira, que a segurança jurídica decorre do próprio pacto 

social firmado com o Estado, que não pode mudar de entendimento a seu bel-prazer. Por isso 

que o princípio da confiança é um dos fatores de maior relevância em um regime 

democrático, pois dá sustentação à entrega de poderes aos representantes eleitos. Ou seja, o 

cidadão não pode ser surpreendido ou ter sua situação agravada por uma mudança repentina 

de acordo com a vontade da administração, sendo certo que uma das condições da segurança 

jurídica está na relativa certeza de que as relações jurídicas estabelecidas na vigência de uma 

norma produzem seus efeitos, inclusive quando esta é revogada por outra.
364

 

Importante ressaltar ainda que os princípios da segurança jurídica e da proteção à 

confiança são protegidos expressamente pela Lei n.º 9.784/99, no art. 54, que estabiliza 

situações favoráveis aos cidadãos, inclusive quando os atos administrativos são nulos, desde 

que decorrido o prazo decadencial de cinco anos contados da data em que o ato foi praticado, 

salvo comprovada má-fé.
365

 

Assim, com muito mais razão, é de se concluir que a decisão administrativa proferida 

pelo Carf tem caráter definitivo quando favorável ao contribuinte. Isso significa que não cabe 
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à Fazenda Pública ajuizar ação anulatória contra aquela decisão, após ter sido percorrido o 

processo administrativo fiscal.
366

 

Por esse motivo, a decisão do ente tributante, que decida pela ausência da relação 

jurídico-tributária entre o contribuinte e o fisco ou pela ilegalidade do lançamento, tem o 

condão de extinguir o crédito tributário, nos termos do art. 156, inc. IX, do CTN,
367

 sendo 

certo que a Fazenda Pública não poderá restabelecer a cobrança pela via judicial, como visto 

alhures. 

4.7 A possibilidade da revisão judicial das decisões proferidas pelo Carf 

Tendo em vista todo o apresentado até aqui, questiona-se sobre a possibilidade de o 

Judiciário controlar, através do Carf, as decisões proferidas em favor do contribuinte, 

considerando que essas decisões estão amparadas pelos princípios da proteção da confiança e 

segurança jurídica. Ademais, a decisão do órgão administrativo seria a expressão do poder da 

autotutela administrativa. Assim, sob esse prisma, poderiam surgir questionamentos sobre a 

possibilidade de controle das referidas decisões sem violação da separação dos poderes. 

Todavia, as eventuais dúvidas que possam surgir nesse sentido não possuem 

fundamento porque os poderes são, sim, independentes, mas também harmônicos entre si, 

vigendo o sistema de freios e contrapesos. Assim, verifica-se possível que as decisões do Carf 

são revistas pelo Poder Judiciário, sem se falar em abuso de poder ou invasão de competência. 

A questão de relevância, por outro viés, se trata de qual o limite para a revisão judicial 

das decisões do Carf com incontestável caráter discricionário, como visto supra. Como 

abordado no capítulo anterior existe certa polêmica doutrinária sobre a possibilidade de 

revisão do mérito administrativo, prevalecendo nas decisões judiciais sobre litígios desse 

caráter o entendimento de que o Judiciário não tem o poder de interferir nesse mérito, que se 

utiliza de critérios de conveniência e oportunidade por falta do conhecimento técnico 

necessário. 

Todavia, o referido limite de controle judicial se encontra mitigado pela ideia de um 

forte ativismo judicial, que está ligada à participação mais intensa do Judiciário para a 
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concretização dos valores e princípios constitucionais, interferindo, por conseguinte, no 

espaço de atuação dos dois demais poderes.
368

 

Nessa esteira de raciocínio, o STJ
369

 se manifestou no sentido de que o Poder 

Judiciário não se limita somente a examinar os aspectos extrínsecos do ato administrativo 

discricionário, sendo certo que mesmo o mérito administrativo pode ser analisado 

judicialmente para observar critérios de moralidade, razoabilidade e proporcionalidade.  

Além disso, não obstante não analise o mérito administrativo, a doutrina atual tem 

entendido que o Poder Judiciário pode analisar todos os elementos do ato administrativo. Ou 

seja, quando um ato é elaborado com desvio de finalidade ou com falso motivo, ele também 

pode ser cancelado por decisão judicial.
370

 

A teoria do desvio de poder
371

 permite revisão judicial do ato administrativo com vício 

de finalidade, mas que pretende servir a interesses particulares do servidor. Nesse ínterim, não 

se permite a existência de um ato administrativo que não persiga os fins do interesse público 

para o qual foi designada competência ao agente público. Vale consignar que essa teoria é 

adotada pelo STF, que julgou inválido ato formalmente lícito, mas comprovadamente emitido 

com finalidade contrária ao interesse público.
372

 

Em outra vertente, apesar de existir certa polêmica doutrinária sobre a necessidade de 

motivação do ato discricionário,
373

 a teoria dos motivos determinantes também é aceita pela 

maior parte da doutrina atual como razão de controle judiciário de atos administrativos. 

Desenvolvida pelo direito francês, trata-se do princípio segundo o qual obriga que o motivo 

do ato executado deva guardar perfeita correspondência com a situação fática que o originou. 

Além disso, preceitua que deve haver congruência lógica entre o motivo alegado pelo agente 
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público e sua decisão.
374

 Válido consignar que tal teoria também é aceita pelos Tribunais 

Superiores
375

 como possibilidade de revisão judicial do ato administrativo. 

Veja-se, por outro lado, que a doutrina não admite o controle judicial do ato 

discricionário no que concerne ao mérito administrativo, se este estiver em consonância com 

o ordenamento jurídico, sem nenhum dos vícios apontados supra.  

Assim, tendo em vista que o Carf tem a função de interpretar a norma tributária em 

busca de uma solução jurídica que melhor atenda ao interesse público, a decisão proferida 

pelo órgão é definitiva quando favorável ao contribuinte. Não se admite, por conseguinte, 

revisão desse tipo de decisão administrativa pelo Poder Judiciário, quando há 

descontentamento com a interpretação da norma aplicada ao caso concreto pelo referido 

órgão, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, como visto anteriormente. 

Por isso é que não se admite anulatória a ser ajuizada pela Fazenda Pública quando o 

próprio ente tributante extingue o crédito tributário com base na ausência da relação jurídico- 

tributária entre o administrado e o Fisco ou em razão de interpretação benéfica ao sujeito 

passivo da legislação tributária.  

E mais, pelas razões expostas é, ainda, correto afirmar que se afasta do Judiciário a 

possibilidade de alterar a decisão favorável ao contribuinte proferida pelo Carf por qualquer 

meio judicial, quando esta está revestida de todos os critérios de legalidade. 

Torna-se importante recordar, nessa linha de pensamento, que este trabalho tem como 

objeto 64 ações populares apresentadas pelo cidadão ou pelo Ministério Público, que 

questionam decisões administrativas desfavoráveis à Fazenda Pública. Todavia, com base no 

que fora visto, as referidas ações não devem prosperar, em virtude do princípio da separação 

dos poderes, bem como da proteção à confiança e à segurança jurídica. 

4.8 Entendimento do Judiciário acerca da revisão judicial das decisões do Carf 

4.8.1 Processos que ainda não transitaram em julgado e tramitam na Justiça Federal 

No universo de 64 ações encontradas na Justiça Federal, em que o Ministério Público 

e/ou o cidadão ajuizaram ação popular para que o Judiciário revise decisões do Carf, 55 
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processos ainda não transitaram em julgado. Entre estes, nota-se que nove não tiveram os 

objetos analisados: em dois houve perda de objeto por não terem sido esgotados todos os 

recursos da via administrativa do Carf; sete aguardam o julgamento de primeira instância. De 

outra sorte, 46 ações já tiveram julgamento em primeira instância.  

Percebe que na esmagadora maioria, 45 processos, o Judiciário se manifestou no 

sentido de que o cidadão não tem interesse para propor a ação popular, extinguindo o 

processo sem resolução do mérito, para manter a decisão administrativa favorável ao 

contribuinte. Isso porque, segundo o juízo, os julgamentos do Carf têm como norte a 

interpretação da legislação tributária adotada pela própria Fazenda, através de seus 

conselheiros, neste órgão administrativo. Além disso, as ações populares em apreço não foram 

ajuizadas por ato lesivo ao patrimônio público, uma vez que as decisões se deram de acordo 

com todo o ordenamento jurídico vigente, mas sim por simples divergência de interpretação 

entre autor e Fazenda Pública. E, nesses casos, o Poder Judiciário não tem competência para 

alterar o entendimento da administração pública, uma vez que este se trata de verdadeiro 

mérito administrativo, que não se subsume ao controle do Judiciário.   

De outra sorte, apenas um processo teve julgamento com resolução de mérito,
376

 em 

sentido divergente, ao afirmar que a ação popular é um importante instrumento processual 

para a tutela do erário, motivo pelo qual existe interesse de agir do cidadão. Ainda nesse 

processo, o juiz deixou clara a possibilidade de revisão de mérito dos julgamentos do Carf 

pelo Judiciário, quando desbordarem dos limites da legalidade e, por não haver qualquer 

evidência nos autos de que tenha ocorrido abuso por parte do Carf ao proceder a esse 

julgamento, ou que tenha violado algum requisito do art. 2.° da Lei n.° 4.717, de 1965,
 377

 a 

ação foi julgada improcedente. Todavia, importante destacar que o juiz também se posicionou 

no sentido de que a mera interpretação da lei adotada pelo Carf não está sujeita ao controle 

jurisdicional. 
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4.8.2 Processos que transitaram em julgado 

Dos 64 processos em análise, apenas nove deles transitaram em julgado, sendo que 

cinco em primeira instância e quatro em grau de recurso. 

  Entre os processos em que houve recurso foi possível obter apenas um acórdão,
378

 o 

qual manteve o entendimento do juiz de primeira instância ao dispor que a ausência de 

demonstração de ilegalidade do objeto ou de outro vício do ato administrativo questionado 

inviabiliza a utilização da via da ação popular, estabelecida na Lei n.º 4.717/65.  

Ao mesmo tempo, nesse caso, o colegiado afirmou ser cabível a ação popular para 

proteção do erário, apesar de injustificável no processo em tela, uma vez que ausentes os 

requisitos, entendimento que se coaduna com um dos processos que ainda não transitaram em 

julgado, mais especificamente o de n.° 58995-06.2012.4.01.3400. Não foi possível, no 

entanto, acesso aos outros três desses processos que tiveram julgamento em segunda instância 

e transitaram em julgado. 

Em relação aos cinco processos em que a sentença transitou em julgado percebe-se 

que o entendimento prevalecente foi o de que a ação popular não é meio hábil para rever as 

decisões do Carf quando há mera divergência de interpretação; o judiciário não pode adentrar 

no critério de escolha do administrador, o que respeita, portanto, a discricionariedade 

administrativa. O que dá ensejo à ação popular, na visão desses juízes, é a necessária 

comprovação de que o ato praticado foi ilegal. Insta salientar que em três desses processos, os 

juízes consideraram ineptas as iniciais por falta de interesse processual, uma vez que não fora 

comprovado ato lesivo ao patrimônio público. 

Desde logo é possível fazer uma importante observação: não há consenso sobre a 

possibilidade de o cidadão e/ou o Ministério Público ajuizarem ação popular contra decisões 

do Carf. Alguns juízes entendem que tal medida judicial não somente pode ser utilizada, 

como é imprescindível para a anulação de atos lesivos ao patrimônio público, conforme o art. 

1.° da Lei n.º 4.717/65. Esse, aliás, é o entendimento minoritário entre os processos em 

análise. 

De outro lado há magistrados que entendem que o cidadão (ou o Ministério Público) 

não tem legitimidade para propor a referida ação, tendo em vista que as decisões favoráveis 
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aos contribuintes proferidas pelo Carf não se configuram como ato lesivo ao patrimônio 

público. 

Contudo, ultrapassada a análise da legitimidade do autor para propor a ação popular, é 

unanimidade entre as decisões que essa tutela judicial específica somente é cabível quando as 

decisões administrativas transbordarem o bojo da legalidade estrita, ou seja, proferidas com 

um dos seguintes vícios: incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência 

dos motivos ou desvio de finalidade. Em todas as decisões obtidas, o Judiciário se manifestou 

no sentido de que não tem o poder de interferir na interpretação da lei feita pelo órgão 

administrativo, pois não pode interferir no mérito administrativo.  

Isso significa dizer que o Judiciário, até o presente momento, tem decidido no sentido 

de que não cabe ação popular quando o autor simplesmente discorda da ratio decidendi da 

administração pública, tendo em vista que esvaziaria a competência do Carf para a finalidade 

que lhe foi incumbida: analisar o mérito administrativo. Argumenta-se que não se pode 

suprimir o poder legalmente exercitado pela administração e tornar o procedimento 

administrativo inútil, desnecessário, e o que é pior, com desperdício de tempo e de 

dinheiro.
379

 

Respeita-se, portanto, a definitividade da decisão administrativa fiscal, esposada no 

art. 156, inc. IX, do CTN, bem como, por conseguinte, os princípios da separação dos poderes 

e da segurança jurídica, como demonstrado neste capítulo. 

Por fim, no que se refere às populares propostas pelo cidadão, é necessário apontar 

uma peculiaridade: todas elas foram propostas pela Doutora Fernanda Soratto Uliano Rangel 

e tem como advogado o Doutor Renato Chagas Rangel, ex-Procurador da Fazenda Pública, 

exonerado do cargo “pela prática de atos de improbidade administrativa e por valer-se do 

cargo para lograr proveito pessoal, em detrimento da dignidade da função pública”, segundo 

texto da Portaria n.º 67 da AGU. 

A ação popular é um: 380
 

 

instituto processual civil outorgado a qualquer cidadão como garantia político-

constitucional (ou remédio constitucional), para a defesa do interesse da 

coletividade, mediante a provocação do controle jurisdicional corretivo de atos 
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lesivos do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente e do 

patrimônio histórico e cultural. 

 

Ou seja, o cidadão tem legitimidade extraordinária, defende um direito que não é seu 

em benefício de toda a coletividade. A finalidade deste trabalho não é especular qual a 

verdadeira motivação por trás da propositura das ações. Entretanto, não se pode olvidar que 

alguns magistrados consideraram a atitude do proponente como assédio processual, ao 

considerar que as ações populares teriam no seu âmago o intuito de satisfação pessoal do ex-

Procurador da Fazenda e não aquele previsto na Lei. Veja-se, a título de exemplo, a sentença 

do processo n.º 54065-42.2012.4.01.3400, in litteris: 

 

Impende considerar, outrossim, conforme inclusive já veiculado na mídia impressa, 

que a autora, em petição assinada também pelo seu marido, Renato Carlos Rangel, 

ex-procurador da Fazenda Nacional, demitido do cargo, ingressou com várias ações 

populares em desfavor de decisões do Carf que foram favoráveis ao contribuinte, 

revelando interesse desarraigado da finalidade contida na Lei n.º 4.717/65. 

 

4.8.3  Metodologia utilizada para análise dos casos 

Em primeiro lugar insta salientar que em 16 processos, de um total de 64, não foi 

possível ter acesso aos fundamentos da inicial que embasaram a ação popular. Desse 

montante, apenas um transitou em julgado sem a resolução de mérito, uma vez que o processo 

administrativo não teria se encerrado administrativamente, tendo em vista o Decreto n.º 

70.235, de 1972, que não havia esgotado todas as instâncias administrativas por ainda existir 

recurso administrativo pendente de julgamento; e quatro processos desse universo, em que 

não foi possível o acesso a inicial, pois aguardam julgamento de segunda instância. 

Nos 46 processos em que foi possível ter acesso ao entendimento do cidadão para a 

propositura das ações populares, observou-se que em nove deles transitou em julgado o 

entendimento judicial de que não é possível controle judiciário sobre as decisões 

administrativas em que não há ilegalidade. 

Ao mesmo tempo, nos 46 processos, o entendimento da autora era o de que o Carf 

afastou a tributação indevidamente, tendo em vista que o lançamento tributário era exigível 

em virtude de estar em perfeita conformidade com a Lei, bem como de acordo com o 

entendimento do STJ. Por exemplo: nos casos em que a Fazenda Nacional, inicialmente, 

exigiu do contribuinte multa isolada e multa de ofício em concomitância, a autora entende que 
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as cobranças são perfeitamente aplicáveis, pois não haveria nenhum óbice na legislação, 

cobrança que foi reformada em âmbito administrativo, tendo sido anulado o auto de infração. 

Em resumo, segundo o pleito da autora, houve omissão da Fazenda Pública no dever 

de tributar, diante dos argumentos acima, o que teria causado dano ao erário e daria ensejo às 

ações populares propostas. 

4.8.4 Da manifestação da Fazenda Nacional 

Em apenas seis ações populares ajuizadas na Justiça Federal para revisão das decisões 

do Carf foi possível acesso da manifestação da Fazenda em relação à possibilidade de revisão 

judicial dos processos administrativos pela via da ação popular. Em dois processos, a Fazenda 

se manifestou no sentido de que não caberia ação popular por falta de esgotamento das 

instâncias administrativas, conforme Súmula Vinculante n.° 24, do STF,
381

 que deve ser 

aplicada por analogia, uma vez que para haver a constituição definitiva do crédito tributário 

deve existir o trânsito em julgado do processo administrativo. 

Nos quatro outros processos em que foi possível o acesso ao entendimento da Fazenda 

em relação à possibilidade do ajuizamento da ação popular para revisão do Judiciário, foi 

suscitado que o processo deveria ser extinto sem resolução de mérito, pois haveria a 

ilegitimidade passiva do cidadão para o ajuizamento da ação. 

Segundo a União, a ação popular não seria a via adequada para acatar pretensões 

anulatórias de atos cujos objetos tenham natureza tributária, tendo em vista que ações 

populares integram o microssistema do processo coletivo e a Lei n.º 7.347/85, em seu art. 1.º, 

parágrafo único, veda a propositura de ação civil pública em matéria de tributos.  

A Fazenda também entende que a pretensão autoral viola o princípio da separação dos 

poderes, pois caso se decida, administrativamente, pela incorreção de um lançamento 

tributário, não pode o poder executivo ser compelido a impor um tributo por ordem judicial. 

Além disso, a União rebate o argumento de que teria sido omissa na sua função de arrecadar 

os tributos, tendo em vista que não somente procedeu ao lançamento do tributo, como 

percorreu todo o iter procedimental administrativo, isto é, recorreu a todas as instâncias 

possíveis para defender a arrecadação a seu favor. Se o lançamento foi cancelado significa 

que este foi exarado com incorreção, tendo a administração o dever de cancelá-lo. 
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4.8.5 Da manifestação do Ministério Público 

Cumpre destacar, inicialmente, que no universo de processos analisados na presente 

pesquisa existem somente duas ações civis públicas movidas pelo Ministério Público. Em 

algumas ações propostas pela Doutora Fernanda Soratto Uliano Rangel verificou-se que o 

Ministério Público interpôs apelação contra decisões que extinguiram o processo sem 

julgamento de mérito.  

Ocorre que em nenhuma das ações em que houve a intervenção do Ministério Público 

foi possível ter acesso a peças processuais em que seria factível saber o teor exato do 

Ministério Público sobre as ações populares em comento. Todavia, nas ações propostas pelo 

cidadão em que o Ministério Público interpôs recurso, em entrevista dada à imprensa, o 

procurador que elaborou as apelações asseverou que “ainda que o cidadão que promova as 

ações populares não seja exatamente um paladino da Justiça, o Judiciário não deveria se 

esquivar de analisar o teor dos argumentos da ação”.
382

 

Na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público perante o juízo da Justiça 

Federal do Rio Grande do Sul, para desconstituir a decisão do Carf emitida em favor da 

Indústria de Calçados West Coast Ltda., o órgão aduz que o cancelamento da cobrança de PIS 

e Cofins foi inválido, tendo em vista que a dissonância frontal entre a decisão administrativa e 

a categórica produz prova.
383

 

No processo n.º 2006.34.00.019640-9, o Ministério Público requer a desconstituição 

da decisão do Carf para obrigar a Fazenda Pública a recolher cerca de R$ 92.000.000,00 

(noventa e dois milhões de reais) exonerados do contribuinte em decorrência de decisão 

administrativa proferida no processo n.º 13802.000.402/97-16.  

Nesse caso em particular, o Ministério Público tem entendimento divergente do Carf 

no que se refere à abrangência da imunidade tributária dos templos. De acordo com aquele:  

 

não se pode excluir da tributação as importâncias oriundas de diversas atividades 

como contratos simulados com off shores em paraísos fiscais, decorrentes de 

doações e desvio de recursos para o patrimônio particular de dirigentes da Igreja ou 
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para emissoras de rádio e televisão, compra de bens móveis e imóveis sem qualquer 

vinculação à atividade religiosa e outras à margem da escrituração contábil.
384

 

 

Ainda nesse caso, o Ministério Público argumenta que o Carf não considerou a 

questão do prazo decadencial para o lançamento tributário, o qual, segundo o autor da ACP:  

 

nas hipóteses em que não há o pagamento antecipado, o prazo decadencial começa a 

fluir no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 

sido efetuado, lembrando que o fato gerador do imposto de renda é complexivo e 

somente se aperfeiçoa em 31 de dezembro do ano-base. 

 

Ou seja, trata-se, em verdade, de divergência de interpretação da lei entre o Ministério 

Público e o Carf.  

Assim sendo, conforme a tendência de julgamento observada anteriormente, 

independente de ser ação civil pública e de ter ou não legitimidade para a propositura dessa 

medida judicial, as ações devem ser julgadas improcedentes quando ausentes vícios de 

legalidade, sob pena de violação da separação de poderes e esvaziamento da competência do 

órgão administrativo, o que desperdiça tempo e dinheiro público, como bem se manifestou o 

Judiciário. 
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Vale ressaltar que, apesar de em todos os processos os julgamentos terem sido 

favoráveis à manutenção da decisão administrativa, em dois dos 64 processos os juízes 

deixaram claro que é possível a revisão judicial das decisões administrativas, entendendo não 

haver o trânsito em julgado em processos administrativos. 
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Conclusão 

Apresentou-se no primeiro capítulo o introito do estudo jurídico relativo à teoria do 

sistema e da norma.  

Destacou-se que o ramo do direito tributário é autônomo, mas que não se separa dos 

demais ramos do direito. O sistema do direito é uno e suas normas convivem em harmonia. 

Por isso, a disciplina jurídica dos tributos é integrada por um conjunto de proposições 

jurídico-normativas que correspondem aos interesses de fiscalização e arrecadação do Estado. 

Clareou-se que o subsistema do direito tributário regula o conjunto de normas que 

estabelecem os tributos, de modo que o CTN ficou encarregado de sistematizar os tributos em 

virtude dos comandos constitucionais, delineando as hipóteses de incidência tributária, 

independente de titularidade. Esse subsistema é considerado o poder econômico – a riqueza – 

assim como delineado na CRFB/88 nos arts. 145, 148 e 149. 

Embora a positivação das normas tributárias no sistema jurídico pátrio, elas não 

comportam todas as ambiguidades e controvérsias, em virtude de seus textos prescritos e das 

múltiplas linguagens possíveis de serem utilizadas. Momento em que se identifica o papel 

fundamental do intérprete para que haja a aplicação da norma tributária e, assim, da 

incidência tributária, utilizando-se, para tanto, os métodos interpretativos existentes no 

sistema jurídico. 

Não obstante isso, no direito pátrio é permitido aos sujeitos passivos da relação 

jurídico-tributária a insurgência contra uma norma, seja pela via administrativa, seja pela via 

judicial. No que concerne ao âmbito administrativo, o lançamento tributário pode ser 

contestado por meio do processo administrativo, em que o contribuinte se utiliza dos recursos 

impugnativos para o controle da incidência normativa. 

Assim, se configura garantida a possibilidade de debate das matérias tributárias sobre 

a existência e a interpretação do fato nas diversas instâncias administrativas em consonância 

com as legislações que disciplinam os processos administrativos fiscais, impondo-se, de igual 

importância e verificação, que sejam observados os princípios e garantias processuais 

constitucionais. Momento em que a unicidade do sistema normativo se destaca novamente. 

Nesse espeque, a insurgência contra uma norma, seja no âmbito do processo 

administrativo, seja no âmbito do processo judicial, é nada mais nada menos do que a  

manutenção da segurança jurídica do sistema jurídico brasileiro, uma vez que não basta 
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garantir ao jurisdicionado o acesso ao processo. É preciso assegurar, com status 

constitucional, o direito no processo, o que é considerado por meio das cláusulas 

constitucionais, assim como é a garantia do tratamento igualitário dos indivíduos – leia-se 

sujeitos passivo e ativo – do devido processo e da ampla defesa. 

Com efeito, considera-se que a teoria do sistema e a teoria da norma devem ser um 

norte para o intérprete e para os aplicadores das normas jurídicas desde sua hipótese (de 

incidência) até sua consequência no mundo dos fatos. Caso se verifique qualquer perturbação 

no meio desse caminho, o pressuposto lógico é que haja algum vício, seja na interpretação da 

norma, seja na aplicação da norma, ou seu antecedente erroneamente considerado. 

Desse modo, o papel do controle judicial dos atos administrativo, em um sistema uno e 

harmônio, é regra de exceção, como demonstrou-se ao longo da tese, tudo em prestígio à 

segurança jurídica. 

Destacou-se no segundo capítulo que grande parte da discussão administrativa em 

âmbito fiscal se inicia com a insurgência do contribuinte contra o lançamento tributário 

realizado pela administração pública ou pela negativa, igualmente pela Fazenda Pública, do 

pedido de ressarcimento e restituição. 

Sob essa perspectiva, a premissa para que haja um litígio administrativo reside na 

existência da imputação de um débito, pela Fazenda Pública, ao contribuinte, sendo excluídos 

do debate administrativo os tributos que tenham sido objeto de declaração pelo contribuinte. 

Isso porque, na visão do STJ, nos casos dos tributos objeto de declaração pelo 

contribuinte, estar-se-ia diante de uma confissão de dívida, servindo a declaração de suporte 

para a inscrição em dívida ativa. 

Diante dessa constatação e valendo-se da teoria das normas e do sistema, a dinâmica 

tributária se apresenta, inicialmente, com o contribuinte praticando o fato gerador. Contudo, 

para que esse fato se torne um relevante jurídico, importante que as normas geral e abstrata 

sejam vertidas em normas individual e concreta recebendo a denominação de lançamento 

tributário. 

O lançamento é a quantificação e individualização do fato gerador e todas as vezes que 

a quantificação é realizada pela Fazenda Pública nasce o direito ao contraditório 

administrativo que será travado, na esfera federal, no âmbito da Delegacia Regional de 

Julgamento e, posteriormente, a depender dos recursos cabíveis, perante o Carf. 
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Nesse particular, as normas individual e concreta que surgem com o lançamento são 

modificadas por outra camada de linguagem, que é a decisão administrativa de 1.ª instância e, 

posteriormente, pelo acórdão prolatado pelo Carf. 

Em outras palavras, os tribunais administrativos realizam o controle de legalidade do 

crédito tributário, validando o lançamento realizado ou cancelando-o, quando verificado que 

não há a materialidade para a cobrança ou quando o procedimento de constituição do tributo é 

inválido. 

O tribunal administrativo desempenha, portanto, papel completamente distinto da 

chamada administração ativa, uma vez que exerce função judicante com o escopo de aplicar a 

justiça tributária. 

Em que pese o atual estágio de questionamento institucional dos tribunais 

administrativos, impulsionado pela investigação de corrupção no Carf, os aspectos positivos 

da existência desse Tribunal superam as críticas decorrentes dos últimos acontecimentos. 

A corrupção, infelizmente, é endêmica em nosso país e deve ser severamente 

combatida e punida, mas não pode ser usada para acabar com as instituições democráticas e 

exitosas existentes, devendo ser ressaltado que nem na época do regime militar, o Tribunal 

Administrativo Fiscal Federal foi afetado. 

O Carf é um tribunal técnico, especializado, e sempre foi respeitado por suas decisões. 

Assim, somente as decisões administrativas que tenham sido maculadas pelos interesses 

pessoais dos julgadores ou que contenham manifesta ilegalidade, e depois de comprovados 

tais fatos, deverão ser objeto de revisão, mas as demais decisões devem continuar gozando da 

prerrogativa da irreversibilidade das decisões administrativas encontra respaldo no princípio 

da deferência. 

De fato, o processo administrativo constitui um dos limites da autotutela da 

administração, realizando o devido processo legal, na medida em que permite o contraditório 

na formação do lançamento tributário, tendo sofrido ao longo dos anos o reforço das garantias 

processuais constitucionais. 

Em que pese ser adotado no Brasil o princípio da jurisdição una, sendo garantido o 

acesso ao Poder Judiciário independentemente do esgotamento da via administrativa ou 

sequer a sua utilização, ainda assim, o contencioso administrativo é relevante, pois permite à 

Fazenda Pública rever seus atos e ao contribuinte, por sua vez, é dada a oportunidade de 
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discutir o crédito tributário sem ônus e garantias, sendo, por tal razão, um instrumento 

democrático para a realização da justiça tributária. 

Por essas razões, a possibilidade do questionamento judicial das decisões do Carf de 

forma ampla e irrestrita poderá afetar a credibilidade e o propósito deste Tribunal que, apesar 

dos recentes acontecimentos, sempre desempenhou papel relevante na interpretação e 

aplicação da legislação tributária. 

Um dos principais questionamentos sobre o Carf repousa no fato de ser um órgão 

paritário. Ocorre que, apesar de parte da composição de seus membros ser eleita por meio de 

lista apresentada pelos contribuintes, ou melhor, pelas confederações de caráter nacional, a 

lista passa pelo crivo de uma comissão e, atualmente, não podem desempenhar a função os 

conselheiros que exercem a advocacia. 

Adicione-se, ainda, a prerrogativa exclusiva do representante da Fazenda Pública em 

proferir o voto qualidade, finalizando, assim, os principais pontos que afastam possíveis 

desconfianças em relação à legitimidade das decisões do Carf. 

Dadas essas características, a decisão final proferida pelo Carf, quando favorável ao 

contribuinte, não deveria sofrer questionamentos em âmbitos administrativo e judicial, ou 

melhor, só deveria sofrer em casos extremos, como os casos de comprovada ilegalidade ou 

em que se comprove que a decisão foi proferida mediante pagamento de propina. 

No âmbito administrativo, o questionamento das decisões do Carf para a Fazenda 

Pública é medida paliativa, pois a Fazenda Pública busca legitimar a interposição do recurso 

hierárquico ao ministro da Fazenda que pode esvaziar a necessidade da revisão judicial, dado 

que ficaria a cargo do próprio Poder Executivo o cancelamento da decisão administrativa. 

Todavia, o recurso hierárquico no âmbito federal foi rechaçado pelo STJ sob o 

argumento de que somente é cabível nos casos excepcionais, de manifesta ilegalidade, sendo 

vedada a sua utilização para discussão de mérito. 

Além do mais, o art. 26 do Decreto n.º 70.235/72, que atribuía competência ao 

ministro da Fazenda, foi derrogado pela criação do Conselho Superior de Recursos Fiscais, 

pelo que não há respaldo legal para sua utilização nos processos federais. 

A inexistência de respaldo legal é uma barreira intransponível para a revisão 

administrativa das decisões do Carf, pois este tribunal legitimou a interposição do recurso 
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hierárquico em âmbito estadual, apenas nos estados em que as regras do processo 

administrativo fiscal fixam esse recurso e nos exatos limites previsto em lei. 

Diante da impossibilidade da utilização do recurso hierárquico em âmbito federal, 

passou-se a discutir mais profundamente a possibilidade de revisão judicial das decisões do 

Carf. Contudo, a análise da revisão judicial das decisões do Carf perpassa por um 

questionamento ainda maior, qual seja, a possibilidade da revisão judicial dos atos 

administrativos. 

Cumpre ressaltar que o Carf é um órgão técnico, cuja missão é interpretar e aplicar a 

legislação federal tributária. Existem, no entanto, outros tribunais administrativos técnicos 

com poder judicante como, por exemplo, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(Cade), pelo que é possível realizar uma análise comparativa sobre a reversibilidade das 

decisões finais de outros tribunais administrativos. 

Tratando-se o Carf de um tribunal técnico, para que haja uma perfeita harmonia entre 

o Poder Executivo e o Poder Judiciário, deverá  ser respeita a interpretação, desde que 

plausível, dada pela Administração, mesmo que seja possível a aplicação de outras 

interpretações ao caso concreto, aplicando-se o princípio da deferência. 

Analisando o debate travado entre os administrativistas parece mais coerente com o 

sistema jurídico a posição que defende a revisão do ato administrativo quando atentatório à 

legalidade, de acordo com o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, 

mas não poderá existir revisão judicial do mérito administrativo, a menos que haja 

malferimento a razoabilidade e aos princípios constitucionais, sob pena de violação ao 

princípio da separação dos poderes. 

Essa visão clássica que dividia o controle judicial dos atos apenas pelo controle de 

legalidade e controle do mérito mereceu novas luzes com a constitucionalização do direito 

administrativo. 

Hodiernamente, o administrador observa não somente a lei, mas também um conjunto 

de princípios e normas constitucionais, com a finalidade de atingir o interesse público, o que 

se denominou de constitucionalização do direito administrativo. 

A ampliação da atuação da administração pública em razão do espírito constitucional 

de 1988 acarretou em um consequente aumento da competência revisora do Poder Judiciário, 

pois se concedeu mais espaço para a interpretação administrativa. No entanto, os limites da 
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revisão judicial devem ficar circunscritos aos casos de vício e deverá ser menos intenso 

quando for constatado maior grau de tecnicidade da matéria, como é o caso das decisões do 

Carf, e nos casos de maior grau de politicidade da matéria, e quanto maior for o caráter social, 

devendo ser mais intenso nas hipóteses em que há maior grau de objetividade da norma e 

restrição a direitos fundamentais. 

Por outro lado, na era da constitucionalização do direito administrativo, é importante 

notar como o papel dos princípios influencia a temática do controle judicial dos atos 

administrativos e deve ser usado pelo julgador revisor para realizar a ponderação entre a 

manutenção do ato e sua possível modificação. 

O princípio da imparcialidade ou impessoalidade, por exemplo, impõe que a conduta 

do administrador esteja pautada na legalidade e, por conseguinte, no interesse público. 

Assim, uma vez constatado que o ato administrativo foi praticado para atender ao 

interesse particular, por certo, caberá a revisão do ato administrativo, levando-se em 

consideração, inclusive, os princípios da moralidade e da probidade administrativa, que são as 

bases da atuação administrativa. 

Outros princípios atuam como condição de juridicidade do ato e quando verificado que 

o administrador os ignorou deve, igualmente, sofrer controle judicial. Isso ocorre, por 

exemplo, quando não é observado o princípio da publicidade dos atos administrativos. 

Os princípios da confiança legítima, boa-fé e segurança jurídica possuem função 

dúplice na revisão judicial dos atos administrativos, eis que servem como elemento para 

realizar o controle judicial dos atos administrativos, principalmente na administração ativa e 

nos casos das decisões de tribunais administrativos especializados tais princípios servem para 

evitar a geração de direitos subjetivos. 

Outros princípios são muito úteis, principalmente, para o controle judicial da 

administração ativa, como os princípios da motivação, da economicidade, eficiência e 

eficácia. 

Deve ser destacado, ainda, o princípio da separação dos poderes, pois a utilização 

ampla e irrestrita do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos afeta 

profundamente o Estado Democrático de Direito, que tem suas bases na delimitação dos 

poderes. 
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Em outras palavras, sustentar o controle judicial dos atos administrativos como regra 

geral é desestabilizar o sistema de freios e contrapesos entre os poderes provocando o 

desequilíbrio do sistema e a insegurança jurídica. 

Por essas razões, analisando o histórico do controle judicial das decisões do Carf 

perante os tribunais pátrios, verifica-se que a regra adotada sempre foi a manutenção da 

decisão administrativa, seja por parte da administração pública, seja por parte dos cidadãos. 

Contudo, em 2004, a Fazenda Pública Federal começou a lançar novas luzes sobre a 

possibilidade do questionamento judicial das decisões do Carf, editando, inclusive, o Parecer 

PGFN n.º 1.087/2004, que deu origem à Portaria n.º 820/2004. 

O citado parecer é fruto do inconformismo da Fazenda Pública relativo à decisão 

proferida pelo STJ que rejeitou o recurso hierárquico proposto em caso específico para 

cancelar decisão do Carf. 

O Parecer n.º 1.087/2004 se apoiou no princípio do acesso ao Poder Judiciário e na 

corrente da doutrina administrativista que permite a revisão da juridicidade da decisão, que 

por nova perspectiva, abrangeria o controle da legalidade (pressuposto do ato) e controle do 

mérito. 

Com base nesse parecer foi publicada a Portaria n.º 820/2004, que determina a 

submissão das decisões do Carf ao Poder Judiciário a causas acima de R$ 50 milhões quando 

houver relevância temática ou quando causar grave lesão ao patrimônio público. A portaria é, 

na verdade, uma carta branca para que se utilize a via judicial para a desconstituição das 

decisões do Carf. 

Apesar de ter sido eficaz por mais dois anos, a citada portaria jamais foi posta em 

prática, tendo sido suspensa pela própria Procuradoria até a presente data. 

O principal argumento para afastar a aplicação da portaria reside na insegurança 

jurídica que adviria da utilização da revisão judicial das decisões do Carf, tanto para o 

contribuinte quanto para a Fazenda Pública. 

Considerou-se que o controle judicial das decisões do Carf atentaria contra o interesse 

público, pois abarrotaria o tão congestionado Poder Judiciário, fomentando a litigiosidade das 

questões tributárias na contramão do que se espera dos órgãos públicos.  
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A consequência prática da admissibilidade do questionamento judicial das decisões do 

Carf é a desvalorização do Carf e o prolongamento das discussões entre o contribuinte e a 

Fazenda Pública, que não contribuem em nada com o aperfeiçoamento da justiça tributária.  

Isso porque o Carf é norte interpretativo da legislação tributária federal e, com base 

em suas decisões e entendimentos, não somente os contribuintes, mas a própria Fazenda 

Pública pauta suas ações. 

A legislação tributária é deveras caótica e a produção legislativa está 

reconhecidamente inflacionada, ou seja, a insegurança jurídica é bastante elevada sem a 

utilização da revisão das decisões do Carf. 

Ocorre que a interpretação dada à legislação pelo Carf auxilia e minimiza a 

insegurança jurídica decorrente da abundante produção legislativa. 

A previsibilidade da tributação é um elemento fundamental para o ordenamento 

jurídico. A confiabilidade e calculabilidade das normas tributárias são requisitos fundamentais 

para o Estado Democrático de Direito.  

Adicione-se o fato de que a reversibilidade das decisões administrativas tornará 

ineficiente o contencioso administrativo, abarrotando o Poder Judiciário que, muitas vezes, 

não tem condições técnicas de avaliar as grandes causas de cunho tributário. 

Há que registrar, ainda, que a decisão proferida pelo Carf é da própria administração 

pública e tal característica não pode ser afastada simplesmente porque parte dos conselheiros 

são indicados por representes dos contribuintes, até mesmo porque o voto de qualidade 

pertence exclusivamente ao conselheiro indicado pela Fazenda, pelo que resta ausente o 

interesse de agir e, por conseguinte, configura-se a carência da ação quando proposta pela 

Fazenda Nacional. 

O conselheiro tem o dever da moralidade e, uma vez investido no cargo, deverá pautar 

suas decisões na legalidade e moralidade, entre outros princípios constitucionais. E caso não 

observe esses princípios, caberá o juízo de ponderação para que a decisão seja objeto de 

revisão. 

O que não deve ser admitida é a reversibilidade da decisão do Carf como regra geral 

do sistema. De fato, havendo vício na decisão, assim entendidas ilegalidades e corrupção, será 

permitida sua modificação. 
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Apesar da decisão administrativa não produzir coisa julgada, ainda assim, pelo prisma 

da segurança jurídica, deve ser considerada irreversível a decisão administrativa, uma vez que 

gera direito subjetivo ao contribuinte como, aliás, decidiu o STF. 

Não se pode falar em imutabilidade, pois, como já reafirmado diversas vezes, é cabível 

o controle judicial nos casos de ilegalidades, mas no que concerne ao mérito tal decisão é 

irreversível. 

Outro argumento que merece espaço no debate sobre o controle judicial das decisões 

do Carf é a existência do chamado efeito preclusivo das decisões contrárias à Fazenda Pública 

nos termos do art. 45 do Decreto n.º 70.235/72. Tal decreto é o veículo normativo que regula 

o processo administrativo fiscal federal. Logo, possui relevância para o deslinde da questão 

posta. Isso porque não há qualquer lei que expressamente permita o ajuizamento de ação 

anulatória por parte da Fazenda Pública. Pelo contrário, o art. 45 confere efeitos preclusivos à 

decisão administrativa favorável ao contribuinte. 

Logo, sendo incabível a ação anulatória, torna-se definitiva a decisão administrativa e 

restará extinto o crédito tributário nos termos do art. 156, IX, do CTN. 

A previsão da ação anulatória estabelecida no art. 156 do CTN, no contexto da 

segurança jurídica, determina a soberania da decisão do Carf sem, no entanto, deixar de lado 

casos excepcionais de processos que tenham vício de legalidade ou que seu mérito esteja 

contaminado por fraudes e corrupções. 

Ademais, permitir-se a reversibilidade das decisões do Carf como regra geral seria 

entregar nas mãos do Poder Judiciário a constituição do crédito tributário, o que hoje só é 

permitido na função atípica ou quando expressamente previsto na CRFB/88. 

Destaca-se que recentemente foram propostas 62 ações populares com o objetivo de 

desconstituir decisões do Carf, ou seja, apesar de a Fazenda Nacional ter respeitado a 

soberania do Carf até o presente momento, uma cidadã, em especial, se insurgiu para discutir 

o mérito das decisões proferidas contra diversas empresas. 

Todas as ações foram propostas pela mesma cidadã e atacava o mérito da decisão 

administrativa, por entender que não foi dada a melhor interpretação da legislação federal. 

Das 62 ações, 45 delas foram extintas sem resolução de mérito por falta de interesse de 

agir, pois, segundo os tribunais, não cabe o ajuizamento de ação popular por divergência de 

interpretação entre o Carf e a autora da ação. 
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Apenas em uma das ações foi reconhecido pelo Poder Judiciário o interesse de agir, 

mas, ainda assim, a ação foi julgada improcedente por inexistir qualquer abuso por parte do 

Carf. 

Nove ações já transitaram em julgado e todas as decisões apontam no sentido de 

afastar a revisão das decisões do Carf quando o objetivo é revisitar o mérito da decisão 

administrativa. 

Essa análise ainda é temporária, pois, grande parte das ações ainda não teve decisões 

com trânsito em julgado, pelo que é possível afirmar que até o presente momento o 

questionamento judicial das decisões do Carf realizado por particulares, por meio de ação 

popular, cujo objetivo seja pura e simplesmente a revisão da decisão no mérito, não tem 

recebido acolhida pela jurisprudência pátria. 

Portanto, seja pelo princípio da segurança jurídica e da separação dos poderes ou pela 

inexistência de interesse de agir, deve ser afastada toda e qualquer tentativa de controle 

judicial, de forma imediata e em abstrata, das decisões do Carf e reafirma-se, acima de tudo, 

sua soberania e seu papel ímpar no sistema tributário nacional. Portanto, é cabível o controle 

apenas em situações excepcionais, ou seja, quando houver vício, ilegalidade ou quando o 

mérito decisão afrontar a razoabilidade e os princípios constitucionais. 
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RELATÓRIO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO PÚBLICO. Revisão Judicial 

do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Belo Horizonte: Fórum, 2011. 

 

 

RELATÓRIO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO PÚBLICO. Revisão Judicial 

do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Belo Horizonte: Fórum, 2011. 

Revisão das decisões do Cade 

(Casos transitados em julgado e recursos julgados) 

Número de casos em que houve revisão da decisão do Cade 

(Casos transitados em julgado e recursos julgados) 
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Recursos julgados: revisão das decisões do Cade 
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Anexo II 

Lista com os processos ajuizados contra decisões proferidas pelo Carf 

 Ações populares (Fernanda Soratto Uliano Rangel x União Federal) 

1. 39451-32.2012.4.01.3400  

2. 40016-93.2012.4.01.3400 

3. 40422-17.2012.4.01.3400 

4. 44103-92.2012.4.01.3400 

5. 45966-83.2012.4.01.3400 

6. 47347-29.2012.4.01.3400 

7. 48082-62.2012.4.01.3400 

8. 48882-90.2012.4.01.3400 

9. 50753-58.2012.4.01.3400 

10. 51726-13.2012.4.01.3400 

11. 52068-24.2012.4.01.3400 

12. 54039-44.2012.4.01.3400 

13. 54065-42.2012.4.01.3400 

14. 56772-80.2012.4.01.3400 

15. 57190-18.2012.4.01.3400 

16. 57192-85.2012.4.01.3400 

17. 57288-03.2012.4.01.3400 

18. 57318-38.2012.4.01.3400 

19. 57323-60.2012.4.01.3400 

20. 57860-56.2012.4.01.3400 

21. 58380-16.2012.4.01.3400 

22. 58381-98.2012.4.01.3400 
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23. 58385-38.2012.4.01.3400 

24. 58422-65.2012.4.01.3400 

25. 58551-70.2012.4.01.3400 

26. 58995-06.2012.4.01.3400 

27. 58996-88.2012.4.01.3400 

28. 59428-10.2012.4.01.3400 

29. 59455-90.2012.4.01.3400 

30. 59459-30.2012.4.01.3400 

31. 60499-47.2012.4.01.3400 

32. 60500-32.2012.4.01.3400 

33. 60501-17.2012.4.01.3400 

34. 60580-93.2012.4.01.3400 

35. 60582-63.2012.4.01.3400 

36. 60948-05.2012.4.01.3400 

37. 60965-41.2012.4.01.3400 

38. 60970-63.2012.4.01.3400 

39. 61322-21.2012.4.01.3400 

40. 61113-52.2013.4.01.3400 

41.  1124-81.2013.4.01.3400 

42.  1133-43.2013.4.01.3400 

43.  1134-28.2013.4.01.3400 

44.  1135-13.2013.4.01.3400 

45.  1136-95.2013.4.01.3400 

46.  1140-35.2013.4.01.3400 

47.  1142-05.2013.4.01.3400 

48.  1143-87.2013.4.01.3400  



203 

49.  1965-76.2013.4.01.3400 

50.  1966-61.2013.4.01.3400 

51.  2409-12.2013.4.01.3400 

52.  3677-04.2013.4.01.3400 

53.  4112-75.2013.4.01.3400 

54.  4289-39.2013.4.01.3400 

55.  4501-60.2013.4.01.3400 

56.  4920-80.2013.4.01.3400 

57.  4993-52.2013.4.01.3400 

58.  4999-59.2013.4.01.3400 

59.  5452-54.2013.4.01.3400  

60.  42340-22.2013.4.01.3400 

61.  44118-27.2013.4.01.3400 

62. 44120-94.2013.4.01.3400 

 Ações civis públicas (Ministério Público Federal x União Federal) 

63. 5006973-93.2013.404.7108 

64. 2006.34.00.019640-9 

  

 

 

 

 


