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RESUMO 

 
MALDONADO, Luciano Burti. Limites do poder de fiscalização: construção do conceito 
de abuso do poder de fiscalização e identificação da melhor estratégia processual para combatê-lo. Dissertação (Pós-graduação Stricto Sensu em Direito Tributário) - FGV, São 
Paulo, 2016. 

 
O presente trabalho tem por objetivo definir os limites do poder de fiscalização e, desta forma, 
construir o conceito de abuso do poder de fiscalização à luz dos artigos 195 e 196 do Código 
Tributário Nacional, bem como definir a melhor estratégia processual para combatê-lo. Diante 
do objetivo pretendido, faremos a análise da legislação tributária sobre os procedimentos de 
fiscalização, notadamente no âmbito federal e da Fazenda do Estado de São Paulo. Para o 
entendimento do poder de fiscalização também lançaremos mão da doutrina especializada sobre 
o assunto. Uma vez delimitadas as regras referentes ao procedimento de fiscalização e o poder 
do Fisco, construiremos o conceito do abuso do poder de fiscalização. Nesse sentido, além da 
proposta de um conceito normativo, também tentaremos identificar um conceito pragmático. 
Para tanto investigaremos a perspectiva dos contribuintes e o posicionamento da jurisprudência 
administrativa e judicial. A análise da jurisprudência administrativa e judicial além de nos 
auxiliar na construção do conceito de abuso do poder de fiscalização sob a perspectiva 
pragmática também permitirá definir as estratégias utilizadas pelos contribuintes para combater 
o abuso do poder de fiscalização e, desta forma, a partir de referida análise poderemos definir 
a melhor estratégia para combatê-lo, isto é, se durante ou após o procedimento de fiscalização 
e se por meio de defesa administrativa ou ajuizamento de ação judicial. 
 
Palavras chave: Procedimento - Fiscalização - Limites - Abuso - Poder - Artigo 195 do Código 
Tributário Nacional - Artigo 196 do Código Tributário Nacional - Estratégia - Mandado de 
Segurança 
 



ABSTRACT 
 

MALDONADO, Luciano Burti. Inspection Power Limitations: construction of the concept 
of abuse of Inspections powers and identification of the best legal strategy to fight it. Dissertation (Postgraduate stricto sensu in Tax Law) - FGV, São Paulo, 2016. 
 
This study aims to define the limits of tax inspection power and thus, build the concept of abuse 
of the tax inspection power under Articles 195 and 196 of the National Tax Code, as well as 
defining the best legal strategy to fight it. Having this objective in mind, we will analyze the 
tax legislation regarding the supervisory procedures, especially at the federal level and the São 
Paulo State Finance. In order to understand the power of tax inspection, we will also make use 
of specialized doctrine on the subject. Once defined the inspection procedure rules and the 
power of the tax authorities, we will build the concept of abuse of tax inspection powers. 
Accordingly, in addition to the proposal for a normative concept we will also try to identify a 
pragmatic concept. Therefore, we investigate the perspective of taxpayers and the placement of 
administrative and judicial jurisprudence. The analysis of administrative and judicial 
jurisprudence in addition to assisting us in building the concept of abuse of the Inspection power 
under the pragmatic approach will also allow us to identify the strategies used by taxpayers to 
fight abuse of the oversight inspection power and, hence, define the best strategy to fight it, that 
is, whether during or after the tax inspection procedure and or through administrative defense 
or prosecution lawsuit. 
 
Keywords: Procedure - Tax Inspection - Limits - Abuse - Power - Article 195 of the National 
Tax Code - Article 196 of the National Tax Code - Strategy – Writ of Mandamus
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Introdução  
 

Durante a fase de investigação fiscal preparatória para o lançamento tributário e/ou 
lavratura do auto de infração não é incomum que a autoridade fiscal solicite a apresentação de 
diversos documentos do contribuinte. Dentre esses, estão aqueles exigidos por lei, bem como 
aqueles elaborados pelo contribuinte no desempenho de suas atividades.  

O art. 195 do CTN atribui à autoridade fiscal o poder de examinar livros, arquivos, 
documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos contribuintes, atribuindo a estes, 
inclusive, o dever de exibi-los e conservar os livros fiscais e comerciais obrigatórios, bem como 
os comprovantes que suportaram os lançamentos, até que ocorra a prescrição do crédito 
tributário neles suportados. 

Ocorre, no entanto, que a despeito da redação dos art. 196 e 198 do CTN, os quais 
tratam do dever de comunicação do início da fiscalização e do prazo para sua conclusão, bem 
como da proibição de divulgação das informações econômicas ou financeiras do contribuinte, 
não é possível identificar uma delimitação clara e precisa de quais seriam os limites da 
fiscalização no que se refere ao pedido de colaboração dos contribuintes.  

Assim, embora a legislação determine que o contribuinte deva deixar à disposição 
da fiscalização os livros e os documentos fiscais e comerciais, não é incomum1 que durante a 
investigação fiscal sejam exigidos documentos não previstos em lei, bem como seja 
determinado que o contribuinte elabore relatórios apenas para facilitar o trabalho fiscal ou 
relatórios que deveriam ser elaborados pelo próprio fiscal para a conclusão dos trabalhos de 
fiscalização.  

Como observado em nossa pesquisa, também há hipóteses em que as exigências 
fiscais acarretam obrigações para que os contribuintes entreguem os documentos exigidos na 
repartição fiscal em hora e dia determinados pela fiscalização em completa indiferença às 
possibilidades do contribuinte, além da imposição de prazo exíguo para a apresentação de 
vultoso volume de informações, o que também demanda a análise do art. 196 do CTN que trata 
do prazo de conclusão do procedimento fiscal.  

Ademais à falta de delimitação clara dos limites dos poderes de fiscalização, o que 
pode acarretar demandas excessivas aos contribuintes, deve ser lembrado que, segundo o 
estudo2 encomendado à PriceWaterhouseCoopers - PwC pelo Banco de Desenvolvimento 
Mundial, o Brasil é o país com o maior número de horas despendidas pelos contribuintes para 
                                            
1 Conforme resultado de pesquisa apresentado no item 3.2., abaixo. 
2 http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes-2016/paying-taxes-2015.pdf 
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o cumprimento de obrigações tributárias. Assim, nos termos da breve descrição acima, além do 
cumprimento regular das obrigações tributárias principais (pagamento de tributos) e do 
cumprimento dos deveres instrumentais (obrigações acessórias), há ainda o tempo incorrido no 
atendimento à fiscalização durante os procedimentos de investigação fiscal, o que pode vir 
acarretar prejuízos aos contribuintes, tema este, contudo, não contemplado nesse estudo de 
forma aprofundada por fugir à hipótese aqui levantada.  

Diante, pois, do atual cenário de elevada carga tributária, inúmeras obrigações 
denominadas de acessórias em torno do dever de recolher tributo, as exigências fiscais que 
acarretam mais trabalho e deveres aos contribuintes, apenas contribuem para que o Brasil, além 
de figurar como o país com o maior número de horas para atendimento de obrigações tributárias, 
seja visto como um ambiente de insegurança jurídica, com alta burocracia e com custos 
desnecessários aos contribuintes no desenvolvimento de suas atividades.  

Portanto, o objetivo do trabalho que se propõe é o de construir uma interpretação 
de abuso do poder3 de investigação fiscal a partir do cotejo da doutrina e jurisprudência, 
estabelecendo parâmetros mínimos para a definição dos limites da fiscalização na solicitação 
de documentos para certificação do cumprimento das obrigações tributárias e dos deveres 
instrumentais. Também a partir da análise da jurisprudência administrativa e judicial, 
notadamente daquelas que reconheceram a existência de abuso do poder de fiscalização, 
procurar-se-á definir a melhor estratégia processual para combatê-lo, i.e., se após a lavratura do 
auto de infração na esfera administrativa ou na esfera judicial, ou se durante a própria fase de 
fiscalização diretamente na via judicial. 

Com o resultado obtido na elaboração do trabalho, espera-se oferecer um guia 
prático aos contribuintes que possibilite identificar de plano se a exigência fiscal realizada 
durante o trabalho de investigação para constituição do crédito tributário deve ou não ser 
qualificada como abuso do poder de fiscalização e quando e como o eventual abuso deverá ser 
combatido. De igual maneira, espera-se contribuir com a comunidade de forma a inibir os 
excessos de fiscalização mediante a exposição de situações concretas de abuso de fiscalização 
reconhecidas pela jurisprudência, e que tenham resultado na anulação do procedimento de 
fiscalização ou do próprio crédito tributário.  

                                            
3 Entendido aqui como a violação dos requisitos legais para a prática do ato administrativo de fiscalização ou a 

desconformidade com os direitos fundamentais. A expressão "abuso de direito" pode ser tida por sinônimo de 
abuso do poder de fiscalização. 
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PARTE 1 - As premissas que fundamentam o trabalho 
 

"A expansão dos horizontes do saber do exegeta 
do direito positivado só será possível por meio de 
um método dogmático, restritivo de conteúdo da 
realidade semântica difusa, fundado sobre um 
corte metodológico em premissas sólidas" (Paulo 
de Barros Carvalho4)  

Esta primeira parte do trabalho pretende apresentar ao leitor os pressupostos da 
pesquisa empreendida, o método adotado para se chegar à conclusão ao final apresentada e a 
localização do tema dentro do fluxo de concretização do Direito Tributário sob os aspectos 
material e processual. Desta forma, apresentaremos os principais pontos do projeto de pesquisa 
e as adequações necessárias verificadas e efetivadas ao longo da pesquisa empreendida. 
Igualmente, para controle da cientificidade do presente trabalho, delimitaremos o referencial 
teórico adotado e, por fim, indicaremos a ideia adotada de fluxo de concretização da norma 
jurídica tributária de forma a demonstrar a localização do tema em relação à constituição e 
cobrança do crédito tributário e as medidas processuais adequadas à disposição dos 
contribuintes. 
1.1. Do projeto de pesquisa e das adequações durante o curso da pesquisa  

 
A hipótese levantada no projeto de pesquisa constante do Anexo I foi a de que não 

seria incomum a ocorrência de excessos do poder de fiscalização quando da solicitação de 
documentos e de informações aos contribuintes acerca do cumprimento das obrigações 
tributárias materiais e instrumentais. A hipótese em questão decorre de nossa experiência 
profissional e manifestação dos contribuintes a qual será reportada na Parte 3 do presente 
trabalho. Não obstante, enfatizamos desde já que, na elaboração tanto do projeto quanto deste 
estudo, constatamos que os contribuintes efetivamente entendem sofrer abusos em razão do 
excesso do poder de fiscalização nas auditorias fiscais. 

A ideia da possibilidade de ocorrência de excessos no poder de fiscalização a partir 
da manifestação dos contribuintes nos levou a questionar se haveria uma definição normativa 
do que é o abuso do poder de fiscalização a partir da conjugação dos artigos 195 e 196 do 
Código Tributário Nacional e se tal proposição normativa encontraria amparo na doutrina e 
jurisprudência de forma harmônica. Nesta medida, a proposta apresentada no projeto de 
pesquisa foi a de responder as seguintes perguntas: (i) "qual o conceito de abuso no 

                                            
4 Direito Tributário, Linguagem e Método, p. 157. 
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procedimento de fiscalização e quais os limites impostos aos agentes fiscais na solicitação de 
documentos e informações?"; (ii) "há consenso entre ciência e prática?"; e (iii) "uma vez 
confirmada a ocorrência de abuso do poder de fiscalização, qual o melhor momento processual 
para combatê-lo?".  

Pois bem, para a realização da empreitada acima apresentada, idealizamos que a 
primeira etapa a ser concretizada seria a de identificar se os contribuintes, destinatários da 
fiscalização tributária, confirmam a hipótese de que há excessos nos procedimentos de 
fiscalização intentados pelos agentes da fiscalização tributária. Para tanto, a modalidade 
adotada foi a de pesquisa dirigida. A população da pesquisa escolhida foram empresas que 
atenderam aos seguintes requisitos: (i) consideradas de grande porte, i.e., com faturamento 
superior a R$ 165 milhões5; (ii) tributadas pelo lucro real; (iii) destaque em seu segmento de 
mercado; (iv) setores relevantes da economia6. O formulário de pesquisa produzido encontra-
se no Anexo II. No presente trabalho não foram identificadas de forma individualizada as 
respostas dadas pelos entrevistados de forma a prestigiar a intimidade das pessoas jurídicas.  

Sobre a pesquisa, julgamos necessário registrar que a principal motivação de se 
realizá-la foi a de identificar exemplos de situações de possível caracterização do que seria 
abuso do poder de fiscalização para balizar nossa pesquisa de jurisprudência. Desta forma, a 
escolha dos contribuintes se deu em razão principalmente do porte das empresas e da 
diversidade do setor econômico, não se limitando apenas, pois, a um determinado setor ou 
associação de empresas. Isto porque, cada setor da atividade econômica tem suas peculiaridades 
em relação, especialmente, ao cumprimento de obrigações acessórias ou deveres instrumentais 
e, por exemplo, no que diz respeito ao aproveitamento de créditos de ICMS, IPI, PIS e COFINS 
em razão da qualificação do que seja insumo. Anotamos também que dos 27 (vinte e sete) 
pedidos realizados, apenas 9 (nove) foram respondidos. Contudo, a partir das respostas obtidas 
de empresas de distintos ramos de atuação, foi possível identificar certo padrão adotado pelos 
agentes da fiscalização tributária que são entendidos como abusivos pelos contribuintes. 

Diante da busca da construção do sentido normativo dos artigos 195 e 196 do CTN 
e da construção do conceito de abuso do poder de fiscalização, para a elaboração do presente 
trabalho, também foi intentada a análise das proposições da Ciência Jurídica sobre o tema, o 

                                            
5 No projeto de pesquisa, foi idealizada a pesquisa em relação às empresas com faturamento superior a R$ 300 

milhões, as quais são consideradas perante o BNDES como empresas de grande porte. Contudo, considerando o 
objeto da pesquisa, chegamos à conclusão de que seria mais adequado adotar a qualificação de grandes 
contribuintes sujeitos ao tratamento diferenciado pela Portaria RFB nº 1.755/2015. 

6http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatisticas/estudos-diversos/dados-informacoes-e-graficos-setoriais-2008-a-2012 
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que será melhor tratado na Parte 2. A análise doutrinária também tem o papel de delimitar o 
contexto em que o presente trabalho deverá ser elaborado. Neste ponto, é necessário destacar 
que os capítulos idealizados no projeto de pesquisa, fundamentalmente, tratavam sobre a 
definição do abuso do poder de fiscalização na visão da doutrina e da jurisprudência e da 
identificação da melhor estratégia para combatê-lo. Todavia, quando da realização das 
pesquisas de doutrina e de jurisprudência, constatamos que antes de tratarmos do abuso do 
poder de fiscalização seria necessário construir o conceito normativo do direito de fiscalização 
para então discutir sobre o conceito normativo de excesso do direito fiscalizatório. Assim, 
enquanto o sumário inicialmente proposto contemplava os capítulos de (i) interpretação, 
construção e aplicação do direito; (ii) definição do abuso do poder de fiscalização; (iii) 
construção do conceito de abuso do poder de fiscalização a partir do cotejo entre doutrina e 
jurisprudência; e (iv) identificação da estratégia processual para o combate do abuso do poder 
de fiscalização pelo contribuinte, o presente trabalho contempla também uma parte com 
capítulos dedicados à construção do sentido normativo do poder de fiscalização. Ademais, 
conforme sugestão de nosso orientador, dentro da parte referente à construção do sentido do 
que seja abuso do poder de fiscalização e da estratégia processual para combatê-lo, foi acrescido 
um capítulo sobre o papel dos tribunais administrativos no controle de legalidade e revisão do 
ato de constituição do crédito tributário e mitigação da ocorrência do crime de excesso de 
exação e da responsabilização por danos do Estado em matéria tributária.  

Ainda sobre a pesquisa doutrinária, notadamente diante de passagem da obra de 
PAULO DE BARROS CARVALHO7, constatamos que não há uma definição clara e unânime 
sobre os poderes de fiscalização e os limites a serem respeitados pelas autoridades fiscais 
durante o procedimento de fiscalização dos contribuintes tendente a verificar o cumprimento 
da legislação tributária. Por outro lado, na obra de JAMES MARINS8, constatamos que embora 
o procedimento de fiscalização diga respeito aos interesses fazendários, se exercido em 
flagrante violação os direitos individuais de forma o tolher o indivíduo em sua esfera jurídica 
concretamente protegida, será passível de questionamento no Poder Judiciários. Da pesquisa 
doutrinária, pois, pudemos constatar uma ampla referência ao dever de respeito aos direitos 
fundamentais e possibilidade de combate dos excessos, sem, contudo, a indicação de exemplos 
concretos. Nesta medida, diante da ausência de um aprofundamento da doutrina sobre os limites 
do poder de fiscalização e da ausência de exemplos concretos sobre o abuso do poder de 
fiscalização, os nossos objetivos serão o de delinear os referidos limites e identificar a melhor 
                                            
7 Direito Tributário, Linguagem e Método, p. 813 
8 Direito Processual Tributário Brasileiro, p. 219 
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estratégia de combater o abuso do poder de fiscalização, o que será realizado a partir da análise 
jurisprudencial. 

Pois bem, a pesquisa jurisprudencial além do papel de delimitar o contexto em que 
o presente trabalho será produzido, também se revela objeto de estudo, eis que as decisões 
administrativas e judiciais, como normas individuais e concretas ou gerais e concretas no 
âmbito das decisões erga omines, também são Direito Positivo e, portanto, devem ser objeto de 
estudo para a descrição do que seja abuso do poder de fiscalização com exemplos concretos e, 
principalmente, para a identificação da estratégia processual ao seu combate. 

Para a pesquisa de decisões foram escolhidos os Tribunais Superiores (STF e STJ), 
os Tribunais Regionais Federais e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF no 
âmbito federal e, no âmbito estadual, o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal de 
Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Aqui ressaltamos que ampliamos a pesquisa 
inicialmente proposta no projeto de pesquisa em relação aos Tribunais Regionais Federais. Isto 
porque, ao empreender a pesquisa, entendemos que a busca de exemplo concreto do que seja 
abuso do poder de fiscalização pelos agentes fiscais deveria abarcar os tribunais de todas as 
regiões judiciárias federais para que os resultados fossem mais abrangentes e não limitados à 
realidade econômica e jurídica de apenas uma região. 

A escolha pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pelo Tribunal 
Administrativo paulista decorre do fato de que o Estado de São Paulo possui o maior número 
de contribuintes e o maior volume de arrecadação, respondendo por mais de 40% da 
arrecadação federal em 2014, conforme dados da Receita Federal9, bem como obteve a segunda 
posição no índice de transparência na pesquisa NEF/FGV Direito10. A pesquisa aos tribunais 
do Estado de Santa Catarina, o qual obteve o primeiro lugar no índice de transparência, não será 
realizada na medida em que o referido Estado representa apenas 3,82% do total da arrecadação 
federal e em relação à arrecadação estadual, em 2014, foi apenas a sétima maior arrecadação 
de ICMS, equivalendo a aproximadamente 10% do total arrecadado por São Paulo11. 

Para a pesquisa de jurisprudência, foram utilizadas como termos de pesquisa as 
seguintes expressões: (i) art. 195 do CTN; (ii) art. 196 do CTN; (iii) "abuso e poder e 
fiscalização"; e (iv) "tributário, poder, polícia e fiscalização". 

                                            
9http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/arrecadacao/arrecadacao-por-estado/arrecadacao-uf-

2014/arrecadacao-por-uf-internet-jan-dez14.ods/view 
10 http://www.nucleodeestudosfiscais.com.br/files/upload/2015/03/03/relatorio-final_icat-2a-afericao_oficial.pdf 
11 http://www1.fazenda.gov.br/confaz/boletim/Valores.asp 
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Por fim, destacamos que a pesquisa aqui empreendida tem por escopo a análise do 
poder de fiscalização e da caracterização do abuso deste direito na relação direta entre a 
autoridade administrativa tributária e o contribuinte na solicitação de informações e 
documentos, não compreendendo, portanto, o tema da informação solicitada e prestada por 
terceiros e do sigilo bancário12. 

Portanto, a partir da análise da doutrina e da jurisprudência, com as adequações e 
ampliações do escopo em relação ao projeto de pesquisa para a execução do presente trabalho, 
estruturamos nossa pesquisa em três partes.  

A primeira parte traz a exposição da hipótese formulada no projeto de pesquisa, 
referencial teórico e a localização do tema dentro do fluxo de concretização do Direito 
Tributário sob o aspecto material e processual, eis que um dos objetivos do presente trabalho é 
o de identificar a melhor estratégia processual para combater o abuso do poder de fiscalização. 

Na segunda parte, empreenderemos a análise do poder de fiscalização e a 
construção normativa do que seja o poder de fiscalização a partir da investigação doutrinária. 
Nesta medida, conforme será demonstrado à frente, tomando o poder de fiscalização como ato 
administrativo, em ampliação ao incialmente idealizado no projeto de pesquisa, a partir da 
investigação doutrinária e jurisprudencial, julgamos necessário iniciar a análise normativa na 
Constituição Federal, notadamente no parágrafo primeiro do artigo 145 da Constituição Federal 
e dos direitos fundamentais a serem respeitados pela fiscalização. Na sequência analisaremos 
as disposições do Código Tributário Nacional sobre a atividade de fiscalização, bem como a 
legislação ordinária sobre o tema, uma vez que o ato administrativo de fiscalização deverá 
respeitar e estar balizado pela referida legislação, a qual também compreende as disposições 
sobre as obrigações acessórias ou deveres instrumentais instituídos com o objetivo de 

                                            
12 Ver, entre outros, Misabel Abreu Machado Derzi. O sigilo bancário e a guerra pelo capital. Revista de Direito 

Tributário, São Paulo, n. 81, 2001; Marcos Antônio Pereira Noronha. O Sigilo Bancário no Brasil in Direito 
Tributário e Processo Administrativo Aplicados. Coordenação Heleno Taveira Tôrres, Mary Elbe Queiroz e 
Raymundo Juliano Feitosa coordenação. Quartier Latin, São Paulo 2005; Newton Raimundo Barbosa da Silva. 
O Sigilo Bancário Frente à Administração Tributária in Direito Tributário e Processo Administrativo Aplicados. 
Coordenação Heleno Taveira Tôrres, Mary Elbe Queiroz e Raymundo Juliano Feitosa coordenação. Quartier 
Latin, São Paulo 2005; Luís Eduardo Schoueri. Direito Tributário - 5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015; Mara 
Eugênia Buoananno Caramico. A quebra do sigilo financeiro dos contribuintes paulistas em face da edição do 
Decreto Estadual nº 54.240/09 in Contencioso Administrativo, coord. Alessandro Rostagno. Editora Noeses, São 
Paulo. 2011; Direito Tributário: VII colóquio de direito tributário/coord. Ives Gandra da Silva Martins, Alejandro 
C. Altamirano. São Paulo: Síntese, 2005; e Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Sigilo de Dados: O Direito à 
Privacidade e os Limites à Função Fiscalizadora do Estado, in Cadernos de Direito Tributário e Finanças 
Públicas, nº 1, São Paulo, Ed. Rev. dos Tribunais. Lembrando que esta matéria também é pauta de julgamento 
no Supremo Tribunal Federal nas ADIs 2390, 2386, 2397, 2859, bem como no RE 601.314, com repercussão 
geral, no qual a maioria dos Ministros votou pela possibilidade de o Fisco acessar os dados bancárias sem a 
necessidade de autorização judicial. 



19  

possibilitar a fiscalização do adimplemento tributário. Por fim, analisaremos especificamente o 
ato administrativo de fiscalização.  

Na terceira e última parte do presente trabalho, a partir da definição do ato 
administrativo de fiscalização empreendida na segunda parte, ingressaremos na construção do 
sentido normativo do que seja abuso do poder de fiscalização e na definição da estratégia 
processual para combatê-lo. Tal empreitada implicará, inicialmente, na apresentação das 
primeiras impressões sobre o que possa ser considerado abuso do poder de fiscalização em 
contraposição à definição normativa do direito de fiscalização. Na sequência, verificaremos a 
percepção dos contribuintes e da jurisprudência administrativa e judicial sobre o tema. Ato 
contínuo, tendo em vista que o poder de fiscalização, bem como seu abuso é manifestado por 
ato administrativo, debateremos sobre a anulação do ato administrativo para, então, 
apresentarmos nossa proposta de sentido normativo do que seja abuso do poder de fiscalização 
e de qual a melhor estratégia processual para combatê-lo. 
1.2. Método adotado para a identificação do conceito de abuso de poder nos limites do 
presente trabalho e da melhor estratégia processual para combatê-lo  

Assentados os pressupostos que motivaram o presente trabalho, o qual tem o 
objetivo de ser científico, indispensável será demarcar o método13 e as premissas a serem 
adotadas para a construção da conclusão a que se chegará ao final, a fim de que essas possam 
sofrer as críticas necessárias14 e sobreviver às refutações15. Pois bem, assim, cabe neste 
momento realizar o necessário corte metodológico com a delimitação do problema e o método 
de abordagem para a resposta ao problema escolhido.  

Na introdução, bem como no tópico precedente, vimos que o presente trabalho 
busca delimitar o conceito de abuso do poder de investigação (solicitação de documentos) 
durante o procedimento de fiscalização tendente a verificar a ocorrência da obrigação tributária 
ou o descumprimento da legislação tributária, bem como identificar a estratégia processual mais 
eficiente à disposição do contribuinte para a preservação de seus direitos. Dois, portanto, são 
os objetivos do presente trabalho: a construção do sentido jurídico do que seja abuso do poder 
de investigação nos limites aqui traçados e a forma processual mais adequada de combatê-lo. 
                                            
13 Délcio Vieira Sólomon em a Maravilhosa incerteza, p. 13, sustenta que "só existe conhecimento cientifico, 

ciência, através da pesquisa vista como processo, esta só se realiza através do método e este só existe quando 
estamos diante de um problema assumido como tal pelo pesquisador e por ele corretamente formulado". 14 "Já foi o tempo em que se nominava, acriticamente, de científica a singela coleção de proposições afirmativas 
sobre um direito positivo historicamente situado passível de dissolver-se sob o impacto dos primeiros 
questionamentos". (Paulo de Barros Carvalho in Direito Tributário Linguagem e Método, p. 3). 

15 Segundo Karl Popper, "deve ser possível refutar, pela experiência, um sistema científico empírico". (A lógica 
da pesquisa cientifica, p. 42). 
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Para a correta compreensão e delimitação dos propósitos e premissas do presente 
trabalho é necessário caracterizar a figura do que seja poder de fiscalização. Como será visto 
na Parte 2, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional estabelecem o direito 
subjetivo de o Fisco empreender a fiscalização dos contribuintes. Todavia, como o direito 
subjetivo de fiscalização se trata de um direito público indisponível16 e, assim, uma vez 
determinada a fiscalização de um contribuinte, o agente fiscal deve executá-la nos termos da 
lei. Nesse sentido é que o direito de fiscalização se desdobra tanto em um poder como em um 
dever17. Em um poder, eis que a legislação atribui a competência para fiscalizar como garante 
os meios ao exercício da fiscalização18 e um dever, pois, a lei também impõe não somente o 
dever19 de executar a atividade de fiscalização sob pena de violação de um dever funcional20, 
como também determina o dever de respeito aos direitos individuais do contribuinte21.    

                                            
16 A fiscalização dos contribuintes de forma a verificar o correto cumprimento da lei e a garantia de 

arrecadação para a manutenção do Estado é, por óbvio, matéria de interesse público. Sobre o conceito 
de interesse público, Lúcia Valle Figueiredo anota que “dentro de determinado ordenamento jurídico-positivo, 
é aquele a que a Constituição e a lei deram tratamento especial; fins públicos são aqueles que o ordenamento 
assinalou como metas a serem perseguidas pelo Estado, de maneira especial, dentro do regime jurídico de direito 
público. E conseqüentemente, é dever da Administração persegui-los. É o poder-dever de que fala Renato Alessi, 
ou dever-poder como refere Celso Antônio”.  (Curso de Direito Administrativo, p. 35).  

17 Como aponta Celso Antônio Bandeira de Mello “a Administração exerce função: a função administrativa. 
Existe função quando alguém está investido no dever de satisfazer dadas finalidades em prol do interesse de 
outrem, necessitando, para tanto, manejar poderes requeridos para supri-las. Logo, tais poderes são instrumentais 
ao alcance das sobreditas finalidades. Sem eles, o sujeito investido na função não teria como desincumbir-se do 
dever posto a seu cargo. Donde, quem os titulariza maneja, na verdade, ‘deveres-poderes’, no interesse público”. 
(Curso de Direito Administrativo, pp.71-72). 

18 Nesse sentido, se “por um lado exigem-se meios idôneos para que os contribuintes tenham efetivadas as garantias 
a eles concedidas, pela mesma razão se legitima um sistema de prerrogativas postas ao alcance do Fisco para 
realizar sua finalidade pública. Por certo, a ideia de efetiva garantia também assiste ao Estado, quando tutela o 
interesse público”. (James Marins. Direito Processual Tributário Brasileiro, p. 220). O mesmo autor ainda destaca 
que “aliada à ideia de finalidade pública na arrecadação tributária está a ideia de efetividade de meios para o 
cumprimento de um dever para a Administração, no sentido de fiscalizar os cidadãos e contribuintes”. (Direito 
Processual Tributário Brasileiro, p. 221). 

19 Este dever decorre do princípio da vinculação, o qual guarda correlação com o princípio da estrita 
legalidade, mas que com ele não se confunde, pois, como leciona James Marins “o primeiro aloja-se no 
campo do direito tributário material (momento estático da relação) e dirige-se para a estrutura da regra-matriz de 
incidência, que deve conter, sob pena de ineficácia, todos os elementos indispensáveis do antecedente e o 
consequente da norma jurídica tributária, enquanto o segundo se refere ao direito tributário formal e ao direito 
processual tributário (momentos dinâmico e crítico) e condiciona o atuar administrativo-fiscal, isto é, o modo 
como deve reger-se a Administração em sua tarefa de fiscalização, apuração e cobrança do crédito tributário”. 
(Direito Processual Tributário Brasileiro, p. 169).  

20 A Lei 8.112/90 em seu art. 116 elenca os deveres do servido público, dentre os quais, está a observância das 
normas legais e regulamentares, bem como o cumprimento das ordens superiores sob pena de responsabilização 
civil, penal e administrativa pelo exercício irregular da função pública ex vi do art. 121 do mesmo diploma e 
aplicação de penalidade pela inobservância do dever funcional conforme previsto no art. 129.  

21 Na lição de James Marins, afigura-se “juridicamente possível ao contribuinte questionar in concreto perante o 
Poder Judiciário a atividade fiscalizatória que desrespeite direitos individuais; no entanto, afigura-se lícito 
discutir o meio fiscalizatório apenas a partir do momento em que a Administração fiscal tolha o indivíduo em 
sua esfera jurídica concretamente protegida”. (Direito Processual Tributário Brasileiro, p. 219). 
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O presente trabalho, portanto, mira a construção de sentido normativo do abuso de 
poder de fiscalização a partir da análise dos artigos 195 e 196 do Código Tributário Nacional, 
os quais definem o início dos procedimentos de fiscalização, bem como o direito de solicitação 
e análise de documentos e de livros fiscais e comerciais dos contribuintes. Como visto, a 
motivação do presente trabalho é a ausência, na doutrina, de delimitação precisa e objetiva 
sobre os limites do poder de fiscalização, razão pela qual nossa proposta é a construção de 
sentido normativo do que seja abuso do poder de fiscalização. Isto porque adotamos por 
premissa a definição de Direito como o conjunto de normas válidas consideradas em 
determinado tempo e local. Evidentemente que para os fins do presente trabalho, o tempo e 
local estão representados pelo Direito Tributário positivo brasileiro. 

Sendo o Direito o conjunto de normas22 válidas em determinado tempo e local, 
também adotamos a premissa de que o Direito se trata de um sistema autopoiético, isto é, aquele 
que se autoalimenta23. O próprio Direito cria Direito. Norma jurídica cria norma jurídica 
mediante a aplicação do Direito pelo homem. A categoria a ser trabalhada, pois, é a norma 
jurídica24. 

                                            
22 Neste trabalho não faremos a distinção entre normas jurídicas estrito senso e lato senso. Como nos ensina Robson 

Maia Lins ao fazer a distinção entre lei e texto de lei, a "palavra lei é predominante usada no sentido de norma 
jurídica; ao passo que texto de lei significa a literalidade, suporte físico". Para que a lei possa ser considerada 
norma, é necessário que seja adicionado "ao suporte físico um significado atômico", chegando-se ao nível do 
enunciado prescritivo. Porém, ainda não se estará no campo das normas jurídicas em sentido estrito. Assim, 
norma jurídica em sentido estrito é entendida como um "conjunto de enunciados prescritivos, desde que hábil a 
modalizar, deonticamente, uma conduta naquela estrutura hipotético-condicional". (Considerações sobre o 
conceito de norma jurídica e a pragmática da comunicação na decisão judicial na jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, p. 175). 

23 Cristiano Carvalho destaca que a autopoiese - teoria sistêmica - foi primeiramente desenvolvida pelos biólogos 
Humberto Maturana e Franciso Varella, a qual teve por "objeto o ser vivo enquanto sistema ao mesmo tempo 
fechado, em sua organização interna, e aberto para as informações advindas do ambiente". (Sistema, 
Competência e Princípios, p. 861). No campo das ciências sociais foi Niklas Luhmann que introduziu a auopoiese 
como teoria dos sistemas sociais. Para o autor o sistema social é composto por diversos subsistemas, tais como 
político, jurídico, econômico etc., os quais são fechados em sua estrutura comunicacional (v.g. código 
lícito/ilícito) e abertos por seus elementos de acoplamento (Constituição Federal acopla os sistemas político e 
jurídico). Um sistema autopoiético é autoregulável, autogerativo e autoreferenciável (Social Systems, pp. 32, 
437, 478, 479; Organización y decisión. Autopoiesis, acción y entendimento comunicativo, pp. 17/18. Ver 
também Sociedad y sistema: la ambición de la teoría, pp. 18/23; 28/29).  24 Concernente à metodologia de um trabalho científico jurídico, Sacha Calmon Navarro Coêlho aponta "não ser 
possível manejá-la com categorias advindas de outras ciências (economia, política fiscal, ciência das finanças)". 
(Teoria Geral do Tributo da Interpretação e da Exoneração Tributária, p. 26). A nosso ver, porém, isto não quer 
dizer que o aplicador do Direito não deve se preocupar com os reflexos que as decisões jurídicas terão nessas 
outras áreas da sociedade, pois, como acima indicado, os sistemas autopoiéticos são reciprocamente alimentados 
por seus elementos de acoplamento. Aqui vale o exemplo de Clemens Mattheis: "The systems remain 
independent, but they do have connection points and their structural developments are coordinated. Structural 
couplings appear in various forms. To give some examples: Property is a structural coupling between the 
economic system and the legal system, the Central Reserve Bank between the economic and political system, a 
university between the economic and scientific systems and the constitution is a coupling between the political 
system and the legal system". (The System Theory of Niklas Luhmann and the Constitutionalization of the World 
Society, p. 631). 
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A norma jurídica é o elemento central do sistema jurídico. Por meio da norma 
jurídica, o direito é criado - da norma geral e abstrata à norma individual e concreta - norma 
criando norma. Direito criando direito por meio de entidades formais25. Nesta medida, o Direito 
como objeto cultural é fato comunicacional26. O Direito, portanto, é linguagem verbal-escrita27. 
E como linguagem, o estudo do Direito se fortalece na semiótica mediante o estudo das 
dimensões sintática, semântica e pragmática da norma jurídica28. 

Nesse espírito, pois, o texto de lei positivado é o dado bruto. É o objeto de 
interpretação cujos signos serão identificados pelo intérprete, estruturados no plano sintático e 
a eles atribuídos significados. Lembrando que a norma jurídica como elemento base do Direito 
é sintaticamente fechada e semanticamente aberta. Uma vez identificadas as estruturas e 
atribuído sentido à norma jurídica, o intérprete deverá verificar as relações entre as normas 
jurídicas existentes no sistema, realizando, assim, o cotejo de coordenação e subordinação que 
atestaram a validade da norma jurídica. Esse, pois, é o percurso gerador de sentido defendido 
por PAULO DE BARROS CARVALHO29. 

Embora o Direito seja construído a partir de sua própria aplicação pelo intérprete30, 
é necessário advertir que o próprio Direito impõe os limites a sua própria construção, tal como 

                                            
25 Tathiane dos Santos Piscitelli no artigo "Teoria da linguagem nos julgados tributários do Superior Tribunal de 

Justiça: usos e abusos" in Vilém Flusser e Juristas. Comemoração dos 25 anos do grupo de estudos de Paulo de 
Barros Carvalho, coordenação Florence Haret e Jerson Carneiro, p. 424, ao tratar sobre a teoria de Paulo de 
Barros Carvalho que incorpora os ensinamentos de Vilém Flusser aponta que para este último "língua 'é, forma, 
cria e propaga realidade'". 

26 Paulo de Barros Carvalho leciona que o "direito como sistema de comunicação - cujas unidades são ações 
comunicativas e, como tais e enquanto tais, devem ser observadas e exploradas - impõe que qualquer iniciativa 
para intensificar o estudo desses fenômenos leve em conta o conjunto, percorrendo o estudo do emitente, da 
mensagem, do canal e do receptor, devidamente integrados no processo dialético do acontecimento 
comunicacional". (Direito Tributário Linguagem e Método, p. 162). 

27 Como adverte Paulo de Barros Carvalho, o Direito como sistema comunicacional não se manifesta por qualquer 
linguagem, "mas a verbal-escrita, em que se estabilizam as condutas intersubjetivas, ganhando objetividade no 
universo do discurso". (Direito Tributário Linguagem e Método, p. 162). 

28 Clarice von Oertzen de Araújo em seu artigo Semiótica e Investigação do Direito in Constructivismo Lógico-
Semântico. Vol I, coordenação de Paulo de Barros Carvalho, p. 131 expõe que as "dimensões sintática, semântica 
e pragmática foram concebidas por Morris na condição de abstrações, relações diádicas consideradas dentre as 
possibilidades combinatórias dos três correlatos que compõem a estrutura do signo (veículo sígnico, designatum, 
intérprete)... O estudo das línguas naturais não pode abstrair das relações pragmáticas. havidas entre os usuários 
em situações de comunicação efetiva. Pois é partir do estudo dos fatos de linguagem que as sistematizações das 
diferentes línguas são formuladas. É a partir da dimensão pragmática que as abstrações são formuladas. É a partir 
da dimensão pragmática que as abstrações sintáticas e semânticas de uma língua natural podem ser realizadas". 

29 "Observa-se a existência dos quatro planos da linguagem, representados por S1, S2, S3 e S4, partindo a 
interpretação do plano da literalidade textual (S1), que compõe o texto em sentido estrito (TE), passando 
mediante o processo gerador de sentido, para o plano do conteúdo dos enunciados prescritivos (S2), até atingir 
a plena compreensão das formações normativas (S3), e a forma superior do sistema normativo (S4), cujo 
conjunto integra o texto em sentido amplo (TA)". (Curso de Direito Tributário, p. 133).  

30 Gabriel Ivo em seu artigo O Direito e a Inevitabilidade do Cerco da Linguagem in Constructivismo Lógico-
Semântico. Vol I, coordenação de Paulo de Barros Carvalho, p. 90 leciona que "os eventos, os elementos 
necessários à aplicação do Direito, existem a partir de uma intepretação. A linguagem do Direito abrange a 
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as regras de hierarquia, as regras de aplicação do Direito no espaço e no tempo. Portanto, o 
aplicador do Direito, exceto o Constituinte originário31, não é totalmente livre para a aplicação 
e a construção do Direito. 

Diferente, pois, não é o papel da Ciência do Direito, a qual, apesar de não se 
confundir com o Direito Positivo, também possui suas regras de limitação, tal como o 
pressuposto lógico da verdade e da falsidade. Enquanto o Direito Positivo é linguagem 
prescritiva, válida ou não válida, a Ciência do Direito é linguagem descritiva, verdadeira ou 
falsa. Nesse sentido, no presente trabalho, analisaremos a linguagem prescritiva do Direito 
Positivo de forma a descrever o que é considerado pelo próprio Direito abuso de poder durante 
o procedimento de fiscalização, bem como identificar - proposição descritiva - a melhor forma 
processual de combatê-lo. 

Evidente, portanto, que o referencial teórico deste trabalho está apoiado no 
constructivismo lógico-semântico de forma a possibilitar a empreitada de construção do sentido 
normativo do que seja considerado abuso de direito, o que, todavia, como pontuado, não será 
executado apenas no plano sintático-semântico, mas também no pragmático a partir das 
manifestações administrativas e judiciais sobre o tema. Assim, nossa pretensão é clara em 
construir uma matriz normativa apoiada na experiência prática dos atos praticados pelos agentes 
de fiscalização que possam ser tipificados como atos administrativos cometidos com abuso de 
poder e a melhor estratégia processual para anulá-los, o que acreditamos que poderá preencher 
uma lacuna encontrada na doutrina pátria. 
1.3. Localização do tema dentro do ciclo de positivação da norma jurídica tributária   

Adotando-se a premissa de que Direito é o conjunto de normas válidas em 
determinado tempo e espaço e que norma jurídica cria norma jurídica, precisa é a expressão 

                                            
linguagem normativa e a linguagem dos fatos. O Direito é o resultado daquilo que foi falado ou escrito, ou seja, 
o Direito é aquilo que foi comunicado, o que só é possível por meio de uma linguagem". 

31 Em outra visão, Ives Gandra da Silva Martins entende que: "Existe um pequeno feixe de direitos, hoje 
reconhecidos nas democracias como direitos fundamentais e que transcendem os ordenamentos jurídicos restritos 
e temporais, por sua permanência no tempo. Estes mais duradouros, quando se lastreiam no direito natural. Se 
os respeitarem, encampando-os naquilo que é de sua área de incidência, o choque não se faz. Cabe ao Estado 
definir, por exemplo, o tipo de governo que dirige seu povo (parlamentar ou presidencial), direito este que não é 
próprio do direito natural, mas não cabe eliminar direitos fundamentais, como o da vida humana, ou adotar a 
tortura como forma de obter informações etc., pois tais violências ferem direito inatos a todo o ser humano, que 
transcendem ao direito positivo de um determinado período ou espaço". (O Estado à luz da história, da filosofia 
e do direito. pp. 28/29). 
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ciclo de positivação32 da norma jurídica para descrever as etapas de instituição do tributo, 
constituição, exigência e extinção do crédito tributário33. 

Pois bem, a partir da distribuição da competência tributária constitucional, os entes 
tributantes - União Federal, Estados, Municípios e Distrito Federal - poderão editar leis que 
introduzam normas jurídicas gerais e abstratas de instituição de tributos e que, assim, tenham 
por objetivo regular condutas intersubjetivas relevantes ao Direito Tributário. Dentro da divisão 
de normas jurídicas tributárias que instituem obrigações tributárias principais e os deveres 
instrumentais34, identificados no Código Tributário Nacional por obrigações acessórias, os 
entes tributantes editarão leis que introduzirão no ordenamento jurídico normas jurídicas gerais 
e abstratas que veicularão tanto obrigações principais, criação de tributos, como deveres 
instrumentais, consistentes na elaboração de livros, declarações fiscais, emissão de notas 
fiscais, escrituração fiscal e contábil etc. 

Uma vez editadas as referidas normas jurídicas, na grande maioria dos casos, o 
contribuinte ao realizar a conduta descrita no antecedente das normas jurídicas tributárias 
abstratas e gerais, tal como circular mercadoria, prestar serviços, auferir renda etc., deverá tanto 
constituir o crédito tributário quanto efetuar o recolhimento do tributo35. Aqui vale a advertência 

                                            
32 Na lição de Paulo de Barros Carvalho positivação é a "sequência de atos ponentes de normas no quadro da 

dinâmica do sistema. Seu trajeto é uniforme e a direção, sempre descente. (...) Já a derivação é operação lógico-
semântica em que se articula uma unidade normativa a outras que lhe são sobrepostas ou sotopostas na hierarquia 
do conjunto. Cada impulso de positivação provoca um vínculo de derivação. Com isso, o jurista compõe o 
cálculo de normas, conjugando-as para agrupá-las, mediante iniciativas de coordenação ou em movimentos 
ascendentes e descendentes sugestivos de subordinação". (Derivação e Positivação no Direito Tributário, p. 
XIX). 

33 Ao descrever o ciclo de positivação da norma tributária sob a ótica do sujeito passivo em resistir ao tributo, Júlio 
M. de Oliveira aponta as seguintes fases: (i) norma constitucional ou constitucional legal que atribua a 
competência tributária a determinado ente político para instituir e cobrar tributo; (ii) ocorrência do evento 
prescrito no antecedente da regra matriz de incidência tributária (RMIT); (iii) lançamento do tributo ou ato do 
contribuinte que tenha constituído validamente o tributo no sistema; (iv) inscrição do débito em dívida ativa; (v) 
propositura da execução fiscal; (vi) intimação do devedor acerca da execução fiscal; (vii) término do prazo para 
opor embargos à execução fiscal ou apresentar outras medidas de resistência à cobrança. (A (des)construção das 
Normas Tributárias nas Ações (reações) Antiexacionais, pp. 262/263).  

34 A opção pela expressão "deveres instrumentais" ao invés de "obrigações acessórias" será devidamente tratada 
no capítulo 2, subitem 2.4. 35 Na lição de José Eduardo Soares de Melo, "na maioria dos tributos as respectivas obrigações tributárias são 
liquidadas sem que ocorra o lançamento, uma vez que a legislação que os institui nada dispõe sobre a participação 
fazendária, mesmo em momento posterior. Nascida a obrigação, o devedor efetua o recolhimento do respectivo 
valor, sem prévia atuação, anuência, ou sequer conhecimento fazendário". E continua "[e]mbora o CTN estipule 
a vinculabilidade do lançamento, no direito brasileiro (legislação ordinária) existe tributo sem lançamento, como 
ocorre na sistemática adotada por diversos impostos, a saber: a) ICMS, IPI, ISS - o contribuinte registra suas 
operações ou prestações em notas fiscais, consignando o valor do tributo, escritura seus livros fiscais, apura o 
quantum tributário; e, ao final de um determinado período de tempo, procede ao seu recolhimento; b) IR -as 
pessoas arcam com os valores tributários (retenção na fonte ou recolhimentos pertinentes a ganhos de capital 
etc.), promovendo futura declaração anual de ajustes (inclusive complementando saldo devedor); c) ITCMD e 
ITBI - os recolhimentos nas transmissões patrimoniais são efetuados com desconhecimento fazendário. As 
contribuições sociais, em sua maioria, também são liquidadas sem lançamento, como é o caso da Cofins, PIS, 
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de que embora o art. 142 do CTN determine competir privativamente à autoridade 
administrativa tributária o dever de efetuar o lançamento tributário, conjugamos do 
entendimento de que o crédito tributário não é apenas constituído pelo lançamento tributário, 
podendo também ser constituído pelo contribuinte36 por meio do mal denominado 
autolançamento37. 

Constituído o crédito tributário pelo contribuinte, nos termos do art. 150, §4º do 
CTN, a administração tributária terá o prazo de cinco anos para homologar o pagamento 
realizado pelo contribuinte. Embora o Código Tributário Nacional disponha expressamente 
sobre a homologação do pagamento, somos da opinião de que há a homologação tanto do 
pagamento quanto das atividades realizadas pelo contribuinte para o cumprimento dos deveres 
instrumentais. Isto porque, a despeito do pagamento ser a causa de extinção do crédito tributário 
e o fato jurídico sujeito à revisão do Fisco, além de ser condição necessária para a aplicação da 
regra do art. 150 do CTN38, não se pode negar que as declarações realizadas pelos contribuintes 
para documentar e quantificar o crédito tributário produzem efeitos jurídicos tributários diante 
da introdução de normas jurídicas individuais no ordenamento jurídico. Igualmente, não se pode 
negar que, a despeito do pagamento, o contribuinte poderá ser autuado pelo não cumprimento 
adequado dos deveres instrumentais que suportam o pagamento e que constituem o crédito 
tributário.  

Nesse sentido, o contribuinte poderá (i) realizar o dever de constituir o crédito 
tributário e de extingui-lo mediante pagamento ou compensação; (ii) não realizar o dever de 
constituir o crédito tributário e de extingui-lo mediante pagamento ou compensação; (iii) não 
realizar integralmente o dever de constituir o crédito tributário e de extingui-lo mediante 
                                            

CSLL, Salário-Educação, contribuições previdenciárias". (Lançamento Tributário e Decadência, coord. Hugo de 
Brito Machado. Dialética. São Paulo. 2002. pp. 351/352). 

36 Paulo de Barros Carvalho assevera que a "maior parte dos tributos hoje existentes prescindem do lançamento 
tributário, dando-se a incidência mediante ato do particular. Nesses tributos, ocorridos os eventos previstos em 
lei, devem os respectivos sujeitos passivos emitir a norma individual e concreta, constituindo o crédito tributário 
e, em seguida, proceder ao pagamento, extinguindo o liame obrigacional, em nada interferindo o Poder Público 
que, ao menos em tese, permanece vigilante, numa posição meramente controladora da conduta dos 
administrados". (Direito Tributário, Linguagem e Método. São Paulo: Editora Noeses, 2008. pp. 442/443). 

37 José Arthur Lima Gonçalves e Márcio Severo Marques sustentam que a "expressão utilizada pelo CTN como 
"lançamento por homologação", a nosso ver, portanto, não representa uma terceira hipótese de lançamento, mas 
sim um terceiro procedimento previsto pela legislação para aferição do regular cumprimento da obrigação 
tributária. E ao cabo deste procedimento, só existirá lançamento se não houver a homologação do pagamento 
antecipado, pois com a homologação a autoridade administrativa não constitui o crédito tributário, senão 
confirma que o mesmo foi - no passado, portanto - regularmente satisfeito, ratificando a extinção da relação 
jurídica tributária". (Lançamento Tributário e Decadência, p. 337). 

38 Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a "hipótese típica de lançamento por 
homologação, é aquela em que ocorre o pagamento antecipado do tributo. Se o pagamento do tributo não for 
antecipado, já não será o caso de lançamento por homologação, porque lhe faltará objeto; o controle fiscal tem 
por objeto, sempre, o pagamento antecipado do tributo, resultando na respectiva homologação ou no lançamento 
de ofício das diferenças eventualmente devidas." (REsp nº 169.246-SP, DJU 29.06.98).  
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pagamento ou compensação; (iv) realizar o dever de constituir o crédito tributário, mas não o 
de extingui-lo; (v) realizar o dever de constituir o crédito tributário, mas não o de extingui-lo 
integralmente. Nessas hipóteses, caberá à autoridade administrativa, respectivamente, (i.a) 
homologar a constituição do crédito tributário e o pagamento; (ii.a) constituir o crédito 
tributário mediante lançamento de ofício/lavratura do auto de infração (art. 142 e 149, V do 
CTN); (iii.a) constituir a diferença do crédito tributário não realizada pelo Contribuinte ou 
realizada de forma insuficiente (art. 142 e 149, V do CTN); (iv.a) exigir o recolhimento pelo 
Contribuinte do crédito tributário por ele constituído (art. 174 do CTN); e (v.a) exigir a 
diferença não recolhida pelo contribuinte (art. 174 do CTN)39.  

Assim, embora o art. 150 do CTN, que trata do lançamento por homologação 
permita a interpretação de que a atividade a ser homologada é o pagamento do tributo realizado 
pelo contribuinte, é certo que as declarações realizadas pelos contribuintes produzem efeitos e 
são igualmente homologadas ou não pela autoridade administrativa fiscal, o que é apoiado na 
legislação e jurisprudência, estando, pois, substanciada no Direito Positivo e na interpretação e 
na aplicação deste. Aqui vale lembrar a advertência de EURICO MARCO DINIZ DE SANTI40 
de que se "sabemos que o direito cria suas próprias realidades, como dizer que o direito está 
errado, que não corresponde à realidade?" E complementa o citado autor, é "como se o 
geólogo, fazendo ciência, gritasse ao terremoto: 'Você não pode acontecer, não está em meus 
cálculos'". 

Realizadas as atividades impostas pelo art. 150 do CTN e demais legislação sobre 
os deveres instrumentais, há a aplicação da norma geral e abstrata mediante a construção da 
norma individual e concreta pela qual há o estabelecimento de uma relação jurídica entre Fisco 
e contribuinte. Concordando o Fisco com a indicada relação jurídica e com a respectiva extinção 
diante do pagamento realizado pelo contribuinte, o ciclo de positivação da norma jurídica estará 
encerrado diante da extinção da relação jurídica. 

                                            
39 A posição aqui defendida encontra ressonância na lição de José Artur Lima Gonçalves e Márcio Severo Marques, 

pois, para eles "se a hipótese for efetivamente de lançamento, então não cabe a homologação, mas sim a exigência 
do pagamento do tributo, notificando-se o contribuinte mediante a prévia constituição formal do crédito 
tributário. Seria, então, o caso de lançamento decorrente da não-homologação (do pagamento antecipado), 
caracterizando, assim, o próprio lançamento de ofício, previsto no já referido artigo 149 do CTN". Entendimento 
este também partilhado por James Marins para quem, em "não ocorrendo a antecipação, desconfigura-se o 
lançamento por homologação, tornando-se este, de acordo com os atos que a administração venha tomar, num 
lançamento de ofício, ou, apresentando o contribuinte uma declaração (DCTF, por exemplo), sujeitar-se-iam 
(contribuinte e Fisco) às regras do artigo 147 do CTN, por tratar-se agora de um lançamento por declaração. 
Nestes casos de não-pagamento, o Fisco poderá cobrar a diferença (no caso de pagamento insuficiente) ou a 
totalidade, com os acréscimos cabíveis, como juros de mora e multa. (Lançamento Tributário e Decadência, 
coord. Hugo de Brito Machado. Dialética. São Paulo. 2002. p. 318) 

40 Decadência e Prescrição no Direito Tributário, p. 176. 
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Porém, caso o contribuinte não cumpra as obrigações impostas em lei ou o Fisco 
não concorde com as atividades realizadas pelo contribuinte para o cumprimento das obrigações 
tributárias e dos deveres instrumentais, nos termos dos art. 142 e 149 do CTN, a autoridade 
administrativa tributária poderá realizar o lançamento tributário visando a constituição do 
crédito tributário e a imposição de multa, o que poderá ocorrer pela lavratura do auto de 
infração. 

Aqui adotamos a premissa de que o auto de infração se trata de documento jurídico 
que dá suporte físico às normas jurídicas de constituição do crédito tributário e de constituição 
dos consectários legais, tais como os juros e a multa. 

Para a lavratura do auto de infração, a autoridade administrativa fiscal poderá 
realizar diligências consistentes na solicitação de informações e de documentos aos 
contribuintes de forma a apurar o descumprimento das normas tributárias, bem como a 
verificação da ocorrência do evento tributário que autorize a constituição do crédito tributário. 
É justamente nesse momento do ciclo de positivação da norma tributária que se localiza o 
presente trabalho, na medida em que será analisado o ato jurídico de fiscalização tributária, 
representado pela busca de informações e solicitação de documentos ao contribuinte, 
compreendido aqui também o responsável tributário, tal como nos casos de substituição 
tributária, por exemplo. 

Porém, o presente trabalho não se limita apenas à análise do momento da 
investigação fiscal, eis que também pretende identificar o melhor momento para combater 
eventual excesso de fiscalização e arbitrariedade da autoridade administrativa fiscal, isto é, se 
anterior ou posteriormente à constituição do crédito tributário, o que demanda a continuação da 
descrição do ciclo de positivação da norma jurídica tributária. 

Pois bem, constituído o crédito tributário mediante a introdução de uma norma 
jurídica tributária individual e concreta no ordenamento mediante a lavratura de um auto de 
infração por agente competente, o contribuinte poderá apresentar defesa administrativa, o que, 
se protocolada tempestivamente, implicará na suspensão da exigibilidade do crédito tributário 
nos termos do art. 151, III, do CTN.  

Caso o contribuinte obtenha êxito na desconstituição do crédito tributário no âmbito 
administrativo, o ciclo de positivação da norma tributária estará encerrado. Caso o contribuinte 
não obtenha êxito, a próxima etapa será a inscrição do crédito tributário em dívida ativa de 
forma a possibilitar a execução fiscal. Durante o percurso da concretização e da realização do 
crédito tributário, o contribuinte poderá adotar algumas medidas judiciais consistentes na 
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desconstituição do crédito tributário ou na interrupção do ciclo de positivação, o que dependerá 
da estratégia escolhida pelo contribuinte. 

Tendo em vista que, na sequência lógica aqui descrita, o crédito tributário já foi 
constituído, as medidas à disposição do contribuinte serão (i) o mandado de segurança; (ii) a 
ação anulatória; e (iii) os embargos à execução fiscal ou exceção de pré-executividade.  

O mandado de segurança, na modalidade preventiva ou repressiva41, terá por objeto 
o combate a determinado ato tido por arbitrário, o chamado ato coator42, podendo ser a própria 
constituição do crédito tributário, i.e., o auto de infração, a inscrição em dívida ativa ou a futura 
propositura da execução fiscal. Em sendo concedida a segurança com trânsito em julgado, o 
efeito prático do mandado de segurança será a desconstituição do crédito tributário na medida 
em que esse não poderá ser executado pela Fazenda Pública. Durante o trâmite processual, a 
suspensão da exigibilidade do crédito tributário poderá ser obtida diante da concessão de 
medida liminar (art. 151, IV do CTN) ou da realização de depósito judicial para garantia do 
débito (art. 151, II do CTN). 

A ação anulatória, por sua vez, terá por objeto a anulação do crédito tributário. De 
outra forma, terá por objeto o cancelamento do auto de infração, i.e., a anulação do ato jurídico 
administrativo consistente na lavratura do auto de infração. Se procedente a ação anulatória, 
esta extinguirá o crédito tributário nos termos do inciso X do art. 156 do CTN. Caso 
improcedente, a norma individual e concreta introduzida pelo auto de infração permanecerá 
incólume e o crédito tributário poderá ser exigido por meio da execução fiscal. À semelhança 
do que ocorre no mandado de segurança, a exigibilidade do crédito tributário poderá ser 
suspensa diante da concessão da tutela provisória de urgência ou pela tutela de evidência (art. 
151, V do CTN)43. Caso não concedida umas das medidas processuais aqui referidas, o 
contribuinte poderá oferecer depósito judicial em garantia do Juízo. No caso da improcedência 

                                            
41 Nos termos do art. 23 da Lei 12.016/09, o mandado de segurança deverá ser ajuizado no prazo de 120 dias, 

contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. No caso do mandado de segurança preventivo, 
conforme aponta Sérgio Ferraz "há um permanente estado de ameaça, pela potencialidade objetiva da prática do 
ato: 'Se o writ é preventivo, não há que se falar em decadência' (STJ: REsp 22.822-4 ...)". (Mandado de 
Segurança, p. 241)  

42 Ao tratar das condições para impetração do mandado de segurança e do ato de autoridade, Pedro Roberto 
Decomain leciona que não "basta que se esteja diante de ato praticado por pessoa que ocupa cargo ou exerce 
função no âmbito da Administração Pública..., [é] preciso também que a pessoa, ao agir, ameaçar agir, ou omitir, 
e com isso, segundo o inicial juízo do autor da ação, viole direito líquido e certo dele, haja atuado ou se omitido, 
ou esteja ameaçando atuar nessa qualidade de agente público ou gestor de pessoa privada no exercício de 
atribuição estatal". (Mandado de Segurança: o Tradicional, o Novo e o Polêmico na Lei nº 12.016/09, p. 37).  

43 Embora o CTN refira-se à tutela antecipada, é evidente que diante da vigência do novo Código de Processo 
Civil, Lei nº 13.105/15, a qual substitui a terminologia tutela antecipada por tutela provisória de urgência e tutela 
de evidencia, o inciso V do art. 151 do CTN deverá ser interpretado como se às novas medidas processuais 
fizesse referência. 
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da ação anulatória em que tenha sido realizado depósito judicial, este será convertido em renda 
da Fazenda Pública e, por consequência, o crédito tributário será extinto nos termos do art. 156, 
VI do CTN. 

Caso o contribuinte impetre mandado de segurança ou ajuíze ação anulatória, sem 
que obtenha a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou a extinção deste, o Fisco 
poderá manejar a competente execução fiscal, a qual poderá ser oposta pela apresentação de 
exceção de pré-executividade ou por embargos à execução fiscal. O meio ordinário de combate 
à execução fiscal é a oposição de embargos à execução fiscal, contudo, em hipóteses de ordem 
pública e de comprovação de plano do direito alegado, o contribuinte poderá objetar a execução 
fiscal por meio da exceção de pré-executividade. Caso não seja cabível a exceção de pré-
executividade ou esta não seja admitida, o contribuinte deverá garantir o juízo e opor os 
embargos à execução fiscal dentro do prazo de 30 dias da formalização da garantia. Em sede 
de embargos à execução fiscal, o contribuinte poderá apresentar todos os argumentos jurídicos 
de defesa que infirmem o ciclo de positivação da norma jurídica desde a instituição do tributo, 
por inconstitucionalidade, por exemplo, até o ato de propositura da execução fiscal. 

Com a conclusão da execução fiscal, seja por seu cancelamento em razão do 
acolhimento de exceção de pré-executividade ou de procedência dos embargos à execução 
fiscal, seja pela sua satisfação diante do reconhecimento da higidez e procedência do crédito 
tributário, o ciclo de positivação da norma jurídica tributária estará concluído e encerrado. 

Diante da sequência lógica do ciclo de positivação da norma, descrevemos acima 
tanto a etapa administrativa quanto a etapa judicial de contestação do crédito tributário com os 
competentes meios processuais à disposição do contribuinte. Contudo, é necessário observar 
que se o contribuinte desejar contestar o eventual abuso do poder de fiscalização tributária antes 
da lavratura do auto de infração, o poderá fazê-lo na via administrativa mediante apresentação 
de petição ao superior hierárquico solicitando a anulação do ato administrativo ou pelo 
ajuizamento de ação judicial44. Em relação às ações judiciais, as quais venham a ser manejadas 
em momento anterior ao lançamento tributário ou à lavratura do auto de infração, estas podem 
ser tanto o mandado de segurança repressivo, na medida em que o ato coator já foi praticado, 
quanto a ação ordinária visando a anulação do ato administrativo, a qual pode ser denominada 
de ação anulatória. Ambas as medidas, portanto, terão por objeto a anulação do ato jurídico 
administrativo praticado com arbitrariedade e/ou abuso do poder de fiscalização e extrapolação 

                                            
44 A natureza jurídica do ato administrativo de fiscalização, os princípios aplicáveis à atividade administrativa, 

bem como a forma de anulação do ato administrativo serão devidamente analisadas nas Partes 2 (2.5) e 3 (3.4). 
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do exercício da competência funcional da autoridade administrativa que empreender a 
fiscalização tributária. 

Por fim, no caso de não adoção das medidas acima indicadas, o eventual vício por 
abuso do poder de fiscalização que tenha sustentado a constituição do crédito tributário por auto 
de infração também poderá ser combatido na esfera administrativa, mediante a instauração de 
processo administrativo tributário45 diante da apresentação de defesa ou impugnação 
administrativa e, posteriormente, em caso de decisão final desfavorável ou em razão da não 
discussão administrativa, o crédito tributário, constituído com fundamento em ato abusivo 
poderá ser combatido na esfera judicial, seja em mandado de segurança ou em ação anulatória, 
ou, ainda, em embargos à execução fiscal. 
  

                                            
45 Não ignoramos a divergência doutrinária quanto a qual termo deve ser empregado para a designação da discussão 

administrativa, se processo ou procedimento. No entanto, para os fins do presente trabalho, diante da 
terminologia empregada na legislação, bem como considerando a prática tributária, utilizaremos a expressão 
"processo administrativo tributário", sem, no entanto, deslembrar da advertência feita por Paulo de Barros 
Carvalho no sentido de ser "imprecisa a distinção entre processo e procedimento. Reservamos o primeiro termo, 
efetivamente, à composição de litígios que se opera no plano da atividade jurisdicional do Estado, para que 
signifique a controvérsia desenvolvida perante os órgãos do Poder Judiciário. Procedimento, embora sirva para 
nominar também a conjugação dos atos e termos harmonizados na ambitude da relação processual, deve ser o 
étimo apropriado para referir a discussão que tem curso na esfera administrativa". (Direito Tributário, Linguagem 
e Método, pp. 781/782). Com outra visão sobre o tema, Eduardo Domingos Botallo afirma estar "convencido de 
que a locução 'processo administrativo' conta com sólido fundamento constitucional, que justifica sua adequação 
para bem identificar o campo no qual o Estado desempenha a função administrativa judicante". (Curso de 
Processo Administrativo Tributário, p. 65). 
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PARTE 2 - Construção de sentido do poder de fiscalização 
 

"una misión de tan alta trascendencia solo puede 
ser fecunda si está cimentada sobre un 
conocimiento exacto de los valores éticos, 
juridicos y económicos implicados em el processo 
tributario" (Fernando Sainz de Bujanda46)  

Para a construção do conceito jurídico de abuso do poder de fiscalização, é 
necessário, primeiro, identificar e conceituar o direito de fiscalização. Para tanto, nossa análise 
deverá recair sobre as disposições constitucionais acerca dos princípios a serem seguidos pela 
administração pública, do direito atribuído à administração pública de identificar o patrimônio, 
os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte, o quanto disposto no Capítulo I do 
Título VI do Livro II do Código Tributário Nacional e demais disposições legais que regulam 
a atividade de fiscalização. Assim, começamos pelas disposições constitucionais e pelos 
princípios que deverão nortear a atividade de fiscalização. 
2.1. Dos dispositivos constitucionais que balizam o poder de fiscalização  

A Constituição Federal ao tratar do Sistema Tributário Nacional não reserva um 
capítulo ou uma seção para disciplinar o poder de fiscalização. Contudo, segundo o disposto no 
parágrafo primeiro de seu art. 145, na medida do possível, os impostos terão caráter pessoal e 
serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração 
tributária, para cumprimento da determinação constitucional, identificar, respeitados os direitos 
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do 
contribuinte. 

Do dispositivo constitucional aqui referido, dois pontos merecem ser destacados. O 
primeiro que a disposição constitucional faz referência apenas aos impostos e o segundo que é 
facultado à administração tributária identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades 
econômicas do contribuinte. Assim, caberia indagar se a administração tributária deveria 
fiscalizar apenas os fatos relacionados à exigência de impostos e se apenas em relação aos 
impostos deveria haver o respeito aos direitos individuais? Entendemos que a resposta deve ser 
negativa, devendo a administração tributária ocupar-se da fiscalização dos fatos jurídicos 
relativos a todas as espécies tributárias e em todos os casos deverá respeitar os direitos 

                                            
46 Hacienda y derecho, p. 458. 
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individuais dos contribuintes. Afinal, os direitos individuais devem ser respeitados 
independentemente do quanto disposto no art. 145 da CF47. 

E assim entendemos por que a arrecadação tributária se trata de um interesse 
público e, portanto, a fiscalização dos contribuintes consiste tanto em um direto quanto em um 
dever da autoridade tributária. Ademais, é de se assentir que a competência tributária para 
instituir tributos também implica na competência para o exercício da fiscalização48, como 
advogada LUÍS EDUARDO SCHOUERI49 "corolário do poder de tributar é a atribuição da 
prerrogativa de fiscalizar". Já em relação ao respeito aos direitos individuais, estes, como 
normas constitucionais, devem ser obedecidos em todos os atos administrativos50. Estando os 
direitos individuais no ápice da hierarquia normativa, como normas fundantes do sistema 
jurídico, devem refletir e influenciar a construção normativa e a aplicação do direito. 

No que diz respeito à obediência da atividade administrativa aos direitos 
individuais, a doutrina, selecionada em nossas pesquisas51, não vacila em afirmar tal sujeição. 
Segundo os referidos autores, a atividade administrativa deve respeitar os direitos individuais. 
Ainda segundo lição de MARÇAL JUSTEN FILHO52, a atividade administrativa reside na 
"promoção dos direitos fundamentais, cuja titularidade é atribuída ao Estado precisamente 
pela inviabilidade de sua concretização se fossem atribuídos à titularidade dos particulares, 
para realização segundo o regime privado". Ao tratar de direitos fundamentais e tributação, 

                                            
47 Para Augustín Gordillo "el principio general establecido son los derechos individuales, a los que luego, en los 

casos concretos y por expressa determinación de la ley, se les encontrarán restricciones y limitaciones en la 
eventual coacción estatal". (Tratado de Derecho Administrativo. La defensa del usuario y del administrado. 1ª 
edición colombiana, p. V-28)  

48 Conforme entendimento de Eduardo Domingos Bottallo e José Eduardo Soares de Melo in Comentários às 
Súmulas Tributárias do STF, STJ, TRFs e CARF, p. 72, "a competência constitucional outorgada às pessoas de 
direito público para instituir tributos implica competência para proceder ao exercício da respectiva fiscalização 
junto aos sujeitos passivos e todos aqueles que com eles mantenham algum tipo de vinculação. Considerando 
que a Constituição confere os fins - direito ao recebimento dos tributos e dos encargos previdenciários -, deve 
também propiciar os respectivos meios para a sua efetivação". 

49 Direito Tributário, p. 857. 
50 Embora o conceito de ato administrativo venha a ser melhor debatido no item 2.5 à frente, vale registrar neste 

momento a definição trazida por Fábio Soares de Melo para quem ato administrativo é "manifestação ou 
declaração unilateral de vontade, do Estado ou de quem lhe faça as vezes, no exercício da função administrativa, 
dentro dos limites legais de suas atribuições, que tenha por finalidade pública imediata a produção de efeitos 
jurídicos, devidamente sujeito ao controle de legalidade por órgão jurisdicional competente". (Processo 
Administrativo Tributário: Princípios, Vícios e Efeitos Jurídicos, p. 77). 

51 Luís Eduardo Schoueri. Curso de Direito Tributário, p. 857; Mary Elbe Gomez Queiroz Maia. A inexistência 
de sigilo bancário para o fisco in IX Congresso Nacional de Estudos Tributários. Sistema Tributário Nacional e 
a Estabilidade da Federação Brasileira, p. 811; Paulo de Barros Carvalho. Curso de Direito Tributário, p. 529; 
Reginaldo França. Fiscalização Tributária: Prerrogativas e Limites, pp. 188/192; Roque Antonio Carrazza. Curso 
de Direito Constitucional Tributário, pp. 1136/1137; e Sacha Calmon Navarro Coêlho. Fiscalização Tributária e 
Garantias dos Contribuintes: Limites à Autuação das Autoridades da Administração in Direito Tributário: VII 
Colóquio de direito tributário. pp. 101/120. 

52 Curso de Direito Administrativo, p. 153. 
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IVES GANDRA DA SILVA MARTINS53 sustenta que os fundamentos da nação, os quais 
repousam nos artigos 1º a 4º da Constituição Federal são exteriorizados pelo direito natural "à 
vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e, como direito natural secundário, à propriedade". 

Pois bem, a despeito do consenso da doutrina sobre o respeito da atividade de 
fiscalização aos direitos individuais dos contribuintes, os exemplos são, em sua maioria, 
limitados ao respeito ao princípio da legalidade e à impossibilidade de violação do sigilo 
bancário54, sendo que os maiores debates se encerram nos limites da tributação e não na 
fiscalização em si55. PAULO DE BARROS CARVALHO56 avança no tema e consigna o 
respeito à propriedade57 e à liberdade58. Já REGINALDO FRANÇA59 e ROGÉRIO LIMA60 
estendem o rol para a aplicação dos princípios da segurança jurídica, da igualdade61, da 
inviolabilidade do sigilo e do livre exercício do trabalho. Sendo que SACHA CALMON 
NAVARRO COÊLHO62 defende o respeito ao princípio da livre iniciativa.  

A aplicação do princípio da legalidade é unânime pela doutrina e de outra forma 
não poderia ser, pois, como acima argumentado, referido princípio é pedra angular do Estado 
Democrático de Direito. O respeito ao princípio da legalidade implicará na efetivação dos 

                                            
53 Tributos e Direitos Fundamentais, p. 129. 
54 Como observado acima, o sigilo bancário não será tratado no presente trabalho. Não obstante, conforme 

destacado na nota 10, no âmbito fiscal, o STF relativizou o sigilo bancário frente à fiscalização tributária desde 
que essa observe os requisitos estabelecidos na Lei Complementar nº 105/01. 

55 Sobre tributação e a proteção dos direitos fundamentais sob a perspectiva dos limites à imposição tributária ver 
Finanças Públicas e Tributação ao Lume dos Direitos e Garantias de autoria de Eduardo Marcial Ferreira Jardim 
e Tributos e Direitos Fundamentais, coordenação de Octavio Campos Fischer, notadamente os artigos de Betina 
Treiger Grupenmacher, Dalton Luiz Dallazem, Fernando Facury Scaff, José Augusto Delgado, José Souto Maior 
Borges, dentre outros, e Defesa e Vulnerabilidade do Contribuinte de James Marins. Ver também Curso de 
Direito Constitucional Tributário de Roque Antonio Carrazza. 56 Curso de Direito Tributário, p. 529. 

57 O direito à propriedade pode ser entendido como o direito à proteção do patrimônio, o que se insere no âmbito 
das discussões de tributos com características de confiscatórios, e como direito à inviolabilidade do lar, tal como 
previsto no inciso XI do art. 5º da CF pelo qual a "casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 
penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, 
ou, durante o dia, por determinação judicial". No RHC 90.376 perante o STF, o Ministro relator Celso de Mello 
posicionou-se no sentido de que "sem que ocorra qualquer das situações excepcionais taxativamente previstas 
no texto constitucional (art. 5º, XI), nenhum agente público poderá, contra a vontade de quem de direito (invito 
domino), ingressar, durante o dia, sem mandado judicial, em aposento ocupado de habitação coletiva, sob pena 
de a prova resultante dessa diligência de busca e apreensão reputar-se inadmissível, porque impregnada de 
ilicitude originária". 58 O direito à liberdade a ser protegido durante o exercício de fiscalização deve ser o direito de profissão e liberdade 
do exercício da atividade econômica, bem como de informação e locomoção. 

59 Fiscalização Tributária: Prerrogativas e Limites, pp. 188/192. 
60 O Abuso do Poder da Fazenda Pública no Campo da Fiscalização, pp. 125/136.  
61 Para Betina Treiger Grupenmacher, op cit., 15, o "Estado Democrático está, portanto, adstrito aos compromissos 

de liberdade e igualdade materiais, objetivando uma vida digna para todos. Nesse contexto, a observância dos 
citados princípios impõe que o tributo deixe de ser apenas uma fonte de renda e passe a ser um instrumento de 
realização de justiça". 

62 Fiscalização Tributária e Garantias dos Contribuintes: Limites à Autuação das Autoridades da Administração, 
pp. 101/120. 
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demais princípios apontados pela doutrina, eis que a propriedade estará protegida se a atividade 
de fiscalização respeitar as disposições estabelecidas em lei constitucional. Igualmente, se 
cumprida a legislação sem desvios, o princípio da igualdade será efetivado, assim como o da 
livre iniciativa. 

Diante deste cenário, adotada a premissa de que a fiscalização tributária é atividade 
administrativa63, para que sejam válidos, os atos de fiscalização deverão respeitar o disposto no 
art. 37 da Constituição Federal, o qual, segundo GERALDO ATALIBA64 "fixa princípios 
básicos e fundamentais para toda a atividade administrativa". Nesta medida a atividade 
administrativa de fiscalização estará submetida à obediência dos princípios65 da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. JAMES MARINS66 ainda acrescenta ao 
citado rol, os princípios da finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, motivação e 
responsabilidade. 

Como visto, o princípio da legalidade é exaltado pela doutrina e, de outra forma, 
não poderia ser, já que se trata de disposição recorrente no Texto Constitucional67. É disposição 
de fundamental importância ao Estado de Direito ao passo que impõe a submissão do Estado à 
lei68, revelando-se, desta forma, direito fundamental, de que o administrado somente estará 

                                            
63 Reginaldo França destaca que "a atividade fiscalizatória acontece e se circunscreve ao âmbito da Administração 

Pública. Desta forma sobressai à evidência que os princípios informadores da atividade administrativa são 
aplicáveis à fiscalização". (Fiscalização Tributária: Prerrogativas e Limites, p. 128). Regina Helena Costa leciona 
que, em sentido estrito, a "Administração Tributária traduz a atividade administrativa destinada a realizar a 
aplicação da lei fiscal, visando ao atendimento às finalidades de interesse público consubstanciadas na proteção 
dos direitos dos contribuintes e na arrecadação tributária. Assim, sujeita-se ao regime jurídico próprio da 
Administração Pública, devendo observar os princípios a ela pertinentes, especialmente os da legalidade e da 
finalidade pública (art. 37, caput, CR)". (Curso de Direito Tributário, p. 330). 

64 Princípios constitucionais do processo e procedimento em matéria tributário, RDT 46/118. 
65 Ao tratar de princípios, Paulo de Barros Carvalho faz a distinção entre princípios e limites objetivos, 

esclarecendo que os princípios denominados de princípios tributários são em sua maioria limites objetivos. 
Segundo o referido autor os "'limites objetivos' distinguem-se dos valores, pois são concebidos para atingir certas 
metas, certos fins. Estes, sim, assumem porte de valores. Aqueles limites não são valores, são procedimentos, se 
os considerarmos em si mesmos, mas voltam-se para realizar valores, de forma indireta, mediata que são os fins 
para os quais estão preordenados os procedimentos. Os princípios de direito tributário, por seu turno, geralmente 
se expressam como 'limites objetivos', posto como sobre-regras que visam a implementar os valores estipulados 
no ordenamento jurídico". (Direito Tributário, Linguagem e Método, p. 281). 

66 Direito Processual Tributário Brasileiro, p. 173. 
67 Para Humberto Ávila o princípio da legalidade possui uma perspectiva normativa tridimensional. "Sua dimensão 

normativa preponderante é de regra, na medida em que descreve o comportamento a ser adotado pelo Poder 
Legislativo". Já "no seu aspecto material conteudístico" possui "sentido normativo indireto tanto de princípio, 
na medida em que estabelece o dever de buscar um ideal de previsibilidade e de determinabilidade para o 
exercício das atividades do contribuinte frente ao poder de tributar, quanto o de postulado, porquanto exige do 
aplicador fidelidade aos pontos de partida estabelecidos pela própria lei". (Sistema Constitucional Tributário, p. 
124).  

68 No magistério de José Afonso da Silva o "princípio da legalidade é também um princípio basilar do Estado 
Democrático de Direito. É da essência do seu conceito subordinar-se à Constituição e fundar-se na legalidade 
democrática... Deve, pois, ser destacada a relevância da lei no Estado Democrático de Direito, não apenas quanto 
ao seu conceito formal de ato jurídico abstrato, geral, obrigatório e modificativo da ordem jurídica existente, mas 
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sujeito ao cumprimento de obrigações previstas em lei e, por outro lado, que a administração 
pública, inclusive a tributária, somente praticará condutas também previstas em lei69. Assim, o 
ato administrativo de fiscalização deverá estar fundamentado em prévia disposição de lei, 
sendo, pois, ato vinculado a despeito da discricionariedade da autoridade administrativa 
tributária na escolha dos documentos e livros que serão examinados conforme o objeto da 
fiscalização. 

Também em respeito ao art. 37 da Carta Magna, a atividade de fiscalização deverá 
ser executada com impessoalidade. A autoridade administrativa tributária deverá executar o ato 
de fiscalização de acordo com o estabelecido em lei, independentemente de suas convicções 
morais, partidárias e relacionamento com o administrado. O agente público não age em nome 
próprio70, mas sim em nome da administração tributária71. Ao agir dessa forma, a autoridade 
administrativa tributária também respeitará o princípio da moralidade, pelo qual se espera que 
o agente público não somente atue de acordo com o conjunto de regras que disciplinam a 
administração pública72, mas também com os padrões comportamentais esperados pela 
sociedade73.  

O princípio da eficiência está vinculado à boa administração, à administração 
eficiente que emprega os recursos adequados, sem desperdício, na busca dos melhores 
resultados de forma a atender o interesse público74. 
                                            

também à sua função de regulamentação fundamental, produzida segundo um procedimento constitucional 
qualificado". (Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 125). 

69 Marco Aurélio Greco defende que o respeito ao princípio da legalidade "não é ler a lei apenas em sua literalidade, 
mas é encontrar seu real significado em função dos valores consagrados pelo ordenamento". (Devolução ex 
officio de tributo indevido: dever de legalidade, moralidade e eficiência administrativas, no âmbito da função 
tributária, p. 12). 

70 Nesse sentido José Afonso da Silva é preciso ao anotar que "as realizações administrativo-governamentais não 
são do funcionário ou autoridade, mas da entidade pública em nome de quem as produzira". (Curso de Direito 
Constitucional Positivo, pp. 647/648). 

71 Geraldo Ataliba sustenta que a "Administração é investida de condições objetivas e subjetivas, através de seus 
agentes, pelo texto constitucional, para ser fiel ao Estado e à lei, sem dever nada ao transitório e eventual ocupante 
das funções políticas". (Princípios constitucionais do processo e do procedimento em matéria tributária. RDT 
46/121). 

72 José Afonso da Silva leciona que a moralidade administrativa é a moralidade jurídica e não a moralidade comum 
e, desta forma, apoiado na lição de Maurice Hauriou, conclui que "moralidade administrativa consiste no 
conjunto de 'regras de conduta tiradas da disciplina interior da Administração'". (Curso de Direito Constitucional 
Positivo, p. 125). Para Marco Aurélio Greco, "obedecer ao princípio da moralidade é enxergar o destinatário da 
norma; é assumir uma responsabilidade perante ele; é não cometer uma injustiça mediante a simplista invocação 
de um legalismo míope". (Devolução ex officio de tributo indevido: dever de legalidade, moralidade e eficiência 
administrativas, no âmbito da função tributária, p. 24). 

73 Lúcia Vale Figueiredo o "princípio da moralidade vai corresponder ao conjunto de regras de conduta da 
Administração que, em determinado ordenamento jurídico, são consideradas os standards comportamentais que 
a sociedade deseja e espera". (Curso de Direito Administrativo, p. 57). 

74 José Afonso da Silva consigna que o princípio da eficiência "orienta a atividade administrativa no sentido de 
conseguir os melhores resultados com os meios escassos de que se dispõe e a menor custo. Rege-se, pois, pela 
regra da consecução do maior benefício com o menor custo possível". (Curso de Direito Constitucional Positivo, 
p. 651). 
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No que diz respeito ao princípio da publicidade embora o ato de fiscalização seja 
uma atividade administrativa, tendo em vista que a fiscalização tributária invade a intimidade 
do contribuinte, bem como os sigilos empresariais, antes de qualquer conclusão de infração à 
legislação, é de se esperar que os referidos atos não sejam de acesso ao público em respeito aos 
princípios da intimidade e do livre exercício profissional/empresarial. Há, portanto, uma 
inescusável mitigação da aplicação do princípio da publicidade ao ato de fiscalização 
tributária75. Neste ponto, é necessário notar que a mitigação da aplicação do princípio da 
publicidade ao ato de investigação fiscal não implica em defender que o produto da fiscalização 
- auto de infração/lançamento tributário - não deva ser publicado para que os contribuintes 
possam ter conhecimento do entendimento das autoridades fiscais em relação às condutas 
empresárias tidas por incompatíveis à legislação tributária76.  

Além dos princípios elencados no artigo 37 da CF, a doutrina administrativista77 
aponta diversos princípios que devem nortear a atividade administrativa, dos quais, podemos 
citar, segundo o critério de menção pela maioria dos autores analisados, os princípios do devido 
processo legal (ampla defesa e contraditório), da eficiência, da igualdade, da finalidade, da 
motivação, da proporcionalidade, da razoabilidade, da segurança jurídica, da supremacia do 
interesse público e da tutela administrativa. Na doutrina tributária, destacamos a obra de 
REGINALDO FRANÇA78que, ao tratar dos princípios aplicáveis à atividade fiscalizatória 
tributária, aponta também a subordinação da atividade de fiscalização aos princípios da 
oficialidade, da autoridade competente, da verdade material, da boa-fé e lealdade entre fisco e 

                                            
75 Este também é o entendimento de Reginaldo França para quem a "fiscalização penetra em searas delicadas das 

empresas, como sua situação financeira, segredos industriais, preços praticados, cadastros de clientes e outras 
informações que não podem se tornar públicas, sob pena de prejuízos significativos aos empresários". O Autor 
ainda pontua que, por outro lado, "a atividade fiscal tributária por seu caráter investigativo e inquisitório 
apresenta nuances dos outros procedimentos comuns da Administração Pública, exigindo uma dosagem de 
segredo e cautela em face daqueles que trilham pelos caminhos escusos da sonegação". (Fiscalização Tributária: 
Prerrogativas e Limites, p. 139). 

76 Eurico Marco Diniz de Santi faz dura crítica ao sigilo fiscal como barreira ao conhecimento da legalidade 
concreta. Defende o autor ser "juridicamente insustentável e moralmente comprometedor que a Administração 
Tributária oculte seus atos de aplicação da legislação tributária", tal como o lançamento tributário e o auto de 
infração (Kafka: alienação da legalidade, exercício do controle social rumo à cidadania fiscal, p. 153). Ainda 
segundo o autor, para apreender a verdadeira legalidade é necessário sedimentar os critério legais eleitos pelas 
autoridades competentes (Sigilo fiscal, alienação e deformidade da legalidade: Em defesa do fim dos julgamentos 
públicos secretos, p. 371), combatendo-se, assim, o problema no direito tributário que "está justamente na 
dificuldade do saber efetivo sobre sua prática, aplicação, arrecadação, eficácia e externalidades colaterais, pois 
a maior parte de tais informações são protegidas por 'sigilo fiscal'" (A "Lista da PGFN", abuso do poder da 
transparência e indústria do contencioso tributário, p. 446).  77 Celso Antônio Bandeira de Melo in Curso de Direito Administrativo; José Cretella Júnior in Curso de Direito 
Administrativo; Hely Lopes Meirelles in Direito Administrativo Brasileiro; Lúcia Valle Figueiredo in Curso de 
Direito Administrativo; Marçal Justem Filho in Curso de Direito Administrativo; Maria Sylva Zanella di Pietro 
in Direito Administrativo; e Odete Medauar in Direito Administrativo Morderno. 

78 Fiscalização Tributária: Prerrogativas e Limites, pp. 132, 140, 142/145. 
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contribuintes e JAMES MARINS79 que além dos princípios constitucionais já mencionados 
alhures, também aponta os princípios da legalidade objetiva, vinculação, verdade material, 
oficialidade, colaboração, investigação, inquisitoriedade, cientificação, formalismo moderado, 
fundamentação, acessibilidade, celeridade e gratuidade. 

Ainda em relação aos princípios que regulam a atividade administrativa, é 
importante destacar que a Lei nº 9.784/99, a qual regula o processo administrativo no âmbito 
da Administração Pública Federal, estabelece em seu artigo 2º 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, além dos princípios elencados no art. 37 da Constituição Federal, 
a legislação ordinária faz referência aos princípios da finalidade, da motivação, da 
razoabilidade, da ampla defesa, do contraditório, da segurança jurídica e do interesse público, 
os quais, como visto, são apontados pela doutrina como princípios informadores da atividade 
administrativa. 

Embora todos os princípios acima apontados devam ser respeitados, sejam eles 
expressamente indicados na Constituição Federal ou na legislação ordinária, ou eleitos pela 
doutrina a partir da interpretação dos textos legais, em se tratando de princípios, é certo que 
eles são mais ou menos realizados em plenitude conforme o caso concreto.  

Nesta medida, em relação ao ato administrativo de fiscalização tributária, parece-
nos que os princípios mais influentes e que devem ser realizados na maior medida do possível 
são os princípios da supremacia do interesse público, da motivação, da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade e da razoabilidade. Os princípios da legalidade, da 
impessoalidade e da moralidade já foram debatidos acima, restando, pois, a análise dos 
princípios da supremacia do interesse público, da motivação e da razoabilidade. 

No que diz respeito ao princípio da supremacia do interesse público, este carrega 
um grande conteúdo valorativo que certamente deve se adequar aos valores da sociedade no 
tempo. Não obstante o conceito indeterminado, devemos ter em mente que interesse público 
não é interesse da administração pública. Assim, o ato de fiscalização não tem apenas o objetivo 
de arrecadação, mas sim o de verificar se há tributo devido ou não, se há ou não o respeito à lei 
e à Constituição. O interesse é da sociedade e não dos governantes. Já em relação ao princípio 
da motivação, como leciona LÚCIA VALLE FIGUEIREDO80, a motivação dos atos 
administrativos é a forma pela qual a atividade administrativa pode ser controlada. Isto porque 
                                            
79 Direito Processual Tributário Brasileiro, p. 173. 
80 Curso de Direito Administrativo, p. 52. 
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o princípio da motivação demanda a exposição das razões normativas e fáticas que demandaram 
a realização do ato administrativo81. Para o princípio da razoabilidade adotaremos o conceito 
de proibição de excesso, i.e., que o ato administrativo seja compatível com sua finalidade, em 
respeito à lei sem a imposição de excessos ou ônus insuportáveis ao contribuinte durante o 
procedimento de fiscalização. 

Observamos que alguns dos princípios constitucionais não escolhidos como os mais 
relevantes para o controle dos atos administrativos de fiscalização, embora sejam relevantes 
para o procedimento administrativo, incluindo a fase do litígio administrativo, não são 
aplicados diretamente ou em sua integridade ao ato de fiscalização, tal como o princípio da 
publicidade, acima analisado, ou o da ampla defesa e o do contraditório.  

Em relação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, estes estão 
relacionados ao processo administrativo o qual se inicia com a impugnação do contribuinte. 
Nesse sentido, é de se observar que durante a fase de investigação82 ainda não existe uma lide. 
Sequer há uma acusação a ser defendida pelo contribuinte83. Ainda sobre a mitigação da ampla 
defesa e do contraditório no âmbito da fase de investigação deve ser lembrado que nesta fase 
prevalece o caráter de inquisitoriedade caracterizado por JAMES MARINS84 pela "relativa 
liberdade que se concede à autoridade tributária em sua tarefa de fiscalização e apuração dos 
eventos de interesse tributário". Ademais, como observa JULIANO DI PIETRO, a natureza 
inquisitória do procedimento de fiscalização não retira o direito do contribuinte de participar e 

                                            
81 Segundo Fábio Soares de Melo, "o ato administrativo elaborado pelo agente público deve estar devidamente 

fundamentado e motivado, de maneira que o administrado se encontre apto a proceder conforme sua disposição 
ou, ainda, confrontá-lo, sob pena de decretação de nulidade ou anulabilidade". (Processo Administrativo 
Tributário: Princípios, Vícios e Efeitos Jurídicos, p. 61). 

82 O que denominamos de fase de investigação, pode ser entendido como o procedimento administrativo fiscal. 
James Marins conceitua a referida etapa como procedimento eis que entendido como "caminho para a 
consecução do ato de lançamento (inclusive fiscalização tributária e imposição de penalidades)". (Direito 
Processual Tributário Brasileiro, p. 160). A mesma posição é adotada por Marcos Vinicus Neder e Maria Tereza 
Martinez López para os quais os "atos anteriores ao lançamento referem-se à investigação fiscal propriamente 
dita, constituindo-se medidas preparatórias tendentes a definir a pretensão da Fazenda. Há simples procedimento 
que tão-somente conduz à constituição do crédito tributário. A partir daí instaura-se verdadeiro processo 
informado por seus princípios (desdobramento do due process f law)". (Processo Administrativo Fiscal, 3ª ed. p. 
29). 

83 Segundo James Marins somente "em eclodindo a litigiosidade na relação fiscal, caracterizada pela existência da 
pretensão fiscal do Estado (através da notificação do lançamento) resistida pelo contribuinte (por meio de 
impugnação administrativa formal) é que tem início a etapa crítica que transmuda o procedimento de lançamento 
em processo administrativo fiscal, agora sim presidido por novos postulados (garantias processuais do 
contribuinte)". (Direito Processual Tributário, p. 94). Na mesma linha Mary Elbe Gomes Queiroz Maia aponta 
que enquanto está em curso "o procedimento fiscal não existe lide ou litígio que poderá, ou não, ocorrer 
posteriormente. Por isso mesmo não há que se falar, até então, em devido processo legal". (A inexistência de 
sigilo bancário frente ao poder-dever de investigação das autoridades fiscais, p. 5). 

84 Direito Processual Tributário Brasileiro, p. 182.  
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colaborar com a investigação85, ainda que de contraditório não se trate86, lembrando, ainda, 
como pontua JAMES MARINS87 que na acepção jurídica procedimento inquisitório vem de 
inquérito, averiguação, apuração, "é procedimento preparatório que pode vir a se tornar um 
processo", o que também justifica o direito de colaboração do contribuinte. O princípio da 
segurança jurídica, entendido como postulado88 ou sobreprincípio89, é fundante do Estado 
brasileiro e orienta a aplicação do sistema jurídico, não regulando diretamente a produção do 
ato administrativo de fiscalização. 

Em relação aos demais princípios, neste momento, podemos tratá-los como 
corolários do princípio da legalidade e da moralidade ou, ainda, requisito do ato administrativo, 
tal como o princípio da autoridade competente, eis que todo ato jurídico para ser válido 
necessita de um agente competente. Ao agir conforme o princípio da legalidade, a autoridade 
administrativa tributária atenderá os indicados princípios da oficialidade, uma vez que é dever 
do agente fiscal iniciar o procedimento de fiscalização e a respectiva condução conforme 
disposição de lei, tema este que será melhor tratado à frente. Igualmente, ao respeitar o princípio 
da legalidade, a autoridade administrativa tributária atenderá ao princípio da verdade material90, 

                                            
85 "o procedimento de fiscalização não tem como finalidade a arrecadação, mas sim o interesse público 

representado tanto pela constituição do crédito tributário nos limites da estrita legalidade quanto pela efetivação 
dos direitos fundamentais, concluímos que o procedimento de fiscalização tributária em que não se respeita o 
direito a uma participação efetiva do contribuinte, em igualdade de partes com a administração, não atende ao 
interesse público em seu sentido amplo". (A fiscalização tributária e o dever de colaboração: O direito de 
participação do contribuinte, p. 225).  

86 A mesma posição quanto à possibilidade de o contribuinte participar e ser ouvido no procedimento de 
fiscalização embora de litigio não se trate é defendida por Fernando Augusto Martins Canhadas in O direito de 
ser ouvido no procedimento administrativo de fiscalização, pp. 131/139. 87 op. cit, p. 182. Na lição de James Marins, p. 183, "pode-se afirmar que o procedimento administrativo é 
inquisitório, mas o processo administrativo não o é. Essa assertiva torna-se correta partir da consagração 
constitucional do processo administrativo e de sua particularização em relação ao procedimento administrativo 
fiscal, de modo que mesmo no âmbito da administração tributária a fase processual propriamente dita não esteja 
governada pela inquisitoriedade. Isto significa que as fases pré-processuais concernentes às atividades de 
fiscalização e de lançamento presidem-se pelo princípio inquisitório, mas uma vez inaugurada a fase 
propriamente processual (constatada, portanto, a existência de lide) desparece a inquisitoriedade para prevalecer 
o devido processo legal". 

88 Segundo a lição de Humberto Ávila, "os postulados não são normas imediatamente finalísticas, mas metódicas; 
não são normas realizáveis em vários graus, mas estruturam a aplicação de outras normas com rígida 
racionalidade e não são normas com elevado grau de abstração e generalidade, mas normas que fornecem 
critérios bastante precisos para aplicação do Direito". (Sistema Constitucional Tributário, p. 43). 

89 Para Paulo de Barros Carvalho, princípio "é uma regra portadora de núcleos significativos de grande magnitude 
influenciando visivelmente a orientação de cadeias normativas, às quais outorga caráter de unidade relativa, 
servindo de fator de agregação para outras regras do ordenamento". (Direito Tributário, Linguagem e Método, 
p. 261). Ainda para o citado autor há valores jurídicos de maior hierarquia, tal como aqueles inseridos no 
preâmbulo da Constituição Federal, os quais podem ser tratados como magnos princípios, sobreprincípios, quais 
sejam: segurança jurídica, certeza do direito, igualdade, liberdade e justiça. (Direito Tributário, Linguagem e 
Método, pp. 263/272). 

90 Ao tratar do parágrafo único do art. 116 do CTN, Alberto Xavier defende sua constitucionalidade diante da 
concretização do "princípio da verdade material, que por sua vez é corolário do princípio da legalidade". 
(Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva, pp. 73/74). 
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pelo qual a fiscalização deve buscar e comprovar a efetiva ocorrência do evento tributário91. Já 
ao se respeitar o princípio da moralidade, evidentemente a autoridade administrativa tributária 
atenderá aos princípios da boa-fé e da lealdade.  

Para encerrar o presente tópico, não descartamos que no caso concreto o ato 
administrativo poderá ofender qualquer um dos princípios aqui indicados como orientadores da 
atividade administrativa92, contudo, os princípios aqui elencados como mais relevantes - 
supremacia do interesse público, motivação, legalidade, impessoalidade, moralidade e 
razoabilidade - devem ser concretizados em toda sua extensão semântica para que o ato de 
fiscalização não seja passível de anulação.  
2.2. Das disposições do Código Tributário Nacional acerca do poder de fiscalização  

O Capítulo I, do Título VI, do Livro II do Código Tributário Nacional, o qual 
compreende os art. 194 a 200, traz as regras gerais acerca da fiscalização. Enquanto o artigo 
194 é destinado ao legislador, é possível sustentar que as normas gerais acerca da fiscalização 
compreendem as regras sobre o poder da fiscalização (art. 195, 197 e 200), os deveres da 
fiscalização (art. 196 e 198) e os procedimentos para cooperação (art. 199). 

Segundo o art. 194, a competência e os poderes das autoridades administrativas em 
matéria de fiscalização serão disciplinados pela legislação tributária93 conforme as normas 
gerais estabelecidas no CTN. O art. 194 do CTN trata, portanto, da competência para 
fiscalização e do respeito ao princípio da legalidade, eis que embora mencione a legislação 
tributária e não propriamente a lei, determina que a fiscalização deverá observar o disposto no 
CTN. Nas lições de ALIOMAR BALEEIRO94, HUGO DE BRITO MACHADO95, PAULO DE 
BARROS CARVALHO96, REGINALDO FRANÇA97, ROGÉRIO LIMA98 e ROQUE 
                                            
91 Sobre o princípio da verdade material, Mary Elbe Gomes Queiroz Maia defende que por ele "não deve a 

Administração se satisfazer, dentro do processo tributário, apenas com as provas e versões fornecidas pelas 
partes, tendo o dever de trazer para o processo todo e qualquer elemento, dados, documentos ou informações, 
desde que obtidos por meios lícitos (consoante o artigo 5º, LVI, da Constituição), a fim de obter a verdade real 
da ocorrência, ou não, da obrigação tributária, seja pró ou contra o contribuinte". (Do Lançamento Tributário - 
Execução e Controle, pp. 110/111). 

92 Conforme leciona Marçal Justen Filho, os "chamados ‘princípios do direito administrativo’ são normas jurídicas 
pertinentes ao direito administrativo, que apresentam uma função norteadora da produção normativa e do 
desenvolvimento das atividades administrativas concretas". (Curso de Direito Administrativo, p. 171). 

93 Luís Eduardo Schoueri chama a atenção ao "fato de que a fiscalização é matéria que o Código Tributário 
Nacional reserva à "legislação tributária", não à lei. Claro que se dá "em virtude de lei", mas não se exige que o 
próprio legislador cuide de descrever as atividades". (Curso de Direito Tributário, p. 859). 

94 Direito Tributário Brasileiro, pp. 547/549. 
95 Curso de Direito Tributário, p. 211. 
96 Curso de Direito Tributário, p. 529 
97 Fiscalização Tributária: Prerrogativas e Limites, p. 129. 
98 O Abuso de Poder da Fazenda Pública no Campo da Fiscalização, p. 126. 
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ANTONIO CARRAZZA99, os poderes de fiscalização devem obedecer a forma prescrita em 
lei, isto é, estarem previamente regulamentados em lei. Impera aqui, pois, o respeito ao 
princípio da legalidade, tal como visto no tópico precedente. Como observa ROQUE 
ANTONIO CARRAZZA100, a lei deve "descrever rigorosamente os procedimentos a serem 
adotados pela Fazenda Pública para o lançamento do tributo". 

No que diz respeito aos procedimentos de verificação da ocorrência do fato gerador, 
o artigo 195 do Código Tributário Nacional determina que, para fins da legislação tributária, 
não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos 
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. Desta forma, o 
referido dispositivo legal estabelece o dever de colaboração do contribuinte com a fiscalização 
tributária. A doutrina101 defende que a autoridade fiscal tem legitimidade e o ordenamento 
protege o respectivo direito de investigação fiscal. Existe, no caso, pois, a legalidade do direito 
à fiscalização, o que, como visto acima, encontra, inclusive, amparo constitucional. 

O artigo 197 do CTN dispõe sobre a possibilidade de a autoridade administrativa 
tributária obter das pessoas arroladas nos incisos do referido dispositivo legal102, mediante 
intimação, informações sobre terceiros. O parágrafo único do artigo 197 assegura às pessoas 
obrigadas a prestar informações o direito ao sigilo em razão de cargo, ofício, função, ministério, 
atividade ou profissão103. 

Ainda quanto às regras gerais sobre o poder de fiscalização, o artigo 200 do CTN 
autoriza a autoridade administrativa tributária a solicitar o auxílio da força pública federal, 
estadual ou municipal, e reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício 

                                            
99 Curso de Direito Constitucional Tributário, p. 289. 
100 Op cit., p. 289. 
101 Aliomar Baleeiro. Direito Tributário Brasileiro, p. 547; Aurélio Pitanga Seixas Filho. Comentários ao Código 

Tributário Nacional, p. 490; Hugo De Brito Machado. Curso de Direito Tributário, p. 210; José Eduardo Soares 
de Melo. Curso de Direito Tributário, p. 445; Mary Elbe Gomes Queiroz Maia. A inexistência de sigilo bancário 
para o fisco, p. 817; Paulo de Barros Carvalho. Curso de Direito Tributário, p. 531; e Tércio Sampaio Ferraz 
Júnior. Sigilo de Dados: O Direito à Privacidade e os Limites à Função Fiscalizadora do Estado, p. 149. 

102 I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício; II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas 
e demais instituições financeiras; III - as empresas de administração de bens; IV - os corretores, leiloeiros e 
despachantes oficiais; V - os inventariantes; VI - os síndicos, comissários e liquidatários; VII - quaisquer outras 
entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. 

103 Ao tratar do art. 197 do CTN, Mary Elbe Gomes Queiroz Maia defende que o CTN concede o direito de 
manutenção de silêncio frente às solicitações do Fisco aqueles que em razão da profissão ou do cargo "são 
depositários de segredos íntimos e pessoais que poderiam até ser relevantes para o Fisco mas que, como foram 
recebidos no âmbito restrito da confiança decorrente de ofício exercido, esses segredos não poderão ser 
revelados". O que, por outro lado não acontece com as instituições financeiras, eis que "os banqueiros não estão 
submetidos às mesmas regras ético-jurídicas de sigilo dos padres e dos advogados". (A inexistência de sigilo 
bancário frente ao poder-dever de investigação das autoridades fiscais, p. 3). 
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de suas funções, ou quando necessário à efetivação de medida prevista na legislação tributária, 
ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção. 

As regras gerais sobre o poder de fiscalização conferem, pois, um amplo poder de 
investigação fiscal às autoridades administrativas tributárias, com acesso aos documentos 
fiscais e contábeis do contribuinte, à obtenção de informação com terceiros sobre as operações 
do contribuinte e, ainda, o uso de força policial caso obstada a atividade de fiscalização. 

Em relação aos deveres da fiscalização, o artigo 196 do CTN determina que o início 
da fiscalização seja documentado na forma da legislação vigente e, sempre que possível, os 
termos sejam lavrados nos livros fiscais exibidos à autoridade administrativa tributária ou, se o 
termo for lavrado em separado, que seja entregue uma cópia ao contribuinte. O referido 
dispositivo legal também determina que seja estabelecido prazo máximo para a conclusão da 
fiscalização. Quanto à necessidade de fixação do prazo para conclusão dos trabalhos de 
fiscalização, JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO104 destaca a importância da fixação do 
prazo de conclusão do procedimento de fiscalização, bem como da indicação do objeto da 
fiscalização de forma que o contribuinte possa adquirir ou manter a espontaneidade com relação 
aos seus demais negócios e atividades. 

Da conjugação dos artigos 195 e 196 do CTN, pode-se concluir que a fiscalização 
deve se limitar ao exame dos pontos objeto da investigação, tal como sustentado nas lições de 
ALIOMAR BALEEIRO105 e PAULO DE BARROS CARVALHO106. O argumento aqui 
apresentado também é defendido na lição de EDUARDO DOMINGO BOTTALLO e JOSÉ 
EDUARDO SOARES DE MELO, os quais asseveram que o ato inicial de fiscalização deve, 
no mínimo, trazer os dados sobre o "tributo objeto do procedimento de fiscalização a ser 
executado, período de apuração correspondente, prazo para a sua realização, identificação 
dos auditores fiscais e da autoridade expedidora, e código de acesso à Internet"107 que permita 
a consulta do documento de início da fiscalização. Ainda da conjugação dos art. 195 e 196 do 
CTN, também vale trazer a ideia defendida por MARIA DO ROSÁRIO ESTEVES108 sobre a 
transparência nos atos de fiscalização e de apreensão de documentos. 
                                            
104 "A Administração Pública deverá formalizar a fiscalização, que terá que ser concluída num determinado período 

de tempo, uma vez que este procedimento não deve se projetar indefinidamente no tempo, para não causar 
entraves ou constrangimentos ao sujeito passivo. É importante que o Fisco especifique os documentos solicitados 
(fixando prazo), e o objeto da matéria fiscalizada, pois o sujeito passivo poderá agir com espontaneidade com 
relação aos seus demais negócios e atividades (recolhendo tributos sem multa penal, ou formulando consulta às 
autoridades fazendárias, suspendendo a exigibilidade do respectivo crédito tributário)". (Curso de Direito 
Tributário, p. 446). 

105 Direito Tributário Brasileiro, pp. 548/549.  
106 Notas sobre a Prova no Processo Administrativo Tributário, pp. 856/857. 
107 Comentários às Súmulas Tributárias do STF, STJ, TRFs e CARF, pp. 74/75. 
108 Os meios de prova no processo administrativo tributário, p. 493. 
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O artigo 198 do CTN, respeitando o direito individual à intimidade e privacidade, 
veda a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida 
em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros 
e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades109. A proibição à divulgação de 
informações não faz frente às solicitações judiciais e administrativas decorrentes de regular 
processo110. O intercâmbio das informações será realizado mediante processo administrativo 
devidamente instaurado, com a entrega pessoal e mediante recibo. Também não há proibição 
de divulgação das informações referentes à representação fiscal para fins penais, inscrições em 
dívida ativa, parcelamento ou moratória. 

Por fim, em relação às regras sobre os procedimentos para cooperação, o artigo 199 
do CTN autoriza que as Fazendas Públicas prestem mutuamente assistência para a fiscalização 
dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou 
específico, por lei ou convênio. O dispositivo legal em questão ainda autoriza que a Fazenda 
Pública da União na forma estabelecida em tratados, acordos ou convênios, permute 
informações com Estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos. 
Diante da expressa disposição de cooperação entre as Fazendas Públicas, o artigo 199 do CTN 
autoriza a conclusão tomada por JOSÉ LUIS RIBEIRO BRAZUNA111 de que a competência 
territorial delimita a competência para fiscalizar. Acerca do direito de cooperação entre as 
autoridades administrativas tributárias, SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO112 defende 
que a fiscalização pode "articular-se para otimizar a fiscalização tributária e aprimorar a 
arrecadação, combatendo as fraudes e sonegação", porém, assevera o autor que a 
jurisprudência não admite "a 'prova emprestada', ou seja, servir-se uma Fazenda do que 
levantou uma outra para autuar os contribuintes". 

                                            
109 Eurico Marco Diniz de Santi aponta que o art. 198 do CTN não trata de sigilo fiscal, mas tão somente "cuida 

da proteção das informações privadas que o agente fiscal tem acesso em razão do exercício de suas funções", 
não podendo o referido dispositivo legal servir "como escudo da Administração Tributária para se esquivar ao 
controle social dos seus atos e comprometer a segurança jurídica instaurada historicamente pela legalidade 
prática" (Kafka: alienação da legalidade, exercício do controle social rumo à cidadania fiscal, pp. 150 e 153). 

110 Regina Helena Costa entende ser inconstitucional a divulgação de informações em decorrência de solicitação 
da administração pública. Nas palavras da Autora: "a exceção contemplada no inciso II do § 1º do art. 198, a 
nosso ver, padece de inconstitucionalidade, uma vez que autoriza a divulgação, pela Fazenda Pública, de 
informações relativas ao sujeito passivo ou terceiros, mediante solicitação de autoridade administrativa, com o 
objetivo de investigar prática de infração administrativa (art. 199, CTN), o que abrange, inclusive, aquelas 
informações protegidas por sigilo bancário (arts. 197, II, CTN, e 6º Lei Complementar n. 105, de 2001)". (Curso 
de Direito Tributário, p. 341). 

111 Lei Complementar nº 116/03 - Mudanças no Regime do ISS - Conflitos de Competência entre Municípios - 
Responsabilidade Tributária - Limites ao Poder de Fiscalização, p. 120. 

112 Curso de Direito Tributário Brasileiro, p. 906. 
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2.3. Das demais disposições que regulam o poder de fiscalização 
 

No âmbito da legislação federal, é estabelecido no artigo 7º do Decreto nº 70.235/72 
que o procedimento fiscal terá início com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por 
servidor competente, mediante ciência do sujeito passivo da obrigação tributária. Igualmente, 
o procedimento fiscal também será iniciado em razão de apreensão de mercadorias, documentos 
ou livros e pelo começo do despacho aduaneiro. Uma vez iniciado o procedimento fiscal, o 
contribuinte não mais poderá se aproveitar da denúncia espontânea estabelecida no artigo 138 
do CTN pelo prazo de 60 dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por qualquer ato 
escrito que indique a prorrogação do trabalho de fiscalização. Em linha com o artigo 196 do 
CTN, o artigo 8º do Decreto nº 70.235/72 determina que os termos decorrentes de atividade 
fiscalizadora serão lavrados, sempre que possível, em livro fiscal, extraindo-se cópia para 
anexação ao processo; quando não lavrados em livro, entregar-se-á cópia autenticada à pessoa 
sob fiscalização. 

As demais disposições do Decreto nº 70.235/72 dizem respeito à lavratura do auto 
de infração para exigência da obrigação tributária e ao processo administrativo, impondo, pois, 
a análise do poder de fiscalização em outros documentos normativos. Nesta medida, necessária 
será a análise do Decreto 3.724/01. 

O Decreto 3.724/01 em sua versão original tinha por escopo regular as disposições 
legais estabelecidas no artigo 6º Lei Complementar nº 105, de 10.01.01, pelo qual "as 
autoridades e os agentes fiscais da União, dos Estados, do DF e dos Municípios somente 
poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras quando houver 
processo administrativo instaurado e tais exames sejam considerados indispensáveis"113. 
Contudo, após a publicação do Decreto 8.303/14, o Decreto 3.724/01 passou a disciplinar todos 
os procedimentos fiscais tributários no âmbito da administração federal para a exigência 
tributária e não somente aqueles relativos à obtenção de informações junto às instituições 
financeiras. Embora as alterações introduzidas pelo Decreto 8.303/14 tenham objetivado a 
disciplina geral dos procedimentos de fiscalização, o Decreto 3.724/01 continuou ainda a 
regular os procedimentos de fiscalização frente às instituições financeiras e entidades a ela 
equiparadas para a busca de informações de terceiros. Todavia, tendo em vista que o objeto de 
estudo deste trabalho é a análise da relação de fiscalização direta entre Fisco e o sujeito passivo, 
as normas relativas à fiscalização das instituições financeiras não serão aqui analisadas. 
                                            
113Eduardo Domingos Bottallo e José Eduardo Soares de Melo in Comentários às Súmulas Tributárias do STF, 

STJ, TRFs e CARF, p. 74. 
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Pois bem, em relação às regras gerais do exercício da fiscalização tributária, o artigo 
2º do Decreto 3.724/01 passou a estabelecer que os procedimentos fiscais relativos a tributos e 
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil - RFB serão executados por 
ocupante do cargo efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início mediante 
expedição prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal - TDPF, conforme 
procedimento a ser estabelecido em ato do Secretário da Receita Federal do Brasil. 
Disciplinando, pois, a previsão estabelecida no artigo 7º do Decreto nº 70.235/72114, o Decreto 
3.724/01 estabeleceu que os procedimentos fiscais praticados pelos Auditores Fiscais da 
Receita Federal do Brasil serão iniciados pela expedição de Termo de Distribuição do 
Procedimento Fiscal - TDPF, o antigo Mandado de Procedimento Fiscal-MPF.  

Há de se observar, no entanto, que o procedimento de fiscalização tem início 
efetivamente com o primeiro ato de ofício de intimação do contribuinte, eis que o TDPF tem 
por objeto a delimitação das verificações a serem exercidas pelo auditor fiscal115. 

Em atendimento ao artigo 198 do CTN, os artigos 7º a 12 do Decreto 3.724/01 
disciplinam o sigilo fiscal das informações obtidas em fiscalização, bem como a 
responsabilidade do servidor que quebrar o dever de sigilo. O artigo 12 trata do direito de 
representação do contribuinte ao Corregedor-Geral da Receita Federal do uso indevido das 
informações, bem como o abuso da autoridade fiscal na requisição de informações. No entanto, 
o Decreto 3.724/01 não define o que seria entendido como ato de abuso da autoridade fiscal. O 
Decreto 3.724/01 também determina que caberá ao Secretário da Receita Federal estabelecer 
os modelos e as informações constantes do TDPF, os prazos para sua execução, as autoridades 
fiscais para sua expedição e demais hipóteses de dispensa do TDPF. Nesse sentido, foi expedida 
e publicada a Portaria RFB nº 1.687/14.  

A Portaria RFB nº 1.687/14 dispõe sobre o planejamento das atividades fiscais e 
estabelece as normas gerais para a execução dos procedimentos de fiscalização. Sobre o 
planejamento das atividades de fiscalização, este deverá observar os princípios do interesse 
público, da impessoalidade, da imparcialidade, da finalidade e da razoabilidade (art. 1º, §1º). 
Quanto aos procedimentos de fiscalização, a Portaria RFB nº 1.687/14 também faz menção ao 

                                            
114 O §2º do art. 2º do Decreto 3.724 estabelece que se entende por procedimento de fiscalização a modalidade de 

procedimento fiscal a que se refere o art. 7º do Decreto 70.235. 115 Ao comentar o antigo MPF, Marcos Vinicius Neder e Maria Tereza Martínez Lópes apontam que este "não 
instaura o procedimento fiscal, tendo em vista que o MPF apenas tem a função de delimitar as verificações a 
serem exercidas pelo auditor durante o procedimento de fiscalização, que não necessitam ser exercidas de 
imediato pelo auditor designado. O início do procedimento se dará apenas com o primeiro ato de ofício (v.g., 
intimação, termo de início de fiscalização) que evidencie o início do trabalho investigatório previsto no MPF". 
(Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, pp. 139/140). 
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artigo 7º do Decreto 70.235/72 e que por procedimento de fiscalização deve-se entender as 
ações que tenham por objeto a verificação quanto ao correto cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito passivo, relativas aos tributos administrados pela RFB, bem 
como sobre a aplicação da legislação do comércio exterior, podendo resultar em constituição 
de crédito tributário, redução de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), glosa de crédito em análise de restituição, ressarcimento, 
reembolso ou compensação, apreensão de mercadorias, representações fiscais, aplicação de 
sanções administrativas ou exigências de direitos comerciais. 

Nos termos do artigo 4º da Portaria RFB nº 1.687/14, os procedimentos de 
fiscalização serão instaurados após a devida distribuição do TDPF a um dos Auditores Fiscais, 
garantida a impessoalidade e os parâmetros técnicos definidos pela SUFIS116 ou pela SUARI117. 
O TDPF será expedido na forma eletrônica e dele será dada ciência ao sujeito passivo no sítio 
da Receita Federal do Brasil na internet. Portanto, o sujeito passivo somente passa a ter 
conhecimento do procedimento fiscal após a determinação de que este estará sujeito à 
fiscalização previamente determinada pelas autoridades fiscais, o que segundo MARILENE 
TALARICO MARTINS RODRIGUES implicaria em ofensa ao princípio da objetividade da 
ação fiscal118. Sobre o tema, LUIZ MARTINS VALERO119 defende que "o contribuinte tem o 
direito de saber os critérios técnicos e impessoais que levaram a administração tributária a 
selecioná-lo para auditoria". 

O artigo 5º da Portaria RFB nº 1.687/14 enumera os elementos obrigatórios do 
TDPF, quais sejam: (i) a numeração de identificação e de controle; (ii) os dados de identificação 
do sujeito passivo; (iii) a natureza do procedimento fiscal, se fiscalização ou diligência; (iv) o 
prazo para realização do procedimento fiscal; (v) o nome e a matrícula do Auditor Fiscal 
responsável pelo procedimento fiscal; (vi) o telefone e endereço funcional para contato; (vii) o 
nome e a matrícula do responsável pela expedição do TDPF. O TDPF também indicará (viii) o 
tributo objeto do procedimento de fiscalização; (ix) o respectivo período de apuração; (x) as 
verificações relativas à correspondência entre os valores declarados e os apurados na 
escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo, em relação aos tributos administrados pela 
RFB; e (xi) a data de início do procedimento fiscal. O artigo 5ª da Portaria RFB nº 1.687/14 
                                            
116 Subsecretaria de Fiscalização. 
117 Subsecretaria de Aduana e Relações Internacionais. 
118 "O princípio da objetividade da ação fiscal exige que o Estado não pode agir com surpresa ou indeterminação. 

O primado da segurança jurídica exige que toda a ação estatal seja previamente conhecida e que possam os 
administrados/contribuintes organizar seus negócios de maneira a não infringir quaisquer regras de conduta". 
(Limites à Fiscalização das Autoridades Administrativas, p. 130). 

119 Poderes do Fisco e Direitos dos Contribuintes, p. 227. 
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parece, pois, atender o reclamo da doutrina visto acima de que o ato de fiscalização deverá estar 
bem delimitado e identificado o objeto de fiscalização. 

O artigo 7º da Portaria RFB nº 1.687/14 traz o rol dos agentes competentes para a 
expedição do TDPF e estabelece a necessidade de respeito à jurisdição fiscal em que será 
realizado o procedimento fiscal.  

O artigo 8º da Portaria RFB nº 1.687/14 flexibiliza as disposições constantes do 
artigo 5º acima descritas, na medida em que autoriza que o TDPF original, independentemente 
de menção expressa, respalde os atos de fiscalização sobre outros tributos cuja infração seja 
constatada em razão do TDPF original. Por outro lado, o artigo 9º da Portaria RFB nº 1.687/14 
determina que as alterações ocorridas em razão do disposto no artigo precedente sejam 
registradas eletronicamente no TDPF, o que ocorrerá, obviamente, em momento posterior. 

O artigo 10 da Portaria RFB nº 1.687/14 elenca as hipóteses de dispensa do TDPF, 
tais como os procedimentos realizados no curso do despacho aduaneiro e procedimentos 
correlatos, vigilância e repressão de contrabando, procedimentos de malha fina, análise de 
restituição, reembolso, ressarcimento e compensação e revisão de débitos. 

O artigo 11 da Portaria RFB nº 1.687/14 estabelece o prazo de 120 dias para a 
execução do procedimento de fiscalização e de 60 dias para o procedimento de diligência, 
permitindo, ainda, a prorrogação dos prazos até a efetiva conclusão do procedimento fiscal. 
Todavia, a previsão de prazo de 120 dias parece-nos extrapolar o disposto no parágrafo 2º do 
artigo 7º do Decreto 70.235/72, o qual determina que após 60 dias será retomada a situação de 
espontaneidade do contribuinte.  

Ainda no âmbito da legislação federal, além das disposições acima referidas que 
delineiam a forma e os requisitos do procedimento de fiscalização, também devemos destacar 
o artigo 4º, IV da Lei nº 9.784/99, no qual é previsto o dever do contribuinte de prestar 
informações que forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos, bem como a Lei 
nº 9.430/96, notadamente o Capítulo IV, que trata dos procedimentos de fiscalização. Dentro 
do referido capítulo, são encontradas as regas sobre os procedimentos de: (i) suspensão da 
imunidade e isenção; (ii) regimes especiais de fiscalização; (iii) acesso à documentação; (iv) 
retenção de livros e documentos; (v) lacração de arquivos; (vi) guarda de documentos; (vii) 
arquivos magnéticos; (viii) apuração de omissão de receita; e (ix) lançamento tributário 
(lavratura de auto de infração). 

Para os fins do presente trabalho, dentre as regras estabelecidas na Lei nº 9.430/96, 
vale notar as disposições sobre a caracterização do embaraço à fiscalização diante da negativa 
não justificada de apresentação de livros e documentos em que se assente a escrituração das 
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atividades do sujeito passivo (art. 33, I). A caracterização da resistência à fiscalização, diante 
da negativa de acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se 
desenvolvam as atividades do sujeito passivo, ou se encontrem bens de sua posse ou 
propriedade (art. 33, II). A previsão do poder da fiscalização ao acesso de documentos mantidos 
em arquivos magnéticos (art. 34). A possibilidade de retenção dos livros e documentos para 
exame fora do estabelecimento do sujeito passivo desde que lavrado termo escrito de retenção 
(art. 34), bem como o direito de não devolução dos livros em caso de constatação de ilícito 
penal ou tributário (art. 34, §1º). A possibilidade de lacração de caixas, depósitos, cofres e 
móveis onde se encontram os arquivos e documentos objeto da fiscalização quando 
caracterizada a resistência ou o embaraço à fiscalização (art. 36). Por fim, destacamos o dever 
do contribuinte de manter os documentos, inclusive os arquivos magnéticos, que suportam a 
escrituração da pessoa jurídica pelo prazo decadencial (art. 37 e 38).  

No âmbito dos Estados e dos Municípios, o procedimento de fiscalização deverá 
observar as disposições legais instituídas pelos referidos entes políticos. A título de exemplo, 
no Estado de São Paulo, cuja jurisprudência administrativa e judicial foi objeto de pesquisa, o 
procedimento de fiscalização é disciplinado pela Lei Complementar nº 939/03 que institui o 
código de direitos, garantias e obrigações do contribuinte no Estado de São Paulo, notadamente 
nos art. 8º a 11. 

O artigo 8º da LC nº 939/03 estabelece que a administração tributária respeitará os 
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da razoabilidade, 
da finalidade, do interesse público, da eficiência e da motivação dos atos administrativos. 

O artigo 9º da LC nº 939/03 determina que o procedimento de fiscalização será 
precedido de ordem de fiscalização ou de qualquer ato administrativo equivalente, o qual 
conterá a identificação dos Agentes Fiscais de Rendas encarregados de sua execução, a 
autoridade responsável por sua emissão, o contribuinte ou local onde será executada, os 
trabalhos que serão desenvolvidos e o número do telefone ou endereço eletrônicos onde poderão 
ser obtidas informações necessárias à confirmação de sua autenticidade. A notificação dos 
inícios do trabalho fiscal será dada ao contribuinte pela entrega de uma das vias da ordem de 
serviço tal como determinado pelo artigo 10 da LC nº 939/03. 

O artigo 11 da LC nº 939/03 trata da apreensão de livros e documentos 
indispensáveis à autuação fiscal e o dever de devolução no prazo de 180 dias. 

No âmbito da fiscalização do ICMS no Estado de São Paulo, os procedimentos de 
fiscalização estão previstos nos artigos 490 ao 509-A do Regulamento do ICMS. 
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2.4. O objeto da fiscalização tributária. Os deveres instrumentais e demais documentos 
que suportam a incidência tributária 

 
Nos termos do artigo 113 do CTN, ao contribuinte, além da obrigação de 

recolhimento do tributo quando ocorrida a hipótese descrita em lei e constituído o crédito 
tributário, há, também, o dever de realizar prestações, positivas ou negativas, previstas na 
legislação tributária, no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. As chamadas 
obrigações acessórias120 pelo Código Tributário Nacional. 

Embora o Código Tributário Nacional tenha escolhido o nome de obrigações 
acessórias para qualificar as prestações positivas e negativas a cargo dos contribuintes, os ditos 
deveres instrumentais na lição de PAULO DE BARROS CARVALHO121, como aponta 
LUCIANO AMARO122, não estão subordinados à obrigação principal. Os deveres 
instrumentais possibilitam à autoridade administrativa tributária que essa "investigue e controle 
o recolhimento de tributos (obrigação principal) a que o próprio sujeito passivo da obrigação 
acessória, ou outra pessoa, esteja, ou possa estar, submetido"123. 

Adotando-se a premissa de que o Direito se manifesta por linguagem e que para sua 
realização é indispensável o ato de aplicação e a conversão dos eventos em fatos jurídicos pela 
linguagem competente124, constata-se, pois, a importância dos deveres instrumentais pelos 
quais os contribuintes irão constituir o crédito tributário ou, ainda, construir os suportes físicos 
e jurídicos para que as autoridades administrativas tributárias possam efetuar o lançamento 
tributário. 

Ao pensar em deveres instrumentais tributários, as chamadas obrigações acessórias, 
possivelmente o primeiro pensamento faça referência às diversas declarações fiscais, tais como 
                                            
120 Paulo de Barros Carvalho tece duras críticas à escolha do termo obrigações acessórias. Nas palavras do autor: 

"Já no que toca à expressão do Código - obrigações acessórias - a objeção é mais abrangente. Atinge os dois 
signos da locução. Os deveres de que falamos não têm natureza obrigacional, por faltar-lhes conteúdo dimensível 
em valore econômicos". (Curso de Direito Tributário, p. 289). E mais à frente em seu Curso, o autor indica que 
prefere a "expressão deveres instrumentais ou formais. Deveres, com o intuito de mostrar, de pronto, que não 
têm essência obrigacional, isto é, seu objeto carece de patrimonialidade. E instrumentais ou formais porque, 
tomados em conjunto, é o instrumento de que dispõe o Estado-Administração para o acompanhamento e 
consecução dos seus desígnios tributários". (Curso de Direito Tributário, p. 290). 

121 Ver nota anterior. 
122 Direito Tributário Brasileiro, p. 275. 
123 Op. cit. p. 275. 
124 Outra não é a lição de Paulo de Barros Carvalho para quem "os deveres instrumentais cumprem papel relevante 

na implantação do tributo porque de sua observância depende a documentação em linguagem de tudo que diz 
respeito à pretensão impositiva. Por outro troneio, o plexo de providências que as leis tributárias impõem aos 
sujeitos passivos, e que nominamos de 'deveres instrumentais' ou 'deveres formais', tem como objetivo precípuo 
relatar em linguagem os eventos do mundo social sobre os quais o direito atua, no sentido de alterar as condutas 
inter-humanas para atingir seus propósitos ordinários. Tais deveres assumem, por isso mesmo, uma importância 
decisiva para o aparecimento dos fatos tributários, que, sem eles, muitas vezes não poderão ser constituídos na 
forma jurídica própria". (Direito Tributário, Linguagem e Método, p. 424). 
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DCTF, GIA, os atuais sistemas eletrônicos integrantes do ambiente do Sistema Público de 
Escrituração Digital – SPED etc. Porém, é necessário lembrar que o artigo 195 do CTN faz 
referência a livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos 
comerciantes industriais ou produtores. Assim, ao tratar do objeto da fiscalização tributária, a 
análise não pode se limitar apenas aos deveres instrumentais tipicamente tributários, mas sim 
aos documentos contábeis e empresariais que suportam as atividades dos contribuintes. A 
conclusão aqui adotada é ainda mais segura nos dias de hoje em que a tecnologia é uma das 
maiores aliadas da administração tributária. 

Com o advento da Lei nº 6.022/07, restou instituído em nosso ordenamento o 
Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, o qual atualmente compreende a Nota Fiscal 
Eletrônica, o Conhecimento de Transporte Eletrônico, a Escrituração Fiscal Digital, a 
Escrituração Contábil Digital, a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, EFD-Contribuições, 
Escrituração Contábil Fiscal, EFD-Reinf e o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. 
Deveres instrumentais estes de amplo acesso à administração tributária, sendo, ainda, que 
alguns deles, tal como a nota fiscal eletrônica, somente são confeccionados ou expedidos após 
a validação e a autorização da administração fazendária. Diante do ambiente eletrônico que 
permite à administração tributária ter o acesso on line às informações fiscais dos contribuintes 
por meio dos sistemas e declarações eletrônicas, é possível estimar que, cada vez mais, o objeto 
da fiscalização será os documentos e os registros físicos que dão suporte às declarações 
eletrônicas.  

No que diz respeito às pessoas jurídicas, instrumento primeiro passível de 
fiscalização é o ato constitutivo da pessoa jurídica, o estatuto social ou o contrato social e 
demais atos correlatos, os quais permitirão identificar o objeto social, sócios, diretores e demais 
elementos necessários para a identificação da atividade empresarial e os respectivos 
responsáveis. Reconhecendo a pessoa jurídica como entidade econômica, com direitos e 
obrigações, o Código Civil impõe ao empresário e à sociedade empresária a obrigatoriedade da 
adoção de um sistema de contabilidade com base na escrituração uniforme de seus livros, em 
correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial 
e o de resultado econômico (art. 1179 do CC). 

O Código Civil não indica quais são os livros exigidos por lei, porém, faz expressa 
menção ao Diário (art. 1180 do CC) e ao livro Balancetes Diários e Balanços (art. 1185 do CC). 
A escrituração dos livros mercantis é disciplinada no Decreto-lei nº 486/69, cujo conteúdo 
normativo, no entanto, foi abarcado pelo Código Civil. Em relação às sociedades por ações, a 
Lei nº 6.404/64, em seu artigo 176, traz o rol de demonstrações financeiras a serem preparadas 
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pela Companhia: (i) balanço patrimonial; (ii) demonstração de lucros ou prejuízos acumulados; 
(iii) demonstração do resultado do exercício; (iv) demonstração dos fluxos de caixa; e (v) 
demonstração do valor adicionado se Companhia aberta. 

Em relação aos livros fiscais, no âmbito da legislação do imposto de renda, podem 
ser citados os seguintes diplomas legais: (i) Lei nº 154/47; (ii) Decreto-lei nº 1.598/77; (iii) Lei 
nº 8.383/91; (iv) Decreto 3.000/99; (v) Instrução Normativa RFB 1.422/13; os quais tratam 
sobre o (a) Livro Diário; (b) Livro Razão; (c) Registro de Inventário; (d) Livro de Apuração do 
Lucro Real; (e) Registro Permanente de Estoque para atividades imobiliárias; (f) Movimentação 
de Combustíveis para postos revendedores; e (g) a Escrituração Contábil Fiscal obrigatória 
desde 2014 às pessoas jurídicas, exceto as optantes pelo SIMPLES, órgão públicos, autarquias 
e fundações públicas e as inativas. Com a ECF, substituem-se os livros e registros físicos, tais 
como o livro de apuração do lucro real. 

No âmbito do Imposto sobre Produtos Industrializados, JOSÉ EDUARDO 
SOARES DE MELO125, em sua obra IPI - Teoria e Prática, ao tratar dos deveres instrumentais 
estabelecidos na legislação do referido imposto, aponta os deveres de rotulagem, marcação e 
numeração dos produtos, o selo de controle para produtos fonográficos, o dever dos 
transportadores, adquirentes e depositários de produtos industriais de exigirem que os produtos 
estejam acompanhados da correta documentação fiscal. Em relação à documentação fiscal, o 
mencionado autor indica a nota fiscal, o documento de arrecadação (DARF), os livros de 
registro de entradas, de saídas, de controle de produção e do estoque, de entrada e saída de 
controle do selo de controle, de utilização de documentos fiscais e termo de ocorrência, de 
inventário e de apuração do IPI, além da escrituração fiscal digital. 

Ainda no âmbito federal podem ser citados os deveres instrumentais consistentes 
na elaboração e transmissão das seguintes declarações: (i) Declaração de Informações sobre 
Atividades Imobiliárias - Dimob; (ii) Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf; 
(iii) Declaração sobre Operações Imobiliárias - DOI; (iv) Declaração de Serviços Médicos e de 
Saúde - Dmed; (v) Declaração de Benefícios Fiscais - DBF; (vi) Declaração de Ajuste Anual 
do Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF; (vii) e-Financeira; e (viii) Declaração Anual do 
Imposto Territorial Rural - DITR, dentre outras. 

No que se refere à legislação do ICMS, tendo, por exemplo, o disposto nos artigos 
213 a 252 do Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, há os Livros de: (i) Registro de 
Entrada; (ii) Registro de Saídas; (iii) Registro de controle de produção e do estoque; (iv) 
                                            
125 IPI - Teoria e Prática, pp. 241/248. 
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Registro de controle do selo especial de controle; (v) Registro de impressão de documentos 
fiscais e termos de ocorrências; (vi) Registro de inventário; (vii) Registro de apuração do IPI; 
(viii) Registro de apuração do ICMS; (ix) Livro de movimentação de combustíveis; e (x) 
Controle de Créditos do ICMS do Ativo Permanente (CIAP)126, os quais também passam a ser 
incorporados pelo ambiente do SPED. Há também outros deveres específicos a contribuintes 
de determinados setores da economia que em razão do volume de operações estão sujeitos a 
diferentes controles e documentos fiscais, tais como as concessionárias de energia e telefonia 
que são autorizadas a transcrever os lançamentos fiscais de forma resumida e enviar os arquivos 
eletrônicos de suas operações nos termos da Portaria CAT 79/03. 

Sem ter a pretensão de indicar todos os deveres instrumentais impostos aos 
contribuintes pelas legislações dos diferentes entes tributantes, tem-se que, em resumo, os 
contribuintes devem obediência às disposições da legislação civil, societária e fiscal, possuindo 
o dever de manter regularmente a contabilidade da pessoa jurídica, preencher os livros e sistema 
obrigatórios, bem como as declarações fiscais de constituição do crédito tributário. 

Nunca é demais lembrar que o preenchimento dos livros e sistemas dispostos em 
lei, além de obrigatórios e sujeitos à multa no caso de descumprimento, nos termos do parágrafo 
1º do artigo 9º do Decreto-lei nº 1.598/77, fazem prova a favor do contribuinte dos fatos neles 
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos 
em preceitos legais. 

Por fim, para encerrar o presente tópico, vale a lição de HUGO DE BRITO 
MACHADO127 de que a obrigação de exibição de livros recai somente sobre aqueles 
obrigatórios, contudo, se o contribuinte possuir outros livros que não os obrigatórios, a 
autoridade administrativa tributária também terá o direito de examiná-los. O que não é 
autorizada é a exigência de apresentação de livros e documentos inexistentes e não obrigatórios 
por lei aos contribuintes. E, como aponta LUÍS EDUARDO SCHOUERI128, se o contribuinte 
"não tem a obrigação de manter o livro exigido, a recusa será justificada", afastando-se a 
possibilidade de caracterização do embaraço à fiscalização. 

                                            
126 Para maiores detalhes ver José Eduardo Soares de Melo, ICMS: Teoria e Prática. pp. 449/454. 
127 "A obrigação de exibir evidentemente só é efetiva em se tratando de livros ou papéis cuja existência seja 

obrigatória. Note-se a diferença. Se um agente fiscal encontra um livro caixa, por exemplo, no escritório de uma 
empresa, tem o direito de examiná-lo, mesmo em se tratando, como se trata, de livro não obrigatório. Entretanto, 
se o contribuinte afirma não possuir o livro caixa, ou o razão, ou qualquer outro, não obrigatório, evidentemente 
não estará sujeito a sanção alguma. Não sendo legalmente obrigado a possuir determinado livro ou documento, 
obviamente não pode ser obrigado a exibi-lo. Entretanto, se de fato o possui, tanto que o fiscal o viu, não pode 
impedir o seu exame." (Curso de Direito Tributário, p. 211). 

128 Curso de Direito Tributário, p. 861. 
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2.5. Do ato administrativo de fiscalização tributária 
 

Linhas acima, vimos que a constituição do crédito tributário pode ser realizada tanto 
pelo contribuinte quanto pela administração tributária por meio do lançamento tributário. 
Também registramos que atualmente a grande maioria dos tributos é sujeita à constituição do 
crédito tributário pelo contribuinte, por meio do denominado lançamento por homologação que 
de lançamento não se trata. 

Uma vez efetivada ou não a constituição do crédito tributário pelo contribuinte, 
caberá à autoridade administrativa fiscal exercer seu poder de fiscalização visando ratificar os 
procedimentos realizados pelo contribuinte para, ao final, homologar a constituição e a extinção 
do crédito tributário; ou, em não concordando, ou ainda no caso do descumprimento pelo 
contribuinte do respectivo dever de constituição do crédito tributário, realizar ela própria a 
constituição do crédito tributário por meio do auto de infração. 

Indicamos que a constituição do crédito tributário será por meio de auto de infração 
na medida em que a hipótese em questão é aquela em que o contribuinte não cumpriu com o 
seu dever jurídico de constituir e extinguir o crédito tributário. Lembrando, como já pontuado 
acima, que o auto de infração compreende o lançamento tributário129. 

Em relação ao lançamento tributário, a doutrina trava discussão sobre se este se 
trata de ato ou de procedimento. A comentada controvérsia é causada pelo próprio CTN que no 
caput do art. 142 define o lançamento tributário como procedimento, enquanto no parágrafo 
único do referido dispositivo o trata como atividade e no caput do artigo 150 utiliza o termo 
"ato" para se referir ao lançamento. JOSÉ ARTUR LIMA GONÇALVES e MÁRCIO SEVERO 
MARQUES130, apoiados em ESTEVÃO HORVATH131, identificam que o Código Tributário 
Nacional usa diversas acepções para o termo "lançamento", porém devem ser consideradas 
apenas duas, a de procedimento e a de ato, na medida em que o ato de lançamento é 
normalmente precedido por um procedimento administrativo132. 

                                            
129 Para Eduardo Domingos Bottallo, "enquanto o lançamento pressupõe a simples ocorrência do fato imponível 

(fato gerador in concreto), o auto de infração aponta a prática de ilícito fiscal, ao qual a ordem jurídica comina 
sanção pecuniária". Para o referido autor, ambos "materializam ato administrativo de aplicação da norma 
tributária ao caso concreto. Só que, além de apurar o valor e de identificar o contribuinte, o auto de infração 
qualifica-o como infrator e propõe a aplicação das penalidades cabíveis". (Curso de processo administrativo 
tributário, p. 26) 

130 in Lançamento Tributário e Decadência, coord. Hugo de Brito Machado. Dialética. São Paulo. 2002. p. 333. 
131 in Lançamento Tributário e 'Autolançamento'. Dialética, 1997. 
132 "Pensamos, no entanto, que poderíamos considerar apenas duas acepções essenciais para essa expressão, uma 

mais ampla e uma mais estrita, no contexto da legislação tributária. A primeira, como correspondente a toda a 
sucessão de atos no âmbito do procedimento instaurado pela autoridade administrativa para a fiscalização do 
contribuinte; e a segunda, como o ato normativo individual e concreto, praticado pela autoridade administrativa 



54  

Aqueles que entendem ser o lançamento tributário um procedimento133, concentram 
seu foco de atenção em todo o desenrolar administrativo para a expedição do lançamento 
tributário, considerando, pois, que o lançamento tributário abrange os atos iniciais da 
fiscalização, bem como aqueles preparatórios do lançamento tributário, o próprio ato 
administrativo de constituição do crédito tributário e até mesmo o processo administrativo 
instaurado com a apresentação da impugnação administrativa.  

Já para a outra parte da doutrina134, o lançamento tributário trata-se de ato 
administrativo, eis que referidos autores consideram apenas o próprio ato de constituição e não 
os atos iniciais de instauração da fiscalização ou os atos preparatórios do lançamento, mas tão 
somente o ato de lançamento que constitui o crédito tributário e introduz no ordenamento 
jurídico a norma individual e concreta. 

De nossa parte, ficamos com o entendimento de que o lançamento tributário é ato 
administrativo, eis que preenche os requisitos135 deste, tais como (i) agente competente, (ii) 
motivo, (iii) forma, (iv) objeto e (v) finalidade136. Ademais, vale lembrar a definição dada por 
LÚCIA VALLE FIGUEIREDO137 de que o ato administrativo em sentido estrito é norma 

                                            
ao cabo daquele procedimento, na hipótese de verificação da ocorrência do fato imponível". (Lançamento 
Tributário e Decadência, coord. Hugo de Brito Machado. Dialética. São Paulo. 2002. p. 333) 133 Hugo de Brito Machado, in Lançamento Tributário e Decadência, coord. Hugo de Brito Machado. Dialética. 
São Paulo. 2002. p. 226, leciona que "O lançamento administrativo é na verdade um procedimento, no sentido 
de atividade que, por afetar direitos dos administrados, há de ser desenvolvida com obediência a certas 
formalidades legalmente impostas. Assim, por exemplo, há de ser sempre assegurado o direito de defesa ao 
contribuinte, que abrange o direito a uma decisão da autoridade sobre as objeções que colocar à determinação 
do tributo, e o direito de recorrer dessa decisão à instância administrativa superior. Mesmo quando não exista a 
inconformação do contribuinte com a exigência do tributo cujo valor seja objeto da primeira declaração, há de 
ser o contribuinte dela notificado, e a ele assegurado um prazo para defender-se. Assim, além dos atos ditos 
preparatórios, haverá sempre mais de um ato a compor um procedimento que se destina a garantir os direitos 
fundamentais do administrado, vale dizer, do contribuinte". 

134 James Marins. Lançamento Tributário e Decadência, coord. Hugo de Brito Machado. Dialética. São Paulo. 
2002. p. 314; José Eduardo Soares de Melo. Lançamento Tributário e Decadência, coord. Hugo de Brito 
Machado. Dialética. São Paulo. 2002. pp. 350/351; Lúcia Valle Figueiredo. Curso de Direito Administrativo, p. 
186; Paulo de Barros Carvalho. Direito Tributário, Linguagem e Método. São Paulo: Editora Noeses, 2008. p. 
432; e Sacha Calmon Navarro Coêlho. Lançamento Tributário e Decadência, coord. Hugo de Brito Machado. 
Dialética. São Paulo. 2002. p. 396. 

135 Lúcia Valle Figueiredo faz a observação de que "a inclusão ou exclusão de certos elementos do conceito 
depende do prisma de quem faz a seleção". (Curso de Direito Administrativo, p. 174). Para a mesma autora, são 
"requisitos extrínsecos ao ato a competência, o motivo (pressuposto fático do ato), as formalidades 
procedimentais, a finalidade mediata e imediata, a causa; e de elementos apenas o conteúdo do ato ou objeto e a 
forma". (Curso de Direito Administrativo, p. 198). Odete Medauar também indica que em relação à 
denominação, alguns autores empregam o termo elementos; outros adotam o vocábulo requisitos, por vezes 
repartindo-os em intrínsecos e extrínsecos; outros optam pelo termo pressupostos; outros separam requisitos de 
pressupostos (Direito Administrativo Moderno, p. 157). 136 Essa é a posição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro: "os elementos do ato administrativo são o sujeito, o objeto, 
a forma, o motivo e a finalidade. A só indicação desses elementos já revela as peculiaridades com que o tema 
é tratado no direito administrativo, quando comparado com o direito privado; neste, consideram-se elementos do 
ato jurídico apenas o sujeito, o objeto e a forma". (Curso de Processo Administrativo p. 187). 

137 Curso de Direito Administrativo, pp. 174/175. 
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concreta emanada pelo Estado, ou por quem lhe faça as vezes, cuja finalidade é criar, modificar 
ou declarar relações jurídicas entre a administração e o administrado, suscetíveis de serem 
contrastadas pelo Poder Judiciário. 

De outro lado, não é menos certo que o lançamento tributário se trata do ato final 
do procedimento tendente a verificar a ocorrência no mundo físico da hipótese de incidência 
descrita em uma norma geral e abstrata e a atribuição ao sujeito passivo do dever de recolher o 
tributo devidamente apurado e calculado. Igualmente, considerando que adotamos a premissa 
de ser o Direito um conjunto de normas válidas, o lançamento tributário é, portanto, um ato 
consistente em um veículo introdutor de uma norma individual e concreta que estabelece a 
relação entre Fisco e contribuinte138. 

Ao defendermos que o ato de constituição do crédito tributário se trata de ato final 
do procedimento tendente a verificar a ocorrência do evento tributário, entendemos que este 
procedimento é representado pelo conjunto de atos administrativos adotados pela autoridade 
administrativa tributária durante a investigação fiscal139. Ato administrativo objeto de nossa 
investigação, portanto, será o ato de início da fiscalização e os sucessivos pedidos de 
apresentação de documentos e de prestação de informações pelos contribuintes. 

No conceito aqui adotado, portanto, o ato administrativo de início da fiscalização 
será a norma individual e concreta que estabelece (cria) relação jurídica entre a administração 
pública tributária e o contribuinte, pela qual este deve ou prestar informações sobre sua 
atividade e declarações fiscais àquela, ou tolerar os atos de fiscalização nos termos da legislação 
tributária e com respeito aos direitos fundamentais. 

Por conseguinte, o ato administrativo de fiscalização, para ter validade, deverá 
possuir sujeito competente, forma, objeto, motivo e finalidade140. O sujeito competente estará 

                                            
138 Eurico Marco Diniz de Santi, colocando o procedimento no campo fático de produção da norma e o ato no 

campo normativo, define o lançamento tributário como "ato-norma administrativo que apresenta estrutura 
hipotético-condicional, associando à ocorrência do fato jurídico tributário (hipótese) uma relação jurídica 
intranormativa (consequência) que tem por termos o sujeito ativo e o sujeito passivo, e por objeto a obrigação 
deste em prestar a conduta de pagar a quantia determinada pelo produto matemático da base de cálculo pela 
alíquota". (Lançamento Tributário. São Paulo: Max Limonad, 1999. p. 133). 

139 Conforme leciona Paulo de Barros Carvalho, "procedimento administrativo é a conjugação de atos e termos, 
organizados harmonicamente, para a obtenção de um resultado, que se substancia num ato expressivo e final da 
vontade do Estado, enquanto Poder Público, no desempenho de suas funções". (Processo Administrativo 
Tributário. RDT 9-10/279). Igual pensamento é encontrado nas palavras de Roni Genicolo Garcia para quem o 
procedimento fiscal consiste "no ordenamento sequencial de atos para a verificação da hipótese de fato tributário, 
apuração de sujeito passivo e montante, notificação do lançamento para formalização e arrecadação do crédito, 
bem como para imposição de penalidades, enfeixando os atos de fiscalização, na forma prevista em lei". (RDDT 
nº 71/138). 

140 Paulo de Barros Carvalho leciona que no "ato jurídico administrativo encontramos os requisitos estruturais do 
gênero 'atos jurídicos', isto é, agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 82, do CC), 
além de elementos que lhe dão especificidade, quais sejam, os motivos e a finalidade do ato. Haverá, portanto, 
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atrelado à competência tributária do ente político141. Assim, na fiscalização do cumprimento da 
legislação tributária federal pelo contribuinte, o agente competente será o auditor fiscal da 
receita federal, nos Estados, o fiscal de rendas estaduais e, nos Municípios, o agente fiscal de 
rendas municipais. Exceção à regra ocorre na fiscalização das pessoas jurídicas sujeitas à 
sistemática do SIMPLES em que os diversos agentes fiscais dos entes tributantes podem 
empreender a fiscalização ex vi do art. 77 da Resolução CGSN 94/2011. 

Em relação à forma do ato administrativo, esta, diante do princípio da legalidade e 
da vinculação do ato administrativo, será aquela prevista na legislação tributária de cada ente 
tributante tal como visto no item 2.3 acima. Como aponta FÁBIO SOARES DE MELO142, "a 
forma, na qualidade de requisito do ato administrativo, consiste no revestimento que acaba por 
exteriorizar o ato expedido pela Administração Pública". A obediência à forma ou à 
formalidade, previstas em lei, é o que permitirá o controle do ato administrativo143. O 
atendimento à forma prevista em lei é requisito indispensável à validade do ato administrativo 
e garantia do Estado de Direito e concretização do devido processo legal144. 

Quanto ao objeto do ato administrativo de fiscalização, i.e., o conteúdo145 da norma 
individual e concreta, este será a própria fiscalização, isto é, a solicitação da apresentação dos 
livros e dos documentos relativos à apuração dos tributos e cumprimento dos deveres 
instrumentais146. Para LUÍS EDUARDO SCHOUERI147 o "objeto da fiscalização é a 
identificação do patrimônio, rendimentos e atividades econômicas do contribuinte", o que 
entendemos não ser diferente de nosso posicionamento, pois, ao verificar o patrimônio, 
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte, a autoridade administrativa tributária 

                                            
cinco características, como tem entendido a melhor doutrina do Direito Administrativo". (Processo 
Administrativo Tributário. RDT 9-10/278). 

141 Segundo aponta Fábio Soares de Melo, "a competência consiste, pois, no conjunto de atribuições das pessoas 
políticas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respectivos órgãos públicos e seus agentes 
administrativos, devidamente estabelecida no ordenamento jurídico, em conformidade com a Carta Política de 
1988". (Processo Administrativo Tributário: Princípios, Vícios e Efeitos Jurídicos, p. 78). 

142 Processo Administrativo Tributário: Princípios, Vícios e Efeitos Jurídicos, p. 79. 
143 Luís Eduardo Schoueri leciona que ao "exigir forma escrita, o Código Tributário Nacional trata de impor um 

controle à própria atividade da Administração. Pela forma escrita, o contribuinte tem como evidenciar o que lhe 
foi solicitado e a que tempo; também a Administração consegue demonstrar que solicitara alguma informação 
do contribuinte e sob que condições. Ou seja: há plena possibilidade de o contribuinte ou a Administração serem 
controlados em sua atividade". (Curso de Direito Tributário, p. 863). 

144 Lúcia Valle Figueiredo in Curso de Direito Administrativo, p. 202. 
145 Segundo Lúcia Valle Figueiredo, "o objeto é aquilo sobre o que o conteúdo dispõe (Zanobini)", sendo que o 

conteúdo é "a disposição encontrada na norma concreta". (Curso de Direito Administrativo, p. 205). 146 Marcos Vinicius Neder e Maria Tereza Martínez Lópes lecionam que os auditores fiscais têm "liberdade na 
coleta de dados e informações relacionadas ao fato gerador para a aferição da efetiva subsunção dos eventos 
ocorridos no mundo fenomênico à hipótese posta em abstrato na norma que rege o tributo sob exame". (Processo 
Administrativo Fiscal Federal Comentado, p. 139).  

147 Curso de Direito Tributário, p. 857. 
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verificará se o contribuinte adimpliu as obrigações tributárias e se cumpriu os deveres 
instrumentais a ele impostos pela legislação. 

O motivo do ato administrativo pode ser definido como os pressupostos de fato e 
de direito que autorizam a realização do ato administrativo148, i.e., da introdução da norma 
individual e concreta cujo objeto é a fiscalização. O pressuposto fático, pois, do motivo do ato 
é a existência do contribuinte e a prática por este de atividades sujeitas à tributação, enquanto 
o pressuposto normativo é aquele estabelecido no art. 195 do CTN e das legislações tributárias 
de cada ente tributante. 

A finalidade do ato administrativo é o cumprimento da lei de acordo com o interesse 
público, no caso do ato administrativo de fiscalização, a finalidade é a verificação do 
cumprimento da legislação tributária pelo contribuinte149. A finalidade mediata é a instauração 
do procedimento de fiscalização, enquanto que a finalidade imediata é a própria fiscalização do 
contribuinte. 

Uma vez introduzido no ordenamento o ato administrativo de fiscalização este 
gozará de certos atributos150, tais como a presunção de legitimidade, a imperatividade e a 
autoexecutoriedade. Isto quer dizer que o ato administrativo se presume válido e legítimo até 
que seja contestado e expurgado do ordenamento, implicando na imediata produção de efeitos 
jurídicos e obrigando o contribuinte a prestar as informações solicitadas ou se sujeitar à 
fiscalização. O ato administrativo de fiscalização é imperativo e autoexecutável na medida em 
que a administração pública pode criar obrigações e impor restrições ao administrado 
independentemente de ordem judicial. 
  

                                            
148 Nesse sentido Fábio Soares de Mello in Processo Administrativo Tributário: Princípios, Vícios e Efeitos 

Jurídicos, p. 81 e Maria Zylvia Zanella di Pietro in Direito Administrativo, p. 195. Já para Lúcia Valle Figueiredo 
motivo é "o pressuposto fático, ou acontecimento no mundo fenomênico, que postula, exige ou possibilita a 
prática do ato. Difere do motivo legal, que é o pressuposto descrito na norma". (Curso de Direito Administrativo, 
p. 201). 149 Fábio Soares de Mello sustenta que a "finalidade do ato administrativo apresenta, então, em sua essência, o 
interesse público propriamente dito, assim entendido como a vontade normativa que a Administração Pública 
procura tutelar, podendo apresentar-se de forma explícita ou implícita, sendo certo que a inobservância ao 
elemento em referência poderá implicar vício intitulado por 'desvio de finalidade'". (Processo Administrativo 
Tributário: Princípios, Vícios e Efeitos Jurídicos, p. 82). 150 Sobre os atributos do ato administrativo, Maria Sylvia Zanella Di Pietro entende que não "há uniformidade de 
pensamento entre os doutrinadores na indicação dos atributos do ato administrativo; alguns falam apenas em 
executoriedade; outros acrescentam a presunção de legitimidade; outros desdobram em inúmeros atributos, 
compreendendo a imperatividade, a revogabilidade, a tipicidade, a estabilidade, a impugnabilidade, a 
executoriedade (que alguns desdobram em executoriedade e exigibilidade)". (Curso de Direito Administrativo, 
p. 182). 
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PARTE 3 - O abuso do poder de fiscalização e a estratégia processual para combatê-lo 
 

"Ocorre que o desrespeito, pelas autoridades 
fazendárias, aos direitos do contribuinte, 
deteriora o sentimento da cidadania e a própria 
crença no Direito como instrumento de regulação 
das relações sociais" (Hugo de Brito Machado151)  

Após a verificação das disposições legais que disciplinam o poder de fiscalização, 
bem como a definição do ato administrativo de fiscalização, no presente capítulo, trataremos 
do conceito do abuso do poder de fiscalização e do momento de combatê-lo. Nesta medida, 
analisaremos tanto o conceito semântico-normativo quanto o aspecto pragmático mediante a 
construção do contraponto em relação ao poder de fiscalização acima definido, bem como a 
exposição da percepção dos contribuintes e as manifestações da jurisprudência judicial e 
administrativa. Como consequência, trataremos da função de revisão dos órgãos 
administrativos de julgamento como instrumento de controle da arbitrariedade do ato de 
fiscalização para mitigação da concretização do crime de excesso de exação e da 
responsabilidade do Estado por dano tributário. Por fim, considerando que a fiscalização é 
exercida por meio da produção de atos jurídicos, aqui denominado de ato de fiscalização, 
investigaremos a anulação do ato administrativo para, posteriormente, definirmos o conceito de 
abuso do poder de fiscalização de forma definitiva e o momento adequado de combatê-lo. 
3.1. Da percepção normativa do conceito de abuso do poder de fiscalização  

Nos tópicos anteriores tratamos de delimitar o ato administrativo de fiscalização 
tributária, indicando que este, como o próprio nome sugere, se trata de ato administrativo, o 
qual, para ser válido e manter sua existência no ordenamento jurídico, inclusive diante de 
contestação pelo contribuinte, deve possuir agente competente, forma, objeto, motivo e 
finalidade. Ademais, verificamos que o ato administrativo de fiscalização deverá atender aos 
princípios norteadores da atividade administrativa, dos quais elencamos a supremacia do 
interesse público, a motivação, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a razoabilidade. 
Isto porque os referidos princípios deverão ser realizados integralmente para que não existam 
vícios no ato administrativo de fiscalização. 

Igualmente, verificamos que a Constituição Federal faz expressa menção ao 
respeito aos direitos fundamentais no exercício da atividade de verificação e de fiscalização do 
patrimônio, dos rendimentos e das atividades econômicas dos contribuintes. Dentre os direitos 
                                            
151 Responsabilidade Pessoal do Agente Público por Danos ao Contribuinte, RDDT/95, p. 75. 
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fundamentais, foram mencionados os princípios da legalidade, da liberdade, da proteção da 
propriedade, da igualdade, da livre iniciativa, do livre exercício do trabalho e do sigilo. No que 
diz respeito à proteção dos direitos fundamentais, tem-se que esta deve ser concretizada de 
forma que não seja anulado o direito à fiscalização152. 

Também verificamos as diversas formalidades que devem ser seguidas pelas 
autoridades administrativas tributárias para o início da fiscalização e a produção do ato 
administrativo de fiscalização. Assim, a despeito de o artigo 195 do CTN conceder o amplo 
poder de fiscalização dos livros e documentos dos contribuintes e dos não contribuintes, certas 
formalidades deverão ser cumpridas, tais como a notificação e ciência da pessoa que será 
investigada, a indicação do objeto da fiscalização, isto é, dos documentos, livros e deveres 
instrumentais de interesse da fiscalização, o motivo da fiscalização, ou seja, qual a finalidade 
da fiscalização, por exemplo, apuração da regularidade do recolhimento de IRPJ, CSLL etc., a 
data de início e o prazo em que deverá ser concluída a fiscalização.  

Em relação ao prazo de fiscalização, vale observar uma aparente divergência entre 
o disposto no parágrafo 2º do artigo 8º do Decreto nº 70.235/72 e no artigo 11 da Portaria RFB 
nº 1.687/14, o qual estabelece o prazo de 120 dias para a execução do procedimento de 
fiscalização. Diz-se aparente divergência na medida em que o Decreto nº 70.235/72 autoriza a 
prorrogação do prazo e, desta forma, em um primeiro momento, não há vedação de que o 
procedimento de fiscalização tenha duração maior do que 60 dias. Por outro lado, o Decreto nº 
70.235/72 estabelece que, após 60 dias, o sujeito passivo volta à situação de espontaneidade. 
Portanto, para que o prazo de 120 dias respeite o princípio da legalidade deverá ser entendido 
que embora os trabalhos de fiscalização possam ser concluídos em 120 dias, após o prazo de 
60 dias, o sujeito passivo fará jus à espontaneidade no pagamento de tributos eventualmente 
devidos, porém não recolhidos, caso a autoridade fiscalizadora não requeira a prorrogação do 
prazo153. Ademais, também devemos mencionar não ser razoável que o procedimento de 
fiscalização seja indefinidamente prorrogado sem expectativa de conclusão, o que pode 
acarretar transtornos aos contribuintes no desenvolvimento de duas atividades não somente 
                                            
152 Da lição de Robert Alexy in On the Structure of Legal Principles, é possível concluir ao se verificar que o 

cumprimento de um princípio leva a não realização de outro, deve-se seguir a lei do equilíbrio: quanto mais 
intensiva a interferência em um princípio, mais importante a realização de outro princípio. Para referido autor, 
pois, não é possível que um princípio aniquile o outro que confronta no caso concreto. 

153 Sobre o prazo do ato de fiscalização e a retomada da espontaneidade, Marcos Vinicius Neder e Maria Tereza 
Martínez Lopez lecionam que a "validade do ato inicial é de 60 dias, prorrogável por igual período, 
sucessivamente, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos. Do raciocínio a 
contrário senso, infere-se que a espontaneidade é readquirida se o autor do procedimento fiscal não ultimar a 
continuidade da ação fiscal no prazo mencionado e não expedir nenhum outro ato, nesse ínterim, que demonstre 
sua intenção de prosseguir com o trabalho". (Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, p. 181). 
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diante do destacamento de pessoas e tempos para atendimento à fiscalização como a 
impossibilidade de recuperação da espontaneidade no cumprimento das obrigações tributárias 
objeto de fiscalização. Nesse ponto, embora a legislação não estabeleça um prazo máximo para 
a conclusão do procedimento de fiscalização além dos prazos decadenciais previstos nos art. 
150 e 173 do CTN, diante do previsto no art. 24 da Lei nº 11.457/07154, parece-nos que o 
procedimento de fiscalização não possa superar o prazo de 360 dias sob pena de violação do 
princípio da razoabilidade.  

Diante deste cenário e considerando que sobre os contribuintes já recai uma elevada 
e custosa carga de obrigações tributárias e de deveres instrumentais155, podemos defender, ao 
menos no papel de descrever o Direito Positivo dentro de determinada lógica para que não 
existam contradições, que o ato administrativo de fiscalização configurará abuso de direito, aqui 
entendido como a violação dos requisitos legais para produção do ato administrativo ou a 
desconformidade com os direitos individuais e, assim, caracterizando o abuso do poder de 
fiscalização se: (i) não possibilitar a concretização em plenitude dos princípios da supremacia 
do interesse público, da motivação, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da 
razoabilidade; (ii) violar de forma irremediável os princípios da liberdade, da proteção da 
propriedade, da igualdade, da livre iniciativa, do livre exercício do trabalho e do sigilo; e (iii) 
não preencher os requisitos do ato administrativo - agente competente, forma, objeto, motivo e 
finalidade - segundo o disposto na legislação tributária de regência do ato administrativo, o que, 
aliás, será melhor debatido à frente quando tratarmos da anulação do ato administrativo. 

Sobre o conceito de abuso de direito, o qual é de há muito tempo trabalhado pelos 
civilistas, podemos citar as palavras de SILVIO RODRIGUES156 para quem “um direito só não 
constituirá ato ilícito se o seu titular o exercer regularmente. Da lição do referido autor, 
percebemos que o abuso do direito está na execução do direito, o que, segundo MARCO 
AURÉLIO GRECO157 pode implicar em desequilíbrio do relacionamento entre as partes em 
                                            
154 Diz o dispositivo em questão ser obrigatória a prolação de decisão administrativa no prazo máximo de 360 

(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte. 
155 Nesse sentido, Eurico Marco Diniz de Santi defende que "o contribuinte cumpre suas obrigações tributárias, 

muitas vezes incorrendo em custo de adequação para facilitar a atividade de fiscalização, os quais, na verdade, 
deveriam ser suportados pelo Estado (e.g. preenche dezenas de declarações, elabora relatórios, balanços, livros 
contábeis, mantém setores repletos de funcionários especializados em compliance tributária etc.)" (Kafka: 
alienação da legalidade, exercício do controle social rumo à cidadania fiscal, p. 354). 

156 Curso de Direito Civil, p. 312. Sílvio de Salvo Venosa leciona que no “abuso de direito, pois, sob a máscara de 
ato legítimo esconde-se uma ilegalidade. Trata-se de ato jurídico aparentemente lícito, mas que, levado a efeito 
sem a devida regularidade, ocasiona resultado tido como ilícito (Direito Civil. Parte Geral. p. 604). 

157 Nas palavras do autor o abuso do direito é “categoria construída para inibir práticas que, embora possam 
encontrar-se no âmbito da licitude (se o ordenamento positivo assim tratar o abuso), implicam, no seu resultado, 
uma distorção no equilíbrio do relacionamento entre as partes, (i) seja pela utilização de um poder ou de um 
direito em finalidade diversa daquela para a qual o ordenamento assegura sua existência, (ii) seja pela sua 
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razão pela utilização de um poder com finalidade diversa daquela apontada em lei ou pela 
distorção funcional sem a devida motivação.  

Pois bem, em relação à concretização máxima dos princípios da supremacia do 
interesse público, da motivação, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da 
razoabilidade, como visto acima, adotamos a ideia de que os princípios possuem uma carga 
valorativa significativa e são empregados na medida do possível desde que não violados os 
respectivos núcleos e, assim, passíveis de ponderação. Contudo, no que diz respeito ao ato de 
fiscalização, os princípios aqui elencados devem ser cumpridos sem qualquer ponderação. Não 
há como se admitir que o ato administrativo de fiscalização não busque a concretização do 
interesse público, isto é, do cumprimento da lei, tanto pela Administração Pública quanto pelo 
contribuinte, de forma que somente seja exigido tributo se este realmente for devido. Não se 
está diante da mera arrecadação, mas sim do cumprimento da lei. Igualmente ocorre com a 
impessoalidade e com a moralidade, eis que a fiscalização tributária é isenta de interesses e de 
relações entre a Administração Tributária e o contribuinte alvo de fiscalização, devendo a 
autoridade administrativa tributária realizar o procedimento de investigação respaldada na 
moralidade, i.e., na conduta esperada pela sociedade. Por fim, quanto à razoabilidade, o 
procedimento de fiscalização deverá ser procedido pelos meios adequados, sem a exposição 
indevida do contribuinte, bem como diante dos limites físicos na apresentação de documentos. 
A título de exemplo, não poderia a autoridade administrativa tributária exigir a apresentação 
em 5 dias das movimentações, livros e documentos dos últimos cinco anos de contribuinte que 
realiza mais de um milhão de operações por mês. 

No que diz respeito à não violação dos princípios da liberdade, da proteção da 
propriedade, da igualdade, da livre iniciativa, do livre exercício do trabalho e do sigilo; embora 
à autoridade administrativa tributária sejam conferidos amplos poderes de fiscalização e ela 
esteja respaldada pelo princípio da supremacia do interesse público, os núcleos dos princípios 
aqui comentados não podem ser violados. Assim, caso não exista situação de flagrante e a 
prática de crime, a propriedade não deverá ser invadida sem prévia notificação ao contribuinte. 
O procedimento de fiscalização deverá ocorrer segundo o procedimento ordinário, com a 
intimação do contribuinte do início da fiscalização para, posteriormente, a autoridade 

                                            
distorção funcional, por implicar inibir eficácia da lei incidente sobre a hipótese sem uma razão suficiente que a 
justifique” (Planejamento Tributário, p. 203). Ainda segundo Marco Aurélio Greco o abuso do direito sob o 
prisma da Administração Pública “como esta tem sua ação apoiada na exigência básica da legalidade, que implica 
não apenas não poder violar a lei, mas também só poder agir segundo o que ela dispõe (conforme certa posição 
ideológica), a consequência do abuso é uma ilegalidade, reconduzindo-se às hipóteses de correção próprias desta 
figura com o desfazimento do respectivo ato administrativo" (Planejamento Tributário, p. 205).  
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administrativa tributária comparecer na sede da empresa, por exemplo. Quanto ao atendimento 
ao princípio da igualdade, os contribuintes, desde que em mesma situação, deverão ser tratados 
da mesma forma durante o processo de fiscalização, o que obviamente não deverá ocorrer em 
procedimentos de fiscalização de contribuinte sujeito a regime especial de fiscalização ou sob 
suspeita de prática de ilícito penal-tributário e de contribuinte isento de qualquer suspeita e com 
regularidade fiscal. Da mesma forma, o procedimento de fiscalização não poderá interromper 
ou prejudicar a livre iniciativa ou a liberdade de trabalho, não podendo a fiscalização expor o 
contribuinte investigado ao público ou aos seus fornecedores e clientes. Igualmente, o sigilo 
bancário e fiscal do contribuinte deverá ser respeitado, cabendo à autoridade administrativa 
tributária acessá-los e protegê-los nos termos da lei. Ainda sobre a não violação dos direitos 
fundamentais, diante do direito de petição, bem como do princípio de proteção do patrimônio 
e do dever do contribuinte de colaboração, o agente da administração tributária responsável 
pela fiscalização não poderá se recusar a aceitar provas apresentadas espontaneamente pelo 
contribuinte ainda que estas não tenham sido objeto de intimação fiscal. 

Em relação aos requisitos do ato administrativo - agente competente, forma, objeto, 
motivo e finalidade - o não preenchimento de qualquer um deles implicará na configuração do 
abuso do poder de fiscalização. Assim, se a fiscalização não for realizada por agente fiscal 
vinculado à administração tributária ou se este estiver excedendo sua competência, tal como a 
fiscalização de ICMS por agente municipal, ou agente municipal fiscalizando contribuinte 
situado em outro município e que não exerça atividade no município da autoridade 
administrativa tributária. Quanto à forma, como visto, há diversas formalidades a serem 
seguidas para o início e a realização do procedimento de fiscalização, as quais se não observadas 
resultarão em abuso de fiscalização. Assim, se não expedida a intimação de ciência do início 
da fiscalização, haverá a caracterização de abuso. Igualmente, se não for indicada data de início 
e o prazo de fiscalização haverá abuso, se a fiscalização for prorrogada sem que tenha sido dada 
ciência ao contribuinte etc. O objeto da fiscalização somente poderá ser a verificação do 
cumprimento das obrigações tributárias e dos deveres instrumentais previstos na legislação do 
ente político ao qual a autoridade administrativa tributária está vinculada, à exceção da 
fiscalização das pessoas jurídicas sujeitas ao regime do SIMPLES. No que diz respeito ao 
motivo do ato administrativo de fiscalização, este dificilmente será desrespeitado, pois os 
pressupostos fáticos do ato são a existência do contribuinte e a potencial prática de atividades 
sujeitas à tributação. Situação essa replicada na verificação do requisito da finalidade, o qual 
somente será descumprido em esdrúxula hipótese de que o ato administrativo de fiscalização 
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não seja expedido para realizar a fiscalização do contribuinte, o que também implicaria em 
ofensa aos princípios da supremacia do interesse público, da legalidade e da moralidade. 
3.2. Da percepção dos contribuintes sobre o abuso do poder de fiscalização  

O abuso do poder de fiscalização na percepção dos contribuintes, segundo as 
pesquisas realizadas para o presente trabalho, obviamente tem por pressuposto o campo da 
pragmática sem qualquer embasamento direto na teoria, tratando-se da exacerbação de um 
sentimento de injustiça sofrida pelos contribuintes durante um procedimento de fiscalização. 

Das perguntas formuladas conforme indicado no Anexo II, daqueles que se referiam 
a exemplos concretos de abuso do poder de fiscalização diante de exigências para apresentação 
de documentos ou informações, a tendência dos contribuintes foi a de apontar as seguintes 
práticas como abusivas: (i) exigência de documentos não previstos em lei, tais como elaboração 
de planilhas, print screen da tela de transmissão de arquivos eletrônicos, entrega de documentos 
de terceiros, documentos sem conteúdo econômico; (ii) entrega de documentos fiscais já 
transmitidos ao Fisco; (iii) elaboração de documentos fiscais previstos em lei com informações 
duplicadas; (iv) prazo exíguo para levantamento de documentos superiores a um exercício 
fiscal; (v) entrega ou apresentação de documentos já disponibilizados anteriormente ao Fisco. 
O item que mais se destacou nas respostas dos contribuintes foi a elaboração de planilhas, o 
que revela um sentimento de que os contribuintes são obrigados a realizar parte do trabalho das 
autoridades administrativas tributárias. 

A resposta à pesquisa realizada com os contribuintes permitiu-nos capturar alguns 
exemplos concretos de pedidos no curso do procedimento de fiscalização que poderão 
eventualmente ser confrontados com as decisões jurisprudenciais relatadas na sequência de 
forma a verificar em que medida o sentimento de injustiça dos contribuintes é respaldado pelo 
Poder Judiciário e órgãos administrativos de julgamento. 
3.3. Posição da Jurisprudência acerca dos art. 195 e 196 do Código Tributário Nacional  

A partir dos critérios - palavras chave - indicados na Parte 1 deste trabalho, 
empreendemos as pesquisas nas páginas eletrônicas dos tribunais judiciais e administrativos, 
bem como na página eletrônica do Conselho da Justiça Federal e em página eletrônica de 
empresa cujo objeto é o oferecimento de soluções para acompanhamento de legislação e 
decisões dos órgãos administrativos e judiciais158. 
                                            
158 www.decisoes.com.br 
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A pesquisa na jurisprudência judicial foi intentada no Supremo Tribunal Federal, 
no Superior Tribunal de Justiça, nos Tribunais Regionais Federais e no Tribunal de Justiça de 
São Paulo segundo os critérios explicados no capítulo 1.2. Da mesma forma, a pesquisa 
empreendida na jurisprudência administrativa teve por objeto as decisões do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais e do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo 
conforme os critérios relatados no capítulo 1.2.  

Com os critérios escolhidos para a pesquisa de decisões sobre o poder de 
fiscalização e abusos no exercício de referido direito, foram apontadas 3.650 decisões, sendo 
594 decisões administrativas e 3.056 decisões judiciais. Das decisões administrativas 
encontradas, nos termos do presente trabalho, foram selecionadas 39 decisões. Já em relação às 
decisões judiciais, foram selecionadas 128 decisões.  

As ementas das decisões selecionadas encontram-se no Anexo III do presente 
trabalho, devidamente numeradas para identificação e referência no presente capítulo. Abaixo 
apontaremos nossas conclusões sobre o entendimento dos Tribunais judiciais e administrativos 
sobre o poder de fiscalização e eventual abuso deste direito segundo o corte metodológico aqui 
empreendido.  
3.3.1. Supremo Tribunal Federal - STF  

No âmbito do STF foi identificada a Súmula 439159 cuja ementa determina que estão 
sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o 
exame aos pontos objeto de investigação. No sentido da Súmula 439 são as decisões 1.2 a 1.18. 
No entanto, é importante observarmos que a Súmula foi editada antes do Código Tributário 
Nacional e da Constituição Federal, razão pela qual não há uma referência direta aos artigos 
195 e 196 do CTN e muito menos à proteção dos direitos fundamentais tal como estabelecido 
no artigo 145 do Texto Supremo. 

Das decisões de 1.2 a 1.18, ainda podemos destacar que o direito de fiscalização é 
respaldado no interesse público, porém, em tais oportunidades, o STF decidiu que a fiscalização 
deve se resumir ao exame dos livros relevantes aos pontos objeto da investigação, sendo 
proibida a devassa aos livros e documentos não pertinentes. 

As decisões 1.19 e 1.20, posteriores ao CTN e à Carta Magna, reconhecem o direito 
de fiscalização dos livros e documentos dos contribuintes, respeitando-se, no entanto, os 
                                            
159 Além da Súmula 439, vale destacar as Súmulas nºs 70, 323 e 547, as quais tratam sobre a impossibilidade de 

interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias e aquisição de estampilhas como meio coercitivo para 
a cobrança de tributos. As mencionadas Súmulas não foram expressamente indicadas e comentadas em razão de 
não obedecerem aos critérios de pesquisa aqui empreendidos. 
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direitos fundamentais, implicando, assim, na impossibilidade de produção de provas ilícitas e 
na inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial. 
3.3.2. Superior Tribunal de Justiça - STJ  

Das decisões selecionadas do STJ, verificamos que em relação ao conteúdo 
normativo do art. 195 do CTN, a referida Corte não diverge quanto ao dever de o contribuinte 
exibir os livros e documentos que possua à autoridade administrativa tributária (2.1; 2.3; 2.9; e 
2.11), a qual, inclusive, tem o direito de propor ação judicial para exibição dos livros no caso 
de negativa do contribuinte (2.4). A interpretação dada ao art. 195 do CTN pelo STJ é ampla 
no sentido de que o dever de exibição dos livros e documentos recai sobre toda atividade 
empresarial e não somente sobre os comerciantes industriais ou produtores (2.5). Assim, o 
contribuinte é obrigado a exibir os livros e documentos necessários durante o prazo decadencial 
(2.9), ou após o referido prazo quando necessária a verificação da existência do direito pleiteado 
(2.8).  

Ainda em relação ao art. 195 do CTN, o STJ posiciona-se no sentido de que embora 
o contribuinte não seja obrigado a produzir todos os livros previstos em lei, é obrigado a exibir 
ao fisco todo e qualquer documento que possua e que seja relevante à fiscalização (2.1; 2.2; 2.3; 
2.9; 2.10; e 2.11). No entanto, deverá a autoridade administrativa tributária motivar os pedidos 
de exibição de documentos (2.11). 

Também foi manifestado pelo STJ que a atividade de fiscalização deverá ser 
circunscrita à área de competência e jurisdição do ente tributante (2.6), o que certamente 
delimita o direito de fiscalização dos Municípios, Estados e do Distrito Federal. 

Quanto à apreensão de documentos, o STJ já se manifestou no sentido da 
possibilidade de apreensão pela autoridade administrativa fiscal se tal possibilidade estiver 
prevista em lei independentemente de autorização judicial (2.3 e 2.12). Em sentido contrário, 
foi identificada uma decisão estabelecendo que deve haver autorização judicial para apreensão 
de documentos do contribuinte (2.7.). 

Por fim, em relação ao art. 196 do CTN, da decisão encontrada, verificamos que a 
manifestação do STJ foi no sentido de que referido dispositivo normativo determina apenas que 
se dê ciência ao contribuinte do início da fiscalização (2.10). 
3.3.3. Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF1  

Da análise das decisões proferidas pelo TRF1, verificamos a ratificação do direito 
(3.1; 3.6; 3.8; 3.9; e 3.11) e da competência (3.8; e 3.12) de as autoridades administrativas 
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tributárias empreenderem a verificação dos livros e documentos do contribuinte, desde que 
exercido dentro do prazo decadencial quando o objetivo for a constituição do crédito tributário 
(3.9), o ato seja devidamente motivado (3.4. e 3.7) e respeitados os direitos individuais (3.10). 
Em relação à proteção aos direitos individuais, o TRF1 confirmou que o poder de fiscalização 
não é absoluto e, no caso concreto, deveria respeitar a inviolabilidade do domicílio residencial, 
eis que procurava provas na casa do pai de um dos sócios da pessoa jurídica, o que demandaria 
mandado judicial para a prática do ato. 

Ainda conforme o TRF1, o dever de prova do ato abusivo ou arbitrariedade 
cometida durante o procedimento de fiscalização cabe ao contribuinte (3.1; e 3.5). 
3.3.4. Tribunal Regional Federal da 2ª Região - TRF2  

A análise das decisões proferidas pelo TRF2 nos indicou que o ato de fiscalização 
é suportado pelo princípio da supremacia do interesse público (4.1; e 4.5), porém, não pode se 
afastar do princípio da legalidade notadamente quanto ao exercício da competência e do poder 
de polícia para fiscalizar (4.2; e 4.9). 

O TRF2 igualmente ratifica a ampla interpretação dada ao art. 195 do CTN em 
relação ao direito de fiscalização e de verificação dos livros comerciais e fiscais do contribuinte 
(41; 4.3; 4.4; 4.5; e 4.6), bem como dos documentos que dão suporte aos livros fiscais (4.4), 
inclusive de apreensão dos documentos fiscais (4.5), desde que dentro do período de prescrição 
do crédito tributário (4.4). 

O Tribunal em questão também reafirma a necessidade de lavratura do termo de 
início de fiscalização (4.7), divergindo sobre a necessidade de fixação do prazo de conclusão, 
eis que há decisão (4.8) indicando a desnecessidade tendo em vista que o prazo é estipulado em 
lei e decisões (4.9; e 4.10) no sentido de que o procedimento fiscal pode ser prorrogado e deve 
ser concluído dentro dos prazos fixados na legislação tributária. 

Por fim, o TRF2 também já se manifestou no sentido de que o ato de fiscalização 
pode ser impugnado por diversas modalidades (4.4), deixando entender, assim, a possibilidade 
de defesa na esfera administrativa e judicial antes ou depois da lavratura do auto de infração. 
3.3.5. Tribunal Regional Federal da 3ª Região - TRF3  

As decisões proferidas pelo TRF3 apontaram para o direito de fiscalização a ser 
exercido pelas autoridades administrativas tributárias (5.2), o qual deve ser motivado (5.2), 
ainda que os motivos do ato estejam apenas indicados no antigo MPF, atual TDPF, sendo 
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dispensada a indicação do motivo em cada ato praticado pelas autoridades administrativas 
tributárias dentro do procedimento de fiscalização (5.2). 

Ainda da análise das decisões do TRF3, constatamos que tanto o antigo MPF, atual 
TDPF, como o termo de início de fiscalização podem ser dispensados nas hipóteses previstas 
em lei (5.1), tais como na repressão ao contrabando. Este tema demonstra que o direito de 
fiscalização é sempre regulado pelo princípio da legalidade, embora o ato de fiscalização seja 
manifestação do princípio da supremacia do interesse público (5.4 a 5.17), o que permite a 
mitigação do direito ao sigilo e à proteção da intimidade ao menos em relação às informações 
fiscais e aos documentos de exibição obrigatória ao Fisco, conforme previsão legal. 

Por fim, constatamos também manifestação do TRF3 no sentido de que o ônus da 
prova de ilegalidade do ato administrativo de fiscalização é do contribuinte (5.1) e que o 
exercício do direito de defesa na impugnação do auto de infração pode implicar na mitigação 
de eventuais ilegalidades cometidas durante a fiscalização - falta de intimação (5.3). 
3.3.6. Tribunal Regional Federal da 4ª Região - TRF4  

A partir das decisões proferidas pelo TRF4 selecionadas no presente trabalho, 
constatamos que o indicado Tribunal também afirma o direito da administração pública de 
instauração da fiscalização (6.3) e que esta deve ser executada de forma ampla (6.1; 6.3; 6.4; 
6.5; e 6.7) e não se limita apenas à verificação dos deveres instrumentais (6.5; e 6.7). Desta 
forma, diante da supremacia do interesse público, às autoridades administrativas tributárias é 
permitido, inclusive, o acesso aos computadores e ao sistema do contribuinte fiscalizado (6.4).  

Ainda em relação aos poderes de fiscalização, o TRF4 confirmou (i) o direito de 
apreensão e de aplicação de restrições quando previsto em lei, tal como a apreensão de 
documentos e lacração de depósitos (6.3); (ii) o dever de exibição dos livros e dos documentos 
mesmo após o prazo decadencial quando o contribuinte ainda possui a referida documentação 
(6.8). No que diz respeito ao prazo de conclusão e de prorrogações da fiscalização, o TRF4 
manifestou-se no sentido de que estes são os previstos em lei e devem ser observados pela 
fiscalização (6.10). 

Todavia, é de se observar que, apesar do entendimento de amplos poderes das 
autoridades administrativas tributárias nas atividades de fiscalização, o TRF4 já se manifestou 
pela impossibilidade de solicitação de informações pessoais e não vinculadas à pessoa jurídica 
fiscalizada (6.1). Igualmente, observamos (i) o dever de apresentação do termo de início da 
fiscalização (6.1); (ii) o dever de notificação do início da fiscalização (6.9); (iii) o dever de 
motivação do ato com indicação dos documentos a serem fiscalizados (6.2); e (iii) o dever de 
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identificação dos agentes fiscais, ainda que apenas na pessoa do líder da equipe de fiscalização 
ou do superior encarregado pela fiscalização (6.1). 

Por fim, das decisões proferidas pelo TRF4, identificamos que o comentado 
Tribunal já se manifestou no sentido de que, ao ser verificada eventual ilegalidade, o 
contribuinte deve representar o ocorrido ao superior hierárquico da autoridade fiscalizadora 
(6.2), sendo ônus do contribuinte a prova da ilegalidade (6.2). 
3.3.7. Tribunal Regional Federal da 5ª Região - TRF5  

Das decisões encontradas e selecionadas no TRF5, verificamos a manifestação do 
Tribunal em relação à possibilidade de apreensão e/ou retenção de mercadorias durante o curso 
da fiscalização desde que o procedimento encontre previsão legal (7.1; 7.3; e 7.4), prestigiando-
se, assim, o princípio da legalidade. 

No que diz respeito à anulação do ato administrativo considerado pelo contribuinte 
como abusivo, o TRF5 manifestou-se no sentido de que ao Poder Judiciário somente é possível 
a anulação de ato administrativo desprovido de amparo legal ou absolutamente desconexo com 
a realidade dos fatos (7.2). 
3.3.8. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP  

Das decisões pesquisadas e selecionadas, constatamos que o TJSP segue a 
orientação de que o direito de fiscalização (poder de polícia) deve ser exercido conforme os 
termos da legislação (8.10; 8.11; 8.21; 8.23; 8.26; 8.39; 8.40; 8.41; 8.44; e 8.47), orientado pelo 
interesse público e com respeito aos direitos individuais (8.8; 8.9; e 8.28), inclusive pela polícia, 
para a apuração de crimes contra a ordem tributária (8.2).  

Igualmente, o TJSP reconhece que o direito de fiscalização é amplo no tocante ao 
exame de livros e documentos (8.1; 8.4; 8.5; 8.8; 8.9; 8.11; 8.12; 8.15; 8.17; 8.24; 8.27; 8.35; 
8.36; 8.38; 8.39; 8.41; 8.43; e 8.45), ainda que diante do extravio dos livros, acontecimento este 
que deve ser reportado nos termos da lei, mas que não exime o dever de reconstrução da escrita 
e exibição ao Fisco (8.5), à exceção da ocorrência de furto não contestada pela autoridade 
administrativa tributária (8.34). Como exemplo do amplo poder de fiscalização, identificamos 
uma decisão que assegurou o direito de a fiscalização acessar os sistemas da empresa (8.16). 
Apontamos também que a exigência do cumprimento de obrigações acessórias estabelecidas 
em lei não é abuso de direito segundo decisão já proferida pelo TJSP (8.3). 

Segundo as decisões do TJSP pesquisadas, o dever de colaboração (8.39) e de 
submissão à fiscalização também recai àqueles que não são contribuintes (8.6; e 8.27), inclusive 
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fora da área de competência da autoridade administrativa tributária (8.6; 8.14; 8.16; 8.25; 8.27; 
e 8.44). É ônus do contribuinte a conservação dos livros fiscais, prevalecendo, por 
consequência, o dever de exibi-los à fiscalização (8.37; e 8.46). 

Em relação aos poderes de fiscalização, o TJSP reconheceu ser legal a intimação 
do contribuinte por meios eletrônicos regulamentados em lei ainda que a fiscalização tenha 
ocorrido de forma física e presencial (8.7). Aliás, há o dever da autoridade administrativa 
tributária de intimar o contribuinte do início da fiscalização (8.15; e 8.28), porém, nos casos de 
urgência previstos em lei, esta medida pode ser dispensada (8.15). 

Apesar do amplo poder de fiscalização, o qual não é ilimitado, o TJSP também já 
se manifestou no sentido de que a fiscalização, além de ser exercida nos termos da legislação, 
deve ser devidamente documentada (8.23), sendo vedado ao agente fiscal exigir que os livros 
sejam apresentados na repartição fiscal em dia e horário determinado (8.1). Igualmente, a 
fiscalização somente pode exigir e fiscalizar os documentos fiscais decorrentes de sua 
competência para tributar. Assim, o Fisco estadual não pode exigir as cópias das declarações 
de imposto de renda dos sócios da pessoa jurídica (8.42). Nesse aspecto, o Fisco não pode exigir 
a elaboração de planilhas ou documentos não previstos em lei (8.37). Ao Fisco cabe a análise 
dos documentos fiscais, a realização do levantamento de eventual tributo devido e a elaboração 
de suas conclusões (8.37). 

Ainda quanto às restrições do exercício do poder de fiscalização, o TJSP também 
já se posicionou no sentido de que o Fisco não pode impor restrições por prazo indeterminado 
tais como a apreensão de documentos fiscais (8.28). De igual maneira, a fiscalização não pode 
prejudicar a atividade empresarial do contribuinte fiscalizado mediante a expedição de avisos e 
notificações aos clientes do contribuinte informando sobre a existência do processo de 
fiscalização e sugerindo a existência de responsabilidade tributária sem o prévio processo 
administrativo (8.9). Igualmente, não pode divulgar a fiscalização ao público em geral por meio 
do sítio eletrônico (8.19). 

Por fim, no que tange aos aspectos de contestação da fiscalização pelo contribuinte, 
o TJSP reconhece que o ato de fiscalização goza da presunção de legitimidade e veracidade, 
competindo ao contribuinte a prova da ilegalidade do ato (8.13; 8.18; 8.20; 8.22; 8.24; 8.29; 
8.30; 8.31; 8.32; e 8.33). Ademais, foi identificado também que a possibilidade de defesa 
administrativa mitigaria os eventuais excessos de fiscalização (8.26). 
3.3.9. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF 
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A pesquisa realizada aos Acórdãos proferidos pelo CARF também apontou o 
reconhecimento do amplo poder de fiscalização aos livros e documentos diante do teor do art. 
195 do CTN (9.1; 9.7; 9.8; 9.10; 9.11; e 9.12), não se limitando apenas aos livros fiscais, mas 
a todos os documentos que suportem a incidência tributária (9.12). Também constatamos o 
reconhecimento pelo CARF do dever de colaboração do contribuinte com a apresentação da 
documentação exigida (9.7; e 9.8). 

Corolário do dever de fiscalização é, conforme a jurisprudência do CARF, o dever 
de guarda dos livros até o término do prazo prescricional e não o decadencial (9.1; 9.2; 9.3; 9.9; 
9.10; 9.11; e 9.12), sendo, inclusive, autorizado o reexame de período já fiscalizado (9.22). Por 
outro lado, após o prazo prescricional, não há o dever de exibição dos livros e documentos (9.2; 
9.3; 9.4; e 9.5), ainda que a fiscalização possa ter acesso àqueles ainda existentes (9.9). Desta 
forma, reconhecida a desoneração do dever de exibir livros e documentos, é indevida a 
aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória (dever instrumental) em relação 
à não apresentação de livros e documentos após o prazo prescricional (9.3; e 9.5). Contudo, a 
não apresentação dos livros e dos documentos dentro do prazo decadencial ou prescricional é 
pressuposto para a aplicação de multa agravada por embaraço à fiscalização (9.10). Ainda em 
relação à exibição de livros e de documentos, o CARF entende como legítima a retirada de 
livros fiscais do estabelecimento do contribuinte (9.6), inclusive a apreensão quando 
evidenciado risco ao bom andamento da fiscalização (9.19). 

Quando questionada a legitimidade e a competência do auditor fiscal, o CARF se 
posicionou no sentido de que o auditor fiscal é competente para proceder ao exame dos livros 
e escrita fiscal independentemente de sua habilitação profissional (9.6; 9.8; 9.13; e 9.17), eis 
que a competência decorre de lei (9.20).  

Segundo o CARF, não há nulidade na condução de fiscalização por mais de 2 anos, 
pois o art. 196 do CTN não fixa prazo pré-definido para conclusão da ação fiscal (9.6; 9.15; e 
9.17). Pelas decisões selecionadas, o Decreto nº 70.235/72 também não fixaria prazo, no 
entanto, nos termos da decisão 9.16, após 60 dias, o contribuinte readquire a espontaneidade. 
Eventual nulidade diante da morosidade na conclusão da ação fiscal foi mitigada em razão do 
exercício da ampla defesa e do contraditório (9.6). O exercício do contraditório e da ampla 
defesa também foi utilizado como elemento mitigador de eventual nulidade na decisão 9.13, 
embora em tal decisão este argumento tenha sido utilizado de forma subsidiária e na 
eventualidade de ser reconhecida a nulidade por lavratura do auto de infração fora do local do 
estabelecimento. Quanto ao local de lavratura do auto de infração, o CARF se posicionou como 



71  

sendo legítima a lavratura de auto de infração no local da ocorrência da infração ainda que fora 
do local do estabelecimento (9.6; 9.8; 9.13; e 9.17). 

Conforme as decisões selecionadas do CARF, o MPF - atual TDPF - deve ser 
emitido antes do início da ação fiscal. Assim, a emissão do MPF/TDPF apenas ao final implica 
em nulidade da fiscalização (9.14), bem como é nulo o lançamento cujo tributo não tenha sido 
identificado como objeto de fiscalização no MPF/TDPF expedido previamente ao início do 
trabalho fiscal (9.14). Porém, já foi decidido que eventuais vícios do MPF/TDPF não implicam 
necessariamente em nulidade se o auto de infração foi lavrado em respeito à legislação (9.20). 
Ainda quanto ao entendimento do CARF sobre as formalidades do procedimento de 
fiscalização, já foi entendido que nos termos do art. 196 do CTN, tanto o contribuinte pode ser 
intimado em termo próprio quanto a autoridade administrativa tributária pode lavrar o termo de 
intimação e início de fiscalização nos livros (9.16). O fundamental é que o contribuinte seja 
previamente intimado do início da fiscalização e do objeto desta. 

Por fim, o CARF já se posicionou no sentido de que o litígio somente se instaura 
com a lavratura do auto de infração, quando, então, é devido o respeito aos princípios da ampla 
defesa e do contraditório (9.20). 
3.3.10. Tribunal de Impostos e Taxas - TIT  

A pesquisa às decisões proferidas pelo TIT permitiu-nos constatar que o tribunal 
administrativo reconhece o amplo poder de fiscalização desde que exercido nos termos da 
legislação de regência (10.2; 10.12; 10.13; e 10.14), não se restringindo, pois, à análise apenas 
dos livros fiscais e dos documentos contábeis (10.9; 10.10; 10.15; e 10.18). Por consequência, 
o TIT entende ser direito da fiscalização a apreensão de livros e de documentos fiscais (10.1; e 
10.14), de programas, de sistemas e de computadores (10.13), bem como a adoção de outras 
medidas restritivas com o objetivo de apurar irregularidades no cumprimento das obrigações 
tributárias e dos deveres instrumentais (10.11). 

Quanto aos requisitos formais do procedimento de fiscalização, segundo a 
jurisprudência do TIT, o início e o término da fiscalização devem ser documentados pelos 
respectivos termos, porém estes não precisam constar do processo administrativo, eis que não 
são elementos integrantes do auto de infração (10.10; 10.15; e 10.18). O TIT também já 
reconheceu que não há nulidade na falta de lavratura no livro fiscal do termo de início de 
fiscalização desde que o contribuinte receba a intimação (10.16). A falta de assinatura no termo 
de fiscalização não é causa de nulidade quando este é disponibilizado na internet para consulta 
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(10.1). Igualmente foi entendido pelo TIT que não há irregularidade no envio de intimações por 
correio com carta registrada (10.1; e 10.18). 

Já foi decidido pelo TIT que nos termos do art. 491 do RICMS, o agente fiscal de 
renda pode ampliar o objeto da fiscalização durante os trabalhos de fiscalização na medida em 
que o termo de início de fiscalização tem por base o exame da escrituração fiscal, bastando que 
a ampliação do objeto da fiscalização seja anotada no termo de conclusão tendo em vista o 
amplo direito de fiscalização (10.6; e 10.7). 

Segundo o TIT, os livros e os documentos contábeis e fiscais devem ser guardados 
até o fim do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário e não pelo prazo mínimo 
de cinco160 anos previsto no regulamento do ICMS (10.3). Desta forma, é ônus do contribuinte 
a guarda e a exibição dos livros e documentos (10.4; 10.5; 10.8; e 10.12). 

Por fim, encontramos decisão do TIT no sentido de que ao constatar eventual 
irregularidade ou abuso de fiscalização, o contribuinte deve reportar o acontecimento às 
autoridades competentes (10.11). 
3.4. Considerações sobre a anulação de atos administrativos  

Qualquer ato jurídico, compreendendo os atos normativos, introduzido no 
ordenamento, para ser válido e prevalecer frente a eventuais contestações, deverá possuir agente 
competente e ser produzido segundo o procedimento competente. Além destes dois requisitos, 
o ato jurídico deverá possuir conteúdo de pertinencialidade, isto é, o ato jurídico deverá estar 
respaldado na legislação hierarquicamente superior, em especial na Constituição Federal. O 
conteúdo de pertinencialidade poderá ser aferido pelo confronto entre o ato em questão e os 
demais atos jurídicos ou normativos de superior hierarquia ou, ainda, pela verificação da 
obediência ao procedimento competente para sua edição. 

A retirada do ato jurídico do ordenamento poderá ocorrer pelo próprio agente que 
detém a competência para introduzi-lo no ordenamento jurídico mediante a produção de um ato 
que implique na revogação do ato original ou poderá ser anulado pelo Poder Judiciário. 
Diferente não ocorre com o ato jurídico produzido pela autoridade administrativa. Como 

                                            
160 Lembramos aqui que nos termos do art. 173, I, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário se 

inicia no primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido feito. Assim, na hipótese de 
tributo sujeito ao denominado lançamento por homologação, caso o contribuinte não apure, declare e recolha o 
tributo, por exemplo, de janeiro de 2010, o prazo decadencial para a lavratura do auto de infração, caso não tenha 
sido expedida nenhuma medida preparatória em 2010, terá se iniciado em 01.01.2011 e o termo ad quem em 
01.01.16.  
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observa PAULO DE BARROS CARVALHO161, os "atos jurídicos administrativos podem 
desaparecer do mundo jurídico pela revogação ou pela anulação". 

No âmbito da Administração Pública essa pode tanto revogar ou anular os seus atos. 
Como aponta HELY LOPES MEIRELLES162, a "revogação é o desfazimento do ato por motivo 
de conveniência ou oportunidade da Administração, ao passo que a anulação é a invalidação163 
por motivo de ilegalidade do ato administrativo". A Administração Pública pode revogar o ato 
administrativo em razão de seu mérito por razões de oportunidade e conveniência, bem como 
pode anulá-lo em razão de ilegalidade e vícios na formação do ato jurídico. Quanto à anulação 
do ato jurídico, idêntica é a atribuição do Poder Judiciário164, o qual, em razão da separação dos 
poderes, somente pode dizer sobre a ilegalidade do ato administrativo em razão da violação do 
agente competente ou do procedimento competente e, por consequência, da ausência de 
pertinencialidade do ato em exame com o ordenamento jurídico. O entendimento doutrinário é 
idêntico ao adotado pelo Supremo Tribunal Federal, quando da formulação da Súmula 473165.  

Ao tratar do ato administrativo de fiscalização caracterizado como arbitrário em 
razão do abuso do poder de fiscalização estaremos diante de um ato jurídico administrativo 
praticado ou por agente incompetente ou sem a observância do procedimento competente ou, 
ainda, ato que afronte princípios constitucionais e direitos fundamentais. Nesta medida, o ato 
de fiscalização será ilegal ou inconstitucional166 e será passível de anulação pela Administração 
Pública ou pelo Poder Judiciário. 

Na Parte 2 deste trabalho, vimos que o ato administrativo de fiscalização, para ter 
validade, deverá possuir sujeito competente, forma, objeto, motivo e finalidade, sendo 
conceituado como a norma individual e concreta que estabelece (cria) relação jurídica entre a 
                                            
161 Processo Administrativo Tributário. RDT 9-10/290. Vale aqui trazer a observação do Autor de que para "evitar 

perigosos equívocos, não convém falarmos em revogação de lançamento, visto como foi que a revogação seria 
o desfazimento do ato por motivo de conveniência ou oportunidade da Administração. Ora, se no plano das 
imposições tributárias, ao menos quanto ao ato de lançamento, estamos diante de atividade vinculada, e não 
discricionária, descabe qualquer alusão a critérios de conveniência ou oportunidade". 

162 Direito Administrativo Brasileiro, p. 220. 
163 Segundo Paulo de Barros Carvalho invalidação "é a suspensão, com efeito retroativo, de um ato administrativo 

ou da relação jurídica dele nascida, por haverem sido produzidos em desconformidade com a ordem jurídica". 
(Segurança Jurídica no Novo CARF in Contencioso Administrativo Tributário: questões polêmicas, p. 29). 

164 Hely Lopes Meirelles lecionada que a "faculdade de invalidação dos atos administrativos pela própria 
Administração é bem mais ampla que a que se concede à Justiça Comum. A Administração pode desfazer seus 
próprios atos por considerações de mérito e de ilegalidade, ao passo que o Judiciário só os pode invalidar quando 
ilegais". (Direito Administrativo Brasileiro, p. 219). 

165 A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles 
não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.  

166 Odete Medauar ao tratar da ilegalidade do objeto do ato administrativo sustenta que esta será revelada nos 
"casos em que o resultado pretendido pelo ato importa violação da Constituição da lei ou de outro preceito". 
(Direito Administrativo Moderno, p. 173). 
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administração pública tributária e o contribuinte, pela qual este deve prestar informações sobre 
sua atividade e declarações fiscais àquela ou, então, tolerar os atos de fiscalização nos termos 
da legislação tributária e com respeito aos direitos fundamentais. 

Com os conceitos acima em mente, pois, o ato administrativo será passível de 
anulação e, por consequência, caracterizado como ato abusivo, como já adiantado 
anteriormente, se: (i) for praticado por sujeito incompetente, i.e., não for praticado pelo agente 
fiscal (auditor fiscal, agente fiscal de rendas etc.); (ii) não obedecer a forma prescrita em lei em 
razão da não obediência da legislação regulamentadora do procedimento administrativo de 
fiscalização167, o que pode ser caracterizado pela falta de intimação do início ou da finalização 
da fiscalização, por exemplo; (iii) houver vício na motivação diante da não exposição dos fatos 
e da fundamentação legal que autoriza o procedimento de fiscalização; (iv) o objeto não 
compreender a apresentação de livros e documentos ou a prestação de informações de forma a 
identificar o patrimônio, os rendimentos ou as atividades econômicas do contribuinte ou, por 
exemplo, a exigência de documentos não previstos em lei tal como a elaboração de planilhas 
por parte dos contribuintes de forma a tão somente facilitar o trabalho de fiscalização na análise 
dos documentos contábeis e fiscais; e (v) a finalidade do ato não seja a fiscalização do 
contribuinte para verificar o cumprimento ou descumprimento da obrigação tributária e dos 
deveres instrumentais. 

Havendo defeito ou constatado o vício em qualquer um dos elementos ou requisitos 
do ato administrativo de fiscalização ou ainda identificada a ofensa aos princípios 
constitucionais ou direitos individuais do contribuinte, este poderá requerer a anulação do ato 
administrativo de fiscalização ou ao superior hierárquico168 do agente fiscal ou ao Poder 
Judiciário169. Se a intenção do contribuinte for a de reportar o vício do ato administrativo de 
fiscalização e requerer a respectiva anulação à própria Administração Pública, o contribuinte 
poderá exercer seu direito por meio de petição fundamentada no direito de petição previsto na 

                                            
167 Marcos Vinicius Neder e Maria Tereza Martínez Lópes sustentam que "se a lei estabelece algum requisito 

formal que deva ser seguido na prolação de um ato, o não atendimento do requisito impregna o ato de vício, cuja 
decorrência poderá ser a nulidade". (Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado p. 108). 168 Para Juliano Di Pietro, nos casos de arbitrariedade, o contribuinte deve "dirigir-se formalmente à autoridade 
superior, a quem cabe corrigir pontualmente o vício, declarando a nulidade do ato que tenha negado o referido 
direito em alguma de suas formas e possibilidades, aplicando consecutivamente esse direito fundamental". (A 
fiscalização tributária e o dever de colaboração: O direito de participação do contribuinte, p. 226). 169 Na lição de Lúcia Valle Figueiredo, a "abertura constitucional de acesso mais amplo ao Judiciário, quer seja 
por força do inciso XXXV do art. 5º - que dilargou, às abertas, o controle judicial e possibilitou que a ameaça de 
lesão já possa ser submetida -, quer seja pelo devido processos legal (art. 5º, inciso LV), em seu sentido mais 
amplo, quer seja pelas Defensorias Públicas, ou pelos novos instrumentos de garantia, faz com que a 
Administração seja contida dentro de suas competências constitucionais e legais, que não possa desdobrar; senão, 
pode ser reconduzida a seus limites". (Curso de Direito Administrativo, pp. 195/196). 
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alínea "a" do inciso XXXIV, do artigo 5º da Constituição Federal, dirigida ao superior 
hierárquico do agente fiscal, o qual, no âmbito federal, será o Delegado da Receita Federal ou 
o Corregedor Geral da Receita Federal, no âmbito estadual o Delegado Tributário da Secretaria 
da Fazenda Estadual ou, no âmbito municipal, o Secretário das Receitas Municipais. Se o 
contribuinte pretender a anulação do ato administrativo de fiscalização diretamente no Poder 
Judiciário, eis que deste não serão excluídas as lesões ou ameaça de lesão a direito, como visto 
na Parte 1 deste trabalho e melhor debatido à frente, o contribuinte poderá impetrar mandado 
de segurança ou ajuizar ação anulatória visando o afastamento do ato na primeira hipótese e a 
própria anulação do ato na segunda alternativa. 
3.5. Do controle de legalidade dos atos administrativos de lançamento tributário no 
âmbito do processo administrativo tributário e da mitigação dos efeitos do excesso de 
exação e da responsabilidade do Estado 

 
No tópico precedente foi abordado o tema da anulação dos atos administrativos, 

notadamente sobre a anulação do ato de fiscalização, a qual, a pedido do contribuinte, poderá 
ser determinada pelo superior hierárquico da autoridade fiscalizadora ou, ainda, pelo Poder 
Judiciário. Contudo, há situações em que o eventual abuso de fiscalização, motivo que 
fundamentaria o pedido de anulação do ato administrativo, não é contestado pelo contribuinte 
quando de sua ocorrência ou constatação, o que poderá acarretar na realização do lançamento 
tributário ou da lavratura do auto de infração. 

Como já apontado, a constituição do crédito tributário nos termos do art. 142 do 
CTN é ato típico do exercício da atividade administrativa170, a qual, no entanto, não se limita 
ou se encerra tão somente nas atividades de execução e administração, pois, a administração 
pública também é investida do poder de legislar e de julgar. Este último poder é de grande 
importância para o presente trabalho. Isto porque, ao exercer o poder de julgar, a administração 
pública exerce a atividade judicante171 que, em relação aos atos de constituição do crédito 
                                            
170 Eduardo Domingos Botallo anota que a "mais típica e, sob o ponto de vista quantitativo, provavelmente mais 

presente manifestação da atividade que se reconhece como peculiar ao órgão Executivo do Estado se expressa 
no exercício da chamada função administrativa. Esta função consiste na aplicação concreta da lei, determinada 
por fatores ou razões de interesse ou utilidade pública. Para os fins que agora nos interessam, o lançamento 
tributário, tal como definido pelo art. 142 do Código Tributário Nacional, bem expressa o exercício desta 
atividade. (Natureza do processo administrativo tributário in Congresso Nacional de Estudos Tributários. 
Derivação e positivação no direito tributário, p. 355). 171 Na lição Eduardo Domingos Botallo, o exercício da função judicante "se dá em uma situação de conflito surgida 
no processo de aplicação do Direito. Releva notar que tal situação é insaturada não pela Administração Pública, 
mas [...] pelo administrado, uma vez que manifesta resistência à pretensão estatal. No campo tributário esta 
manifestação se expressa no direito reconhecido ao contribuinte de opor 'reclamações e recursos, nos termos das 
leis reguladoras do processo administrativo'. Aliás, o propósito da atividade tributária do Estado, cabe reiterar 
que, enquanto o lançamento e o auto de infração são sempre atos privativos da 'autoridade administrativa' (CTN, 
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tributário, é provocada e instaurada pelo contribuinte em razão da discordância deste com o ato 
de lançamento e/ou de imposição de multa e juros, o que resulta na instauração do processo 
administrativo tributário. 

Nesta medida, uma vez constituído o crédito tributário após o exercício do direito 
de fiscalização, em concretude dos princípios da ampla defesa, contraditório e direito de 
petição, o contribuinte poderá apresentar defesa administrativa, iniciando, assim, o processo 
administrativo tributário172, o qual "se traduz num plexo de formalidades, armadas para o 
escopo de exercitar o controle de legalidade de certos e determinados atos administrativos, 
como o lançamento, a imposição de penalidades e a notificação173" e que poderá culminar na 
manutenção, anulação174 ou modificação do ato administrativo. 

O processo administrativo tributário é, portanto, manifestação do exercício de 
controle de legalidade do ato administrativo de constituição do crédito tributário amparado nos 
art. 145175 e 146176 do Código Tributário Nacional, os quais tratam sobre a modificação do 
lançamento tributário177.  
                                            

art. 142), o contencioso, por oposição, só pode ser instaurado pelo sujeito passivo titular de uma pretensão 
concreta a ser alcançada por meio desta inciativa. Ainda, pela função administrativa judicante realiza-se trabalho 
de interpretação do direito controvertido, como modo de alcançar sua finalidade. Do exercício dessa função, com 
efeito, mais que mero ato de aplicação da norma jurídica, resulta a fixação de seu sentido no caso concreto. Por 
último, o objetivo da função administrativa judicante é também o de remover uma situação contenciosa". (Curso 
de Processo Administrativo Tributário, p. 55). 172 Como aponta Reinaldo Pizolio, "o processo administrativo tributário, tal como redigido pelo Decreto nº 
70.235/72 e pela Lei Federal nº 9.784/99, representa o controle de legalidade do ato de lançamento tributário - 
ato administrativo no sentido técnico rigoroso do termo - instrumento que prestigia o princípio do contraditório 
e da ampla defesa e o direito de petição, todos previstos na Constituição Federal". (Decisão Administrativa 
Favorável ao Contribuinte e Impossibilidade de Ingresso da Fazenda Pública em Juízo, p. 279). 

173 Conforme lição de Paulo de Barros Carvalho o qual, no entanto, emprega o termo procedimento administrativo 
ao invés de processo administrativo. (Segurança Jurídica no Novo CARF in Contencioso Administrativo 
Tributário: questões polêmicas, pp. 24/25). 

174 Como apontado na nota 151 linhas atrás, Paulo de Barros Carvalho observa não convir falar "em revogação de 
lançamento, visto como foi que a revogação seria o desfazimento do ato por motivo de conveniência ou 
oportunidade da Administração. Ora, se no plano das imposições tributárias, ao menos quanto ao ato de 
lançamento, estamos diante de atividade vinculada, e não discricionária, descabe qualquer alusão a critérios de 
conveniência ou oportunidade. Empreguemos em obséquio à precisão de fraseologia jurídica, o termo anulação, 
o único compatível com o reconhecimento, pela Administração ou pelo Judiciário, da ilegalidade do ato". 
(Segurança Jurídica no Novo CARF in Contencioso Administrativo Tributário: questões polêmicas, p. 29). 

175 Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: I - 
impugnação do sujeito passivo; II - recurso de ofício; III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos 
casos previstos no artigo 149. 

176 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos 
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser 
efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua 
introdução. 177 Ao tratar dos arts. 145 e 146 do CTN, Mizabel Abreu Machado Derzi defende a inalterabilidade e a 
imodificabilidade do lançamento tributário, as quais, no entanto, encontram limitações previstas no próprio 
ordenamento em razão dos artigos de lei ora em comento e tendo em vista que a Constituição Federal ter 
estabelecido que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito (art. 5º, 
XXXV), assim como o devido processo legal administrativo e judicial (art. 5º, LV). Assim, qualquer lesão de 
direito, praticada pela autoridade lançadora poderá ser anulada por iniciativa do sujeito passivo, quer na esfera 
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Apenas como observação, é necessário anotar que o controle de legalidade do ato 
administrativo de constituição do crédito tributário não se encerra com o final do processo 
administrativo em eventual decisão desfavorável ou parcialmente desfavorável ao contribuinte, 
na medida em que ainda deverá haver novo controle de legalidade quando do ato de inscrição 
em dívida ativa178. 

Pois bem, caso mantido ou apenas reduzido o lançamento tributário ou o auto de 
infração, o ciclo de positivação da norma jurídica tributária continuará a fluir até a extinção do 
crédito tributário. Porém, em caso de decisão favorável ao contribuinte, o ciclo de positivação 
se encerrará ainda na esfera administrativa nos termos do art. 156, IX do CTN, o qual determina 
que "a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita 
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória diante da anulação", resulta 
na extinção do crédito tributário179. 

Diante da possibilidade de extinção do crédito tributário ainda na esfera 
administrativa, sem a possibilidade de discussão judicial180, é de se reconhecer, pois, a grande 
importância do processo administrativo. 
                                            

administrativa, quer na judicial. As hipóteses de alterabilidade do lançamento e sua anulação, constantes do art. 
145, referem-se às oportunidades dentro da esfera administrativa e obviamente não excluem as ações, exceções 
ou defesa do contribuinte, que pode ser produzidas em juízo". (Comentários ao Código Tributário Nacional (Lei 
nº 5.172, de 25.10.1966) p. 385). 

178 No mesmo sentido é a lição de Paulo de Barros Carvalho para quem o exercício de controle da legitimidade 
dos atos administrativos pela própria Administração prossegue além do processo administrativo, "uma vez que 
outros atos serão praticados, invariavelmente compostos por aquele fim. A culminância é o ato de apuração da 
dívida ativa, seguida de sua inscrição no livro de registro da dívida pública". (Segurança Jurídica no Novo CARF 
in Contencioso Administrativo Tributário: questões polêmicas, p. 25). 

179 Como defende Reinaldo Pizolio, "com o término do processo administrativo tributário, podemos afirmar que a 
norma jurídica em tela ou, melhor dizendo, as diversas normas jurídicas que emanam do Decreto nº 70.235/72 
alcançam a finalidade almejada - os fins da regulação - uma vez que, por meio de sua aplicação ao caso concreto, 
permitem que seja dada solução final ao referido conflito de interesse cujo objeto não é outro senão determinado 
lançamento tributário". (Decisão Administrativa Favorável ao Contribuinte e Impossibilidade de Ingresso da 
Fazenda Pública em Juízo, p. 280). 

180 Em parecer produzido a pedido da OAB/SP de 08 de novembro de 2004, Lúcia Valle Figueiredo defendeu que 
na "esfera administrativa, com a decisão administrativa final da Câmara Revisora, confirmando o julgamento de 
uma das Câmaras do Conselho de Contribuintes, há total preclusão, ou a impropriamente denominada 'coisa 
julgada administrativa'. Outro não pode ser o entendimento à luz do Decreto Federal 70.235/72, cuja dicção é a 
seguinte: 'Art. 45. No caso de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo, cumpre à autoridade preparadora 
exonerá-lo, de ofício, dos gravames decorrentes do litígio'. Surge, pois, ao contribuinte o direito subjetivo de 
exoneração da obrigação. Deveras, os Conselhos de Contribuintes são órgãos administrativos, embora tenham 
composição paritária, integradas na Administração Pública. Enfim, se fosse possível à Administração venire 
contra factum proprio, invalidaria a possibilidade do devido processo legal, conforme assegurado na 
Constituição, artigo 5º, inc. LV. O processo administrativo tributário foi concebido exatamente como garantia 
do contribuinte para que a Administração se contivesse dentro de seus limites. Jamais seria necessário processo 
formal, absolutamente vinculado, para proteger a Administração dos contribuintes. O Estado não precisa se 
defender do povo, mas sim, os mecanismos de contenção existem para evitar a arbitrariedade do Estado, como 
sistema de contrapeso". Ainda sobre o tema vale apontar que a impossibilidade de a Fazenda questionar as 
decisões administrativas no Poder Judiciário é mecanismo de estabilidade, segurança jurídica e utilidade do 
processo administrativo tributário. Como apontam Eurico Marcos Diniz de Santi e Daniel Leib Zugman, "não 
pode o CARF atingir sua missão - assegurar à sociedade imparcialidade -, realizar seus objetivos - contribuir 
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A impossibilidade de rediscussão judicial da decisão administrativa proferida ao 
fim do processo administrativo tributário, cujo resultado tenha sido favorável ao contribuinte, 
tem por pressuposto o fato de que ao Poder Judiciário não é dado o direito de revogar o ato 
administrativo, isto é, de deliberar sobre a oportunidade e a conveniência do ato 
administrativo181, tal como visto no capítulo precedente. Assim, a propositura de medida 
judicial visando a revogação da decisão administrativa implicaria em carência da ação pela falta 
de interesse, eis que, no caso, foi a própria administração pública que reconheceu a inadequação 
do ato administrativo de constituição do crédito tributário. Diferentemente, pois, seria a 
hipótese de propositura de ação judicial pela Fazenda Pública pretendendo a anulação da 
decisão administrativa em razão de nulidade em decorrência de fraude, corrupção com 
participação do contribuinte, violação da legalidade, da competência etc.182. 

Característica importante do processo administrativo é o respeito ao princípio do 
duplo grau de jurisdição, permitindo que os recursos venham a ser julgados por órgãos 
paritários. Exemplos de órgãos paritários são o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - 
CARF183 e o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo - TIT184, tribunais escolhidos 
                                            

para a segurança jurídica e para a redução do contencioso - nem atingir sua visão de futuro - ser reconhecido 
pela sua excelência no julgamento dos litígios tributários -, se ao final de cada julgamento desfavorável à Fazenda 
Pública for permitido recorrer ao Judiciário para se rediscutir o mérito do respectivo processo administrativo, 
sem a indicação de qualquer mácula que possa comprometer sua idoneidade". (Decisões administrativas não 
devem ser rediscutidas no Poder Judiciário, p. 297). 

181 Eduardo Domingos Botallo, amparado em lição de Miguel Reale, manifesta-se no sentido de que "o ato de 
revogar, como ato discricionário que é, exaure-se integralmente no processo administrativo de cada Poder do 
Estado, visto como todos possuem certa órbita de ação administrativa, vedada qualquer contrasteação alheia, 
inclusive por parte do Judiciário". (Curso de Processo Administrativo Tributário, p. 181). 

182 Na lição de Eduardo Domingos Botallo a administração pública pode buscar a "anulação de julgamentos que 
venham a apresentar vícios formais, como violação da legalidade, da competência, da forma ou do objeto 
('controle externo')". (Curso de Processo Administrativo Tributário, p. 181). 

183 Eurico Marcos Diniz de Santi e Daniel Leib Zugman relatam que o "primeiro Conselho foi criado em 1924, 
com competência para julgar apenas recursos referentes ao Imposto de Renda (IR). Nos anos subsequentes, 
foram criados novos Conselhos, sendo-lhes atribuída competência para julgar matérias relativas a impostos sobre 
o consumo e outros tributos. Em 1977, foram criados os 1º, 2º e 3º Conselhos de Contribuintes, que detinham 
competência para julgar conflitos relativos a IR, contribuições previdenciárias e outros tributos federais. Com a 
edição da Medida Provisória n. 449, de 3 de dezembro de 2008 (convertida na Lei n. 11.941, de 27 de maio de 
2009), foi criado o Conselho Administrativo de Recurso Fiscais, unificando-se a atuação dos antigos Conselhos 
de Contribuintes. No entanto, manteve-se a mesma natureza e finalidade dos Conselhos, de órgão colegiado, 
paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com finalidade de julgar recursos que versem sobre 
a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Receita Federal". (Decisões administrativas não 
devem ser rediscutidas no Poder Judiciário, pp. 292/293). O atual Regimento Interno foi instituído pela Portaria 
MF nº 343/2015. 

184 Como esclarece Fábio Henrique Ganilari Bertolucci, o Tribunal de Impostos e Taxas foi instituído em 05 de 
junho de 1935, por meio do Decreto 7.184, o qual dispôs que "o Tribunal será supremo intérprete das leis 
tributárias do Estado. As suas decisões firmarão jurisprudência, cuja observância será obrigatória por parte de 
todos os funcionários da Secretaria da Fazenda e repartições subordinadas ...". (O ICMS na história da 
jurisprudência do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, pp. 13/16). Atualmente, o processo 
administrativo paulista é regido pela Lei nº 13.457/09 e pelo Decreto nº 54.486/09, sendo composto por 12 
Câmaras Ordinárias e uma Câmara Superior, composta por 16 juízes. A presidência das Câmaras Ordinárias é 
alternada por julgadores fazendários e contribuintes, sendo as Câmaras pares presididas por julgadores 
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no presente trabalho para a pesquisa de jurisprudência necessária à construção do sentido do 
que seja abuso do poder de fiscalização e à definição da estratégia processual para combatê-lo. 

A paridade dos órgãos colegiados dos referidos tribunais, bem como a qualidade e 
a especialização técnica dos julgadores, sempre permitiu a conferência de respeitabilidade e de 
credibilidade às decisões emanadas pelo órgão administrativo185. A precisão técnica das 
decisões ou, ao menos, a busca pela máxima precisão e esgotamento das discussões acerca da 
higidez do crédito tributário por julgadores indicados pela administração pública e pelos 
contribuintes, é efetivo corolário do princípio da supremacia do interesse público. 

A revisão e o controle dos atos administrativos de lançamento tributário e lavratura 
de auto de infração permite à administração pública, de um lado, evitar discussões judiciais 
infrutíferas quando houver evidente mácula no procedimento de fiscalização ou no próprio ato 
de constituição do crédito tributário e, de outro, ter a expectativa de prevalência do crédito 
tributário quando da cobrança judicial. 

Evidente, portanto, que o processo administrativo tributário pode desenvolver um 
importante papel para o combate de crédito tributário constituído em desacordo com o 
ordenamento jurídico e, por vezes, inclusive com abuso de direito em manifesto excesso de 
exação, o que pode desdobrar, inclusive, em responsabilidade civil do Estado186. 

Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 316 do Código Penal, o crime de 
excesso de exação é materializado na hipótese em que o funcionário público exige tributo que 
sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança da exação meio 

                                            
contribuintes e as Câmaras ímpares por julgadores fazendários. A Câmara Especial é presidida por julgador 
fazendário.   

185 É de se destacar, todavia, que após o escândalo da operação Zelotes e a reformulação do CARF, juntamente 
com o posicionamento da OAB sobre a incompatibilidade e impedimento dos advogados em exercício de 
exercerem a função de julgadores - Consulta n. 49.0000.2015.004193-7 -, o CARF encontra-se não somente sob 
a desconfiança dos contribuintes, mas com dificuldade de completar os quadros de julgadores representantes dos 
contribuintes, o que vem causando desequilíbrio na paridade dos julgamentos. 

186 Para maior aprofundamento sobre o tema ver Eduardo Gonçalves Boquimpani: Excesso de Exação in DTR 
2000/643; Gabriel Piños Sturtz: A autorização para impressão de documentos fiscais. A apreensão de 
mercadorias e a certidão de regularidade fiscal: Meios coercitivos e os reflexos na responsabilidade civil do 
Estado in Revista Tributária e de Finanças nº 63/2005; Gabriel Lacerda Troianelli: Responsabilidade do Estado 
por Dano Tributário; Fernanda Guimarães Hernandez: Responsabilidade objetiva da administração tributária - 
Perda de privacidade e de liberdade dos cidadãos - Código de Defesa do Consumidor in Direito Tributário: VII 
colóquio de direito tributário; Hugo de Brito Machado: Responsabilidade Pessoa do Agente Público por Danos 
ao Contribuinte in Dimensão Jurídica do Tributo. Homenagem ao Professor Dejalma Campos e RDDT nº 95, 
Excesso de Exação in RDDT nº 39; Ligia Maria Gusso: Responsabilidade Civil do Estado pelos Autos de 
Infrações e Notificações de Lançamentos Eletrônicos na Fiscalização Tributária in RET nº 44/2005; Raphael 
Silva Rodrigues: A Impetração de Mandado de Segurança em Matéria Fiscal como Alternativa Processual 
Cabível nas Situações em que a Fiscalização incorre, paralelamente, no Ilícito Penal de Excesso de Exação in 
RDDT nº 210; Roberto Ferraz: Dano Moral na imposição tributária in Direito Tributário: VII colóquio de direito 
tributário; e Yoshiaki Ichiara: Limites à fiscalização - Administração Tributária e justiça fiscal in Direito 
Tributário: VII colóquio de direito tributário.  
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vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Nesta medida, duas são as possibilidades de 
caracterização do crime de exação187. A primeira é a exigência de tributo que o agente fiscal 
sabe ou deveria saber ser indevido. A segunda é o emprego de meios arbitrários para a exigência 
do tributo. 

Voltando ao primeiro elemento do tipo do crime de excesso de exação - exigência 
de tributo indevido - este, evidentemente, depende da constituição do crédito tributário em 
decorrência de lançamento tributário ou da lavratura de auto de infração, restando afastada, 
pois, a hipótese de constituição do crédito tributário pelo próprio contribuinte188. 

Como indevido, reputa-se o tributo não instituído em lei, que já tenha sido pago ou 
que esteja sendo exigido em quantia maior que a devida. Há, ainda, situações em que o tributo 
é instituído em lei, porém há divergência de interpretações sobre a lei ou sobre o fato, o que, se 
justificável, permite afastar a caracterização do ilícito. Ocorre, contudo, que não é incomum a 
exigência de tributo que é reiteradamente afastado tanto pelos tribunais administrativos quanto 
pelo Poder Judicial189, mas que, em razão da inexistência de uma decisão em controle 
concentrado de constitucionalidade, a fiscalização continua, arbitrariamente, constituindo o 
crédito tributário até que venha ser proferida uma decisão pelo Supremo Tribunal Federal erga 
omnes ou que as Procuradorias emitam parecer dispensando a persecução do crédito 
tributário190.  

Na hipótese em que não há uma decisão com efeitos erga omnes, considerando que 
a norma ainda se encontra vigente no ordenamento jurídico brasileiro, seria possível sustentar 
que a constituição do crédito tributário, com fundamento em referida norma jurídica, não 
implicaria em crime de excesso de exação. Por outro lado, também deve ser ponderado que, no 
caso de existir reiterada jurisprudência, administrativa ou judicial, ainda que não exista uma 
decisão de constitucionalidade em controle concentrado ou sob a sistemática da repercussão 
                                            
187 Hugo de Brito Machado leciona que "existem, portanto, duas modalidades do mesmo tipo, configurada, uma, 

pela exigência de tributo que o funcionário sabe ou deveria saber indevido; e a outra, pela utilização, na cobrança 
de tributo devido, de meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza". (RDDT nº 39, p. 50). 

188 Conforme lição de Hugo de Brito Machado, "cuida-se de crime próprio. Só pode ser cometido por funcionário 
público, mas é admissível a participação de particular". Ainda para o mesmo autor, "sujeito ativo do excesso de 
exação não é apenas o fiscal que lavra um auto de infração. Pode ser também o Chefe da repartição que notifica 
o contribuinte a pagar tributo indevido...". (RDDT nº 39, p. 59).  

189 A título de exemplo podemos citar, no passado, a exigência de contribuições previdenciárias em relação a 
eventos ocorridos em intervalo maior do que cinco anos do ato de constituição do crédito ou ISS sobre locação 
de bens. Recentemente, dentre outros, podemos citar a exigências de PIS e COFINS sobre créditos presumidos 
de ICMS para redução do custo do referido tributo (TRF3; 0011544-08.2014.4.03.6100), exigência de ISS sobre 
serviços meios (TJ/SP nº 1.0342.003 039456-9/001), glosa de crédito de ICMS sobre operações reconhecidas 
como geradoras de crédito pelo Tribunal de Impostos e Taxas (TIT; AIIM nº 4.073.486-9), ICMS na 
transferência de bens entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (SEFAZ/PA; Termo de Apreensão nº 
582016390001272), taxa pelo uso do solo (TJSP; 0563938-63.2011.8.26.0506) etc. 

190 Ver Portaria PGFN nº 502/16. 
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geral ou dos recursos repetitivos, não se pode ignorar que a administração tributária é parte de 
referidas demandas e tem conhecimento da posição dos órgãos administrativos de julgamento 
e do próprio Poder Judiciário quanto a ilegalidade da exigência191. Assim, a constituição do 
crédito tributário em situações nas quais, previamente, a autoridade fiscal já detém o 
conhecimento do amplo posicionamento jurisprudencial sobre a ilegalidade ou 
inconstitucionalidade do tributo no caso concreto, acreditamos que o referido procedimento, 
além de, certamente, implicar em gastos desnecessários tanto ao contribuinte quanto à 
Administração Pública em razão da instauração de um contencioso administrativo 
desnecessário, o que pode implicar, também, em responsabilização do Estado por dano 
patrimonial ao contribuinte conforme será visto adiante, no mínimo, flerta com a prática do 
crime de excesso de exação. 

Ainda em relação à exigência de tributo indevido, temos que o tributo somente será 
válido se estiver suportado em ato administrativo de constituição do crédito tributário que tenha 
sido praticado em respeito ao ordenamento jurídico, isto é, que possua agente competente, 
motivo, forma, objeto e finalidade. Caso identificado algum vício em referidos elementos, o ato 
administrativo será passível de anulação eis que contrário ao ordenamento jurídico. Nesse 
ponto, relembramos que o ato de constituição do crédito tributário é ato final do procedimento 
de fiscalização e, desta forma, se o vício decorrer do procedimento de fiscalização por 
desrespeito de um dos elementos do ato administrativo, o ato de constituição do crédito 
tributário também será nulo. 

Nesta medida, se o procedimento de fiscalização foi realizado por agente 
incompetente ou sem o respeito à forma prevista em lei, dentre outros exemplos já analisados 
no presente trabalho, o tributo exigido ao final do procedimento de fiscalização, quando da 
constituição do crédito tributário pelo lançamento ou pelo auto de infração, será indevido, o que 
poderá configurar o crime de exação e a responsabilidade civil do Estado192.  

                                            
191 Este é o posicionamento de Hugo de Brito Machado para quem não se pode argumentar "com a inexistência de 

efeitos gerais da decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no controle difuso. Primeiro, porque a 
Administração é parte também no caso idêntico, em que foi afirmada a inconstitucionalidade, e assim conhece a 
decisão oficialmente. Segundo, porque desconsiderar a decisão da Corte Maior, ao argumento de que fora 
proferida em outro processo, é puro desrespeito ao princípio da harmonia entre os Poderes". (RDDT nº 39, p. 
51). 

192 Além de tratar-se de um ato nulo, o Estado deve ser responsabilizado por tais práticas, arcando financeiramente 
com indenização aos contribuintes lesados por tais autos de infração e notificações de lançamento infundadas. 
(Ligia Maria Gusso. Responsabilidade Civil do Estado pelos Autos de Infrações e Notificações de Lançamentos 
Eletrônicos na Fiscalização Tributária in RET nº 44/2005, p. 19). 
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Já o segundo elemento do crime de excesso de exação é caracterizado pela cobrança 
vexatória do tributo193. Este ilícito é, normalmente, caracterizado pela doutrina194 pelas 
situações de negativa de certidões, exigência de pagamento do tributo para liberação de notas 
fiscais e apreensão de mercadorias, as famosas sanções políticas reprimidas pela jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal, ex vi das Súmulas nºs 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal. 

No que diz respeito ao presente trabalho, embora nosso objeto de estudo tenha sido 
o momento anterior à constituição do crédito tributário e, por outro lado, o ilícito referente à 
cobrança de tributo por meio vexatório ou gravoso não autorizado em lei pressupõe a 
constituição do crédito tributário, vale o registro de que o Poder Judiciário já reputou como 
ilegal os procedimentos de fiscalização que exponham o contribuinte aos fornecedores e 
clientes de forma arbitrária pela comunicação de que o contribuinte está sob fiscalização, 
possibilitando, assim, a interpretação de que se trata de um sonegador ou contumaz devedor. 
Essa prática, pois, considerando que o procedimento de fiscalização culminará na constituição 
do crédito tributário, ainda que não esteja abarcada pelo tipo penal do crime de exação em razão 
da tipicidade cerrada, no mínimo, por ser arbitrária, pode resultar em responsabilização do 
Estado.  

Pois bem, a realização de procedimento administrativo de fiscalização em 
desrespeito aos limites legais analisados ao longo do presente trabalho pode implicar em abuso 
do poder de fiscalização, o que será conceituado no capítulo seguinte, bem como pode acarretar 
a configuração do crime de excesso de exação acima analisado. Caracterizado ou não o crime 
de excesso de exação, é certo que a realização de atos administrativo em desrespeito à legislação 
e à Constituição Federal implica em arbitrariedade que pode causar danos ao contribuinte, cuja 
responsabilidade é do Estado. Isto porque, conforme a estrutura de nosso ordenamento jurídico, 
a responsabilidade do Estado é objetiva195. 

A responsabilidade objetiva do Estado decorre do quanto disposto no parágrafo 6º 
do artigo 37 da Constituição Federal pelo qual as "pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, 
                                            
193 Quando há excesso de conduta, além da finalidade da lei, nasce a agressão ao razoável, à lógica, ao normal e, 

por conseguinte, ao princípio da razoabilidade, incorporado pelo artigo 5º, LIV, da Constituição Federal, e que 
também se encontra previsto no artigo 2º, parágrafo único, VI, da Lei nº 9.784/1999, que exige observância do 
seguinte critério na condução do processo administrativo: "adequação entre meios e fins, vedada a imposição de 
obrigações restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse 
público". (Raphael Silva Rodrigues. A Impetração de Mandado de Segurança em Matéria Fiscal como 
Alternativa Processual Cabível nas Situações em que a Fiscalização incorre, paralelamente, no Ilícito Penal de 
Excesso de Exação in RDDT nº 210, p. 125) 

194 Ver nota 176. 
195 Lúcia Valle Figueiredo leciona que a responsabilidade objetiva do Estado decorre do princípio da legalidade, 

bem como das prerrogativas especiais dada à Administração Pública. (Curso de Direito Administrativo, p. 41). 
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nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável 
nos casos de dolo ou culpa". Segundo se infere do referido dispositivo, a parte lesada deve tão 
somente demonstrar a ocorrência do evento danoso e o nexo causal entre o ato praticado pelo 
agente público e o dano sofrido, não sendo necessária, pois, a demonstração da existência de 
culpa ou dolo do agente196. GRABRIEL LACERDA TROIANELLI197 leciona que "existentes 
o dano, o ato administrativo danoso, o nexo causal entre o ato e o dano e inexistindo causa 
excludente ou redutora do dano como o caso fortuito, a força maior e o fato do lesado (culpa 
própria da vítima), não há que se indagar sobre a culpa do agente". A existência de culpa ou 
dolo pelo agente, em matéria de responsabilidade objetiva do Estado em face do contribuinte, 
tem interesse tão somente ao Estado para o ajuizamento da ação de regresso também prevista 
em referido dispositivo constitucional198.  

Nesta medida, pois, agindo a autoridade administrativa tributária em flagrante 
extrapolação da lei quando do exercício do direito de fiscalização do contribuinte, tal como 
visto no presente trabalho, v.g., quando empreende fiscalização de fatos tributários que não são 
de sua competência, quando expõe o contribuinte aos fornecedores e clientes destes, quando 
não atende ao prazo de conclusão da fiscalização, quando exige documentos não previstos em 
lei ou impõe ao contribuinte a elaboração de planilhas e outros documentos para a facilitação 
de seu próprio trabalho, temos que o Estado, por intermédio do servidor público, estará agindo 
com arbitrariedade e, assim, ficando responsável pelos danos que vierem a ser sofridos pelos 
contribuintes. 

Em relação aos danos sofridos pelos contribuintes, estes podem ser dos mais 
variáveis, tais como danos pela perda de credibilidade em relação aos fornecedores e clientes, 
tais como nos casos da exposição vexatória do contribuinte. Os danos podem ser materiais em 
razão da necessidade de contratação de mão-de-obra extra para a produção de documentos não 
exigidos em lei ou de advogados para que sejam adotadas as medidas necessárias para afastar 
a coação imposta pela autoridade administrativa tributária. Pode, ainda, ocorrer o dano em razão 
do pagamento indevido de tributo que assim seja reconhecido em razão da nulidade do 
                                            
196 Nesse sentido, Fernanda Guimarães Hernandez sustenta que a responsabilidade objetiva do Estado, tal como 

previsto na Carta Magna, "atribui responsabilidade objetiva ao Poder Público, pelos atos lesivos de seus agentes, 
em conformidade com a Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual se mostram suficientes, à 
responsabilização da Administração, a comprovação do fato danoso, que tenha sido ele causado pelo agente 
público, bem como o nexo causal existente entre o dano praticado e a sua autoria (STF - RE nº 113.587/SP - 2ª 
Turma - Relator Ministro Carlos Velloso - DJ 03.04.1992, p. 4292). (Direito Tributário, p. 214). 197 Responsabilidade do Estado por Dano Tributário, p. 79. 

198 Fernanda Guimarães Hernandez aponta que ao "Poder Público, por sua vez, respondendo judicialmente pelos 
danos morais e/ou materiais ocasionados por seus agentes, será permitido, nos casos em que houver dolo ou 
culpa, ingressar com ação regressiva diante do agente administrativo que tenha praticado o ato lesivo, o qual 
poderá integrar a relação processual do demandante em face do Poder Público". (Direito Tributário, p. 214). 
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procedimento de constituição do crédito tributário diante do abuso do poder de fiscalização. 
Nesta última hipótese, deve ser ainda sopesado que até o reconhecimento da inexigibilidade do 
tributo indevidamente constituído199, o contribuinte pode ter despesas vultosas com consultores, 
advogados e custos de fiança bancária ou seguro garantia, bem como pela indisponibilidade dos 
recursos oferecidos em depósito judicial para garantia do crédito tributário. 

Nos exemplos aqui indicados, o Estado, em razão da prática comprovada de atos 
arbitrários e, portanto, violadores da legislação que disciplina a fiscalização, instituição e a 
cobrança do crédito tributário, poderá ser responsabilizado pelos danos materiais e morais que 
venham a ser sofridos pelos contribuintes. 

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a responsabilidade do Estado decorrente 
de danos materiais em matéria tributária causados ao contribuinte pela exigência indevida de 
tributo, segundo se infere dos Recursos Extraordinários nºs 8.889 e 131.741, o que nos permite 
defender a possibilidade de responsabilização do Estado quando configurada e provada a 
ocorrência de abuso de fiscalização e a ocorrência do efetivo dano sofrido pelo contribuinte, o 
qual pode ser quantificado pelos custos incorridos pelo contribuinte para o combate da 
arbitrariedade200 e a eventual manutenção da regularidade fiscal como acima apontado. 

Por fim, em relação aos danos morais, a possibilidade de sua ocorrência já foi 
reconhecida pela jurisprudência201 no que se refere aos danos causados pelo exercício do poder 
de tributar e, obviamente, de constituir e exigir o tributo. Os casos de condenação202 do Estado 
a título de danos morais mais conhecidos são relacionados à cobrança indevida, a qual acarreta 
a negativação do nome do contribuinte e evidentemente o desgaste da imagem da pessoa física 
ou jurídica, passível de indenização por danos morais. Não obstante, considerando o objeto do 
presente estudo que está limitado ao momento anterior à constituição e à exigência do tributo, 
tendo em vista os exemplos concretos de caracterização de abuso do poder de fiscalização pela 

                                            
199 Conforme lição de Gabriel Lacerda Troianelli "é evidente, todavia, que não pode o Estado ser obrigado a 

indenizar o contribuinte pelo 'dano' causado pelo pagamento de tributo devido exigido com o emprego de meios 
legítimos e sem a imposição de qualquer outro 'dano colateral' diverso daquele representado pelo decréscimo 
patrimonial do contribuinte" (Responsabilidade do Estado por Dano Tributário, p. 85). 200 Para Gabriel Lacerda Troianelli "haverá situações em que os honorários de sucumbência não serão suficientes 
para indenizar os gastos com advogado, ou mesmo casos, como o do mandado de segurança, em que, por 
construção jurisprudencial que diz serem incabíveis honorários de sucumbência nesse tipo de ação. Nessas 
hipóteses, terá o contribuinte que ajuizar ação própria para ser ressarcido de suas despesas". (Responsabilidade 
do Estado por Dano Tributário, p. 107). 

201 TJ/DF: Apelação Cível nº 47.786/98 e nº 20030110622575; TRF1: Apelação Cível nº 2000.36.00.002751-7, 
AC nº 2000.34.00.002279 e AC nº 1999.01.00.033723-0; TJ/RS: Embargos de Divergência nº 196.139.786. 

202 Fernanda Guimarães Hernandez sustenta que em "matéria tributária, a condenação em danos morais tem sido 
aplicada em caráter pedagógico, buscando fixar o montante indenizável de modo que puna a desídia da 
Administração tributária em face do contribuinte, havendo, contudo, a preocupação de que essa prática não 
propicie enriquecimento ilícito por parte do sujeito passivo demandante". (Direito Tributário, p. 218). 
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administração tributária, acreditamos ser possível defender a responsabilidade do Estado ao 
pagamento de danos morais203 nos casos em que a fiscalização expõe o contribuinte a terceiros 
para que esses prestem as informações desejadas. 
3.6. Do conceito de abuso do poder de fiscalização firmado a partir da percepção 
normativa e da interpretação jurisprudencial 

 
Quando tratamos do referencial teórico do presente trabalho e da motivação para 

realizar a pesquisa aqui reportada, destacamos que PAULO DE BARROS CARVALHO204 
sustenta ser difícil a tarefa de obtenção de "um quadro de limites objetivos para o desempenho 
da atividade de inspeção fiscal, exatamente porque, a 'verdade material', procurada como fim 
último do procedimento, não é algo tangível, materialmente configurado". Realmente a 
conceituação e identificação de exemplos concretos do que seja abuso do poder de fiscalização 
não se revelou tarefa das mais fáceis. Para a execução de referida tarefa, inicialmente 
analisamos as regras gerais e abstratas inseridas no ordenamento jurídico pátrio sobre os direitos 
e poderes da fiscalização. A partir de referidas regras e da conceituação do poder de fiscalização 
construímos o conceito de abuso do poder de fiscalização, o qual é caracterizado pela violação 
dos princípios constitucionais orientadores da atividade administrativa ou dos direitos 
fundamentais e pele constatação de vícios e defeitos do ato administrativo205. 

Após a análise normativa e respectiva descrição do poder de fiscalização e do abuso 
deste direito pelas autoridades administrativas, descrevemos a perspectiva dos contribuintes 
sobre o abuso de referido direito, o qual seria caracterizado pela (i) exigência de documentos 
não previstos em lei ou sem conteúdo econômico; (ii) entrega de documentos fiscais já 
transmitidos ao Fisco; (iii) elaboração de documentos fiscais previstos em lei com informações 
duplicadas; (iv) prazo exíguo para levantamento de documentos; e (v) entrega ou apresentação 
de documentos já disponibilizados anteriormente ao Fisco.  

Em sequência analisamos o entendimento da jurisprudência judicial e 
administrativa, o qual pode ser resumido pelo reconhecimento do amplo poder de fiscalização 
                                            
203 Aqui vale a seguinte passagem da obra de Gabriel Lacerda Troianelli: "O dano moral à imagem, no caso, não 

será causado pela exigência do tributo, devido ou indevido, mas pela divulgação de informações relativas à 
situação fiscal da empresa que denigram a sua imagem". (Responsabilidade do Estado por Dano Tributário, p. 
111). 

204 Direito Tributário, Linguagem e Método, p. 813. 205 Esse parecer ser também o entendimento de Adelmo da Silva Emerenciano, para quem o "agir fiscal somente 
pode ser tomado como possível de gerar os efeitos que lhe são próprios, ter eficácia e, ainda, ser válido, quando 
proceder for cercado de absoluta e total conformidade aos princípios que regem o procedimento administrativo, 
aos princípios que compõe o conteúdo do regime jurídico-administrativo, aos princípios do Direito 
Administrativo constitucional e aos princípios constitucionais que regem a administração e asseguram os direitos 
e as garantias constitucionais". (Procedimentos Fiscalizatórios e a Defesa do Contribuinte, p. 207). 
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diante do acesso de todos os documentos fiscais, contábeis e outros que permitam a verificação 
da ocorrência do evento tributário e de sua quantificação, desde que referidos documentos sejam 
objeto da fiscalização devidamente indicados no termo de fiscalização. O poder de fiscalização, 
no entanto, deve ser exercido em respeito aos princípios constitucionais e direitos fundamentais 
verificados no caso concreto. Igualmente, a atividade de fiscalização deve seguir o rito previsto 
em lei e regulamentos, tal como a intimação do contribuinte dando ciência do início da 
fiscalização, o ato de fiscalização deve apresentar a devida motivação e indicação do objeto de 
fiscalização, sendo que apenas poderão ser exigidos os documentos previstos em lei e dentro 
do prazo de decadência para constituição do crédito tributário e de prescrição deste. Porém, se 
o contribuinte ainda possuir os documentos, será seu dever exibi-los. Por fim, a jurisprudência 
reconhece que o ônus da prova do abuso do poder de fiscalização é do contribuinte e que a 
defesa ao auto de infração, com respeito à ampla defesa e ao contraditório, permite a mitigação 
de eventual nulidade do procedimento de fiscalização. 

Diante, pois, dos termos e premissas que sustentaram a pesquisa realizada, podemos 
conceituar o abuso do poder de fiscalização como o ato jurídico administrativo de fiscalização 
produzido: (i) por agente incompetente; (ii) em desrespeito à forma prevista na legislação 
tributária; (iii) que não possua a devida motivação diante da não indicação dos motivos de fato 
e de direito que determinaram o início da fiscalização; (iv) cujo objeto não seja a verificação 
do patrimônio, dos rendimentos ou da atividade do contribuinte por meio dos livros fiscais, 
contábeis e demais documentos que permitam tanto a ocorrência do evento tributário quanto o 
cumprimento da obrigação tributária e dos deveres instrumentais; (v) sem o propósito de 
averiguar o cumprimento da obrigação tributária e dos deveres instrumentais; e (vi) executado 
com excessos em flagrante violação aos direitos fundamentais.  

O abuso do poder de fiscalização quanto ao agente restará caracterizado quando o 
ato de fiscalização não for praticado pelo servidor público, devidamente concursado, 
pertencente ao quadro de agentes fiscais cuja atividade seja a auditoria e fiscalização dos 
contribuintes. Igualmente, haverá abuso do poder de fiscalização quando houver extrapolação 
da competência do agente fiscal em relação ao objeto da fiscalização, por exemplo, quando o 
fiscal do Estado pretender a análise de documentos cuja pertinência diga respeito tão somente 
à verificação do cumprimento das obrigações tributárias e deveres instrumentais da União 
Federal ou dos Municípios, salvo se houver a devida fundamentação para análise dos 
documentos solicitados. 

No que diz respeito ao vício de forma, além da previsão do artigo 196 do Código 
Tributário Nacional sobre a intimação do contribuinte do início da fiscalização e do prazo de 
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conclusão desta, como visto, a legislação tributária estabelece rito específico para a 
determinação e início do procedimento de fiscalização, com a indicação das razões da 
fiscalização, bem como do prazo da execução dos trabalhos e do objeto da fiscalização, livros 
e documentos a serem apresentados pelo contribuinte. No caso de não preenchimento dos 
referidos requisitos, a jurisprudência, notadamente a judicial, tem se manifestado pela 
ilegalidade do ato administrativo. A jurisprudência administrativa também segue a mesma 
linha, porém de forma mais flexível, notadamente a do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado 
de São Paulo.  

Os defeitos do ato administrativo e caracterização do abuso do poder de fiscalização 
por defeito do motivo, do objeto ou da finalidade podem ser tratados em conjunto, na medida 
em que a fiscalização somente tem razão de existir e, portanto, de ser considerada válida se a 
finalidade for a de investigar o cumprimento da obrigação tributária ou dos deveres 
instrumentais pelo contribuinte, o que, portanto, será o objeto do ato administrativo a ser 
devidamente motivado. Como visto linhas atrás, anteriormente ao Código Tributário Nacional, 
o Supremo Tribunal Federal reiteradamente confirmou que o Fisco deve se ater ao objeto do 
ato de fiscalização. Ainda neste ponto, é importante atestar que uma grande reclamação dos 
contribuintes consiste na obrigatoriedade de elaboração de planilhas referentes às 
movimentações contábeis e atividades empresariais, por não serem documentos obrigatórios 
em lei, o que já foi caracterizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo como abuso 
do poder de fiscalização. Por outro lado, a jurisprudência entende ser dever do contribuinte a 
exibição de todos os livros e documentos obrigatórios relevantes à fiscalização dentro do prazo 
de prescrição do crédito tributário, o qual evidentemente abrange o prazo decadencial. 

Por fim, quanto à violação dos direitos fundamentais, os exemplos encontrados na 
jurisprudência foram a proibição de exposição indevida do contribuinte investigado em razão 
de comunicação na internet ou de envio de comunicações aos clientes e fornecedores, assim 
como a invasão do domicílio das pessoas físicas sócias da empresa, eis que apenas o acesso ao 
estabelecimento da pessoa jurídica é poder da fiscalização independentemente de ordem 
judicial. 
3.7. Do momento de combater o abuso do poder de fiscalização dentro do ciclo de 
positivação da norma jurídica 

 
A pesquisa à jurisprudência administrativa e judicial nos revelou ser pacífico o 

entendimento de caber ao contribuinte a prova do abuso do poder de fiscalização. Também 
verificamos que, especialmente no âmbito administrativo, houve a mitigação da nulidade do 
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procedimento de fiscalização diante da defesa administrativa ao auto de infração exercida com 
respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Ainda quanto ao combate ao abuso 
do poder de fiscalização, foram encontradas decisões tanto no âmbito administrativo quanto 
judicial no sentido de que o abuso do poder de fiscalização deve ser reportado à autoridade 
hierarquicamente superior. 

Diante deste cenário, notadamente pela mitigação do abuso do poder de fiscalização 
pela defesa do auto de infração, entendemos que o combate ao ato arbitrário deve ser exercido 
antes da lavratura do auto de infração. O combate ao ato administrativo de fiscalização 
arbitrário pode ser feito por petição dirigida ao superior hierárquico da autoridade fiscalizadora 
ou diante do ingresso de ação judicial. Entretanto, devemos registrar que a apresentação de 
petição ao superior hierárquico comunicando a prática de ato arbitrário não exclui a 
possibilidade de posterior ingresso no Poder Judiciário ex vi do inciso XXXV do artigo 5º da 
Constituição Federal. Aliás, caso o contribuinte não obtenha uma resposta em tempo razoável 
a ser medido pelo prazo de conclusão do procedimento de fiscalização, o contribuinte, 
preferencialmente, deverá levar a questão ao Poder Judiciário antes da lavratura do auto de 
infração, de forma que a defesa administrativa não desdobre na mitigação do abuso do poder 
de fiscalização. Neste ponto, tendo em vista que o ônus da prova da ocorrência do abuso do 
poder de fiscalização é do contribuinte, tal como observamos acima quando da análise da 
jurisprudência, é recomendável que durante o procedimento de fiscalização a cada pedido de 
entrega de documentos e informações considerado abusivo pelo contribuinte, quando da 
resposta ao pedido fiscal, seja apontada a ocorrência do abuso ou a discordância do contribuinte 
em relação ao pedido fiscal de forma que fique devidamente documentada ao longo do 
procedimento de fiscalização a posição do contribuinte.  

Em relação ao combate ao abuso do poder de fiscalização por medida judicial, o 
contribuinte poderá impetrar mandado de segurança ou ajuizar ação anulatória do ato 
administrativo de fiscalização.  

Para o ajuizamento do mandado de segurança, o contribuinte deverá respeitar os 
requisitos previstos na Lei nº 12.106/09, notadamente quanto à impetração dentro do prazo 
decadencial206 de 120 dias ex vi do artigo 23 da lei do mandado de segurança, eis que se tratará 
                                            
206 Na lição de Cassio Scarpinella Bueno, o "prazo, acentua a maior parte da doutrina, é decadencial. Trata-se de 

perder o direito ao mandado de segurança. É esta a razão, aliás, da grande crítica - clássica entre nós, aliás - sobre 
a inconstitucionalidade de um tal prazo que, no particular, vem sendo repetido desde o art. 3º da Lei n. 191/1936, 
passando também pelo art. 331 do Código de Processo Civil de 1939". Mais à frente o autor acentua que "a 
jurisprudência de nossos Tribunais tende a defender a constitucionalidade do artigo em comento. A maior prova 
é a Súmula 632 do Supremo Tribunal Federal". (A Nova Lei do Mandado de Segurança, pp. 141 e 144). Não 
obstante a discussão apontada pelo autor aqui citado, tendo em vista a continuidade do procedimento 
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de mandado de segurança repressivo. Outros requisitos a serem observados são a caracterização 
e a delimitação do ato coator sem a necessidade de dilação probatória207.  

Ao considerarmos que o abuso do poder de fiscalização ocorrerá em decorrência de 
vícios nos requisitos ou elementos do ato administrativo de fiscalização, bem como na violação 
de princípio constitucional, na maioria dos casos, caberá ao contribuinte acostar ao mandado 
de segurança a cópia da intimação da fiscalização (manifestação física do ato administrativo) e 
demonstrar a não obediência à legislação tributária ou à Constituição Federal208. Porém, se o 
vício do ato administrativo não decorrer, por exemplo, da desobediência da forma de produção 
do ato previsto em lei, ou pela manifestação do agente competente ou, ainda, pela extrapolação 
do objeto da fiscalização, tal como a exigência de apresentação de documento não exigido em 
lei etc., e sim em razão de condutas dos agentes fiscais no decorrer do procedimento de 
fiscalização, demandando a produção de prova testemunhal, por exemplo, o mandado de 
segurança não será cabível. Nesta hipótese, a medida judicial mais adequada será a da 
propositura da ação anulatória de forma que seja possível realizar a dilação probatória. 

Por fim, observamos que a não adoção das medidas aqui sugeridas não impedem 
que o argumento de que houve abuso do poder de fiscalização seja levado à defesa ou 
impugnação do auto de infração ou à ação judicial que vise a anulação da constituição do crédito 
tributário e da imposição de multa e juros, o que, todavia, diante das decisões analisadas no 
presente trabalho, possivelmente somente terá êxito nos casos de lavratura de auto de infração 
com base em prova ilícita, ou pela não apresentação de documento não exigido em lei ou, ainda, 
pela violação do domicílio ou outro direito fundamental.  

                                            
administrativo uma vez iniciado e até a lavratura de eventual auto de infração, ao pretender combater eventual 
abuso do direito de fiscalização, entendemos que o contribuinte deverá adotar as medidas processuais 
competentes no menor prazo possível. 

207 Na lição de Hely Lopes Meirelles, Arnaldo Wald e Gilmar Mendes, as "provas tendentes a demonstrar a liquidez 
e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo 
no caso de documento em poder do impetrado (art. 6º, §1º, da Lei 12.016/09) ou superveniente às informações. 
Admite-se também, a qualquer tempo, o oferecimento de parecer jurídico pelas partes, o que não se confunde 
com documento. O que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado 
pelo impetrante". (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, pp. 34/35). 

208 Sérgio Ferraz leciona que "já não mais se discute se a infringência à legalidade poderia ser atacada pela via do 
writ em espécie, quando fosse ela de fulcro constitucional. Distingue-se, hoje, com clareza o campo da 
increpação em tese contra a inconstitucionalidade (mediante ação direta) daquele em que ela é invocada 
incidenter tantum (como se pode fazer em mandado de segurança)". (Mandado de Segurança, p. 51).  
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Conclusão 
 

O presente trabalho teve por objetivo primeiro a construção e delimitação do 
conceito de abuso do poder de fiscalização ocorrido durante o procedimento de fiscalização 
tendente a verificar o cumprimento ou não pelo contribuinte das obrigações tributárias e dos 
deveres instrumentais. Mais especificamente o conceito de abuso de direito aqui construído teve 
como suporte normativo as disposições dos artigos 195 e 196 do Código Tributário Nacional, 
eis que se pretendeu verificar os limites da relação Fisco-contribuinte no tocante à produção de 
atos jurídicos de fiscalização cujo objeto fosse a solicitação ao contribuinte da apresentação de 
livros e documentos fiscais, comerciais ou relevantes para a identificação do patrimônio, da 
renda ou da atividade econômica do contribuinte. 

Dentro do primeiro objetivo proposto, concluímos que o abuso do poder de 
fiscalização pode ser caracterizado, dentre outras possíveis hipóteses que fogem às premissas 
da pesquisa empreendida, como o ato jurídico administrativo de fiscalização produzido: (i) por 
agente incompetente; ou (ii) em desrespeito à forma prevista na legislação tributária; ou (iii) 
sem a devida motivação diante da não indicação dos motivos de fato e de direito que 
determinaram o início da fiscalização; ou (iv) cujo objeto não seja a verificação do patrimônio, 
dos rendimentos ou da atividade do contribuinte por meio dos livros fiscais, contábeis e demais 
documentos que permitam verificar tanto a ocorrência do evento tributário quanto o 
cumprimento da obrigação tributária e dos deveres instrumentais; ou (v) sem o propósito de 
averiguar o cumprimento da obrigação tributária e dos deveres instrumentais; ou (vi) executado 
com excessos em flagrante violação aos direitos fundamentais. 

Dentre os exemplos concretos mais relevantes da caraterização do que seja abuso 
do poder de fiscalização, destacamos: (i) a falta do termo inicial do procedimento de 
fiscalização sem a indicação do objeto definido da investigação fiscal; (ii) a falta da indicação 
do prazo de conclusão da fiscalização; (iii) a solicitação de livros e documentos não obrigatórios 
ao contribuinte quando este não mais os detêm ou jamais os produziu; (iv) a solicitação de 
elaboração de planilhas com as informações fiscais e contábeis constantes dos livros e 
documentos obrigatórios; (v) a apresentação dos livros e documentos, quando não mais 
existentes, fora dos prazos de decadência ou prescrição de constituição ou execução do crédito 
tributário; (vi) a solicitação de documentos fiscais não condizentes com a competência do ente 
tributante cuja fiscalização está em curso quando não demonstradas a relevância e a 
fundamentação do pedido; e (vii) a indevida publicidade do procedimento de fiscalização e 
exposição do contribuinte aos clientes e fornecedores de que este está sob ação fiscal. 
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O segundo objetivo deste trabalho foi o de identificar qual seria a melhor estratégia 
processual para combater o abuso do poder de fiscalização e qual o momento adequado para o 
exercício do direito de defesa, se antes ou após a constituição do crédito tributário e se a defesa 
deveria ser exercida na esfera administrativa ou na esfera judicial. 

Para a concretização deste segundo objetivo nos debruçamos além da análise 
legislativa e doutrinária, principalmente na produção jurisprudencial, de onde constatamos que, 
na maioria dos casos pesquisados, o exercício do direito de defesa do auto de infração na esfera 
administrativa implicou em um efeito mitigador em relação ao reconhecimento da nulidade do 
procedimento de fiscalização e do ato de constituição do crédito em razão de eventual abuso do 
poder de fiscalização. Nesta medida, considerando que o abuso do poder de fiscalização implica 
em vício do ato administrativo de fiscalização, passível de anulação pelo Poder Judiciário, nossa 
conclusão foi a de que o abuso do poder de fiscalização deve ser combatido diretamente no 
Poder Judiciário tão logo o ato abusivo tenha sido praticado e, preferencialmente, antes da 
constituição do crédito tributário. A medida judicial a ser adotada, via de regra, será o mandado 
de segurança eis que o ato abusivo é caracterizado por uma violação da legislação tributária ou 
dos princípios constitucionais que regem a matéria, sendo que, caso haja a necessidade de 
dilação probatória, tal como a oitiva de testemunha, o meio processual adequado será a ação 
anulatória. Ainda dentro da estratégia de defesa, considerando que o ônus da prova é do 
contribuinte, também entendemos salutar a representação do ato abusivo ao superior 
hierárquico da autoridade fiscal de forma a demonstrar a imediata repulsa do contribuinte ao 
cometimento do ato administrativo de fiscalização com abuso de direito.  
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1. Tema   
Delimitação do conceito de abuso do direito de investigação (solicitação de documentos) durante 

o procedimento de fiscalização tendente a verificar a ocorrência da obrigação tributária ou o descumprimento da 
legislação tributária, bem como a identificação do melhor momento processual para combatê-lo.   
 
2. Problema   

Durante a fase de investigação fiscal preparatória para o lançamento tributário e/ou lavratura do 
auto de infração não é incomum que a autoridade fiscal solicite a apresentação de diversos documentos do 
contribuinte. Dentre esses, estão aqueles exigidos por lei, bem como aqueles elaborados pelo contribuinte no 
desempenho de suas atividades.  

Ocorre, no entanto, que além da documentação determinada em lei e elaborada no desempenho 
regular das atividades dos contribuintes, muito frequentemente há a exigência de apresentação de documentos não 
previstos em lei, elaboração de planilhas segundo modelos determinados pela autoridade fiscal para compilação 
dos dados já informados na contabilidade, bem como a entrega dos das informações do contribuinte em 
determinado local, horário e segundo prazo estabelecido pela fiscalização. 

O art. 195 do CTN atribui à autoridade fiscal o direito de examinar livros, arquivos, documentos, 
papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos contribuintes, atribuindo a estes, inclusive, o dever de exibi-los e 
conservar os livros fiscais e comerciais obrigatórios até que ocorra a prescrição do crédito tributário neles 
suportados. 

Ocorre, no entanto, que a despeito da redação dos arts. 196 e 198 do CTN, os quais tratam sobre 
o dever de comunicação do início da fiscalização e do prazo para sua conclusão, bem como da proibição de 
divulgação das informações econômicas ou financeiras do contribuinte, não é possível identificar uma delimitação 
clara e precisa de quais seriam os limites da fiscalização no que se refere ao pedido de colaboração dos 
contribuintes. Assim, o trabalho ora proposto tem por objetivo buscar respostas a dois problemas intrinsicamente 
ligados, os quais podem ser representados pelas seguintes perguntas: 

 
(i) Qual o conceito de abuso no procedimento de fiscalização e quais os limites impostos 

aos agentes fiscais na solicitação de documentos e informações? e 
(ii) Há consenso entre ciência e prática? 
 
Uma vez delimitado o que seria abuso, deve-se indagar ainda qual seria o meio mais efetivo para 

combater os eventuais abusos - na via administrativa quando da defesa do auto de infração, ou pela via judicial, 
ainda na fase de fiscalização? 

 
Para a resposta às perguntas acima propostas, pretender-se-á, a partir da análise doutrinária e 

jurisprudencial, construir uma interpretação do que seja abuso do poder de fiscalização para o ordenamento 
jurídico pátrio, quais são limites a serem respeitados no procedimento de fiscalização e qual é a melhor estratégia 
processual para combater o dito abuso. 

 
3. Justificativa   
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O Capítulo I do Título VI do Livro II do Código Tributário Nacional, o qual compreende os arts. 
194 a 200, traz as regras gerais acerca da fiscalização. Segundo o art. 194, a competência e os poderes das 
autoridades administrativas em matéria de fiscalização serão disciplinados por lei conforme as normas gerais 
estabelecidas no CTN. 

As normas gerais acerca da fiscalização compreendem as regras sobre o direito da fiscalização 
(arts. 195, 197 e 200), os deveres da fiscalização (arts. 196 e 198) e os procedimentos para cooperação (art. 199). 

Quanto ao direito de fiscalização, poder-dever atribuído ao Fisco para verificação da ocorrência 
do fato gerador nos termos do art. 142 do CTN, a nosso ver, não pode ser ilimitado, necessitando, assim, que seja 
devidamente demarcado de forma a também respeitar os direitos individuais dos contribuintes.  

No que diz respeito aos procedimentos de verificação da ocorrência do fato gerador, o art. 195 
do Código Tributário Nacional determina que, para fins da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer 
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, 
papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-
los. Desta forma, o referido dispositivo legal estabelece o dever de colaboração do contribuinte com a fiscalização 
tributária. 

Todavia, embora a legislação determine que o contribuinte deva deixar à disposição da 
fiscalização os livros e os documentos fiscais e comerciais, não é incomum que durante a investigação fiscal sejam 
exigidos documentos não previstos em lei, bem como seja determinado que o contribuinte elabore relatórios apenas 
para facilitar o trabalho fiscal ou relatórios que deveriam ser elaborados pelo próprio fiscal para a conclusão de 
seu trabalho de fiscalização.  

Também há hipóteses em que as exigências fiscais acarretam obrigações para que os 
contribuintes entreguem os documentos exigidos na repartição fiscal em hora e dia determinados pela fiscalização 
em completa indiferença às possibilidades do contribuinte, além da imposição de prazo exíguo para a apresentação 
de vultoso volume de informações, o que também demanda a análise do art. 196 do CTN que trata sobre o prazo 
de conclusão do procedimento fiscal.  

Ademais à falta de delimitação clara dos limites dos poderes de fiscalização, o que pode acarretar 
demandas excessivas aos contribuintes, deve ser lembrado que segundo o estudo209 encomendado à 
PriceWaterhouseCoopers - PwC pelo Banco de Desenvolvimento Mundial, o Brasil é o país com o maior número 
de horas despendidas pelos contribuintes para o cumprimento de obrigações tributárias. Assim, nos termos da 
breve descrição acima, além do cumprimento regular das obrigações tributárias principais (pagamento de tributos) 
e do cumprimento dos deveres instrumentais (obrigações acessórias), há ainda o tempo incorrido no atendimento 
à fiscalização durante os procedimentos de investigação fiscal, o qual não foi contemplado nesse estudo.  

Diante, pois, do atual cenário de elevada carga tributária, inúmeras obrigações acessórias em 
torno do dever de recolher tributo, as exigências fiscais que acarretam mais trabalho e deveres aos contribuintes 
contribuem para que o Brasil, além de figurar como o país com o maior número de horas para atendimento de 
obrigações tributárias, seja visto como um ambiente de insegurança jurídica, com alta burocracia e com custos 
desnecessários aos contribuintes no desenvolvimento de suas atividades.  

Portanto, o objetivo do trabalho que se propõe é o de construir uma interpretação de abuso do 
poder de investigação fiscal a partir do cotejo da doutrina e jurisprudência, estabelecendo parâmetros mínimos 
                                            
209 http://www.pwc.com.br/en_GX/gx/paying-taxes/assets/pwc-paying-taxes-2014.pdf 
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para a definição dos limites da fiscalização. Também a partir da análise da jurisprudência administrativa e judicial, 
notadamente daquelas que reconheceram a existência de abuso do poder de fiscalização, procurar-se-á definir a 
melhor estratégia processual para combatê-lo, i.e., se após a lavratura do auto de infração na esfera administrativa 
ou na esfera judicial, ou se durante a própria fase de fiscalização diretamente na via judicial. 

Com o resultado obtido na elaboração do trabalho, espera-se oferecer um guia prático aos 
contribuintes que possibilite identificar de plano se a exigência fiscal realizada durante o trabalho de investigação 
para constituição do crédito tributário deve ou não ser qualificada como abuso do poder de fiscalização e quando 
e como o eventual abuso deverá ser combatido.  
 
4. Estratégia de abordagem e método  

Conforme o até aqui apresentado, o trabalho ora proposto tem dois objetivos distintos. O 
primeiro é o de construir a concepção de abuso de direito no exercício da fiscalização. O segundo é o de identificar 
qual a melhor estratégia para combatê-lo. 

O primeiro passo para a construção de tal concepção é identificar, na prática tributária, quais são 
as solicitações fiscais mais frequentes e, dentre essas, quais são entendidas pelos próprios contribuintes como 
abusivas. Para tanto, será realizada pesquisa dirigida com os contribuintes que se apresentam como atores 
econômicos relevantes e que, por essa razão, enfrentam com frequência os desafios do cumprimento das medidas 
impostas pela administração na fiscalização de tributos.  

As empresas a serem escolhidas para pesquisa serão aquelas que atendam aos seguintes 
requisitos: (i) consideradas de grande porte, i.e., com faturamento superior a R$ 300 milhões210; (ii) tributadas pelo 
lucro real; (iii) destaque em seu segmento de mercado; (iv) setores relevantes da economia211, tais como (a) óleo 
e gás (Petrobrás), (b) energia elétrica (CPFL Energia), (c) varejo (C&A Modas), (d) instituição financeira 
(Santander - a confirmar), (e) telecomunicações (a confirmar), (f) farmacêutica (Hypermarcas - a confirmar), (g) 
automotivo (Honda/Toyota - a confirmar), (h) tabaco (Philip Morris (a confirmar), (i) indústria de base (Brasken 
- a confirmar), (j) siderurgia (Vale - a confirmar), e (k) bebidas (AMBEV). 

Objetiva-se nessa etapa construir um formulário de pesquisa com perguntas que visem obter dos 
contribuintes quais seriam as solicitações mais frequentes durante o procedimento de fiscalização e, ainda, dentre 
essas, quais seriam entendidas como abusivas. Faz-se relevante esclarecer que essa mesma pesquisa não será 
empreendida no âmbito da fiscalização. A uma porque os auditores-fiscais possuem independência funcional e, 
desta forma, é materialmente impossível reunir uma amostra significativa de entrevistados. A duas porque pode 
haver procedimentos distintos entre as esferas federal, estadual e municipal, sendo que as empresas entrevistadas 
lidam com as três esferas no cumprimento de suas obrigações tributárias. A três porque é presumível que a 
percepção de abuso do poder de fiscalização dos contribuintes seja mais extensiva do que as das autoridades fiscais. 
Assim, como a intenção com a pesquisa é a busca de parâmetros para a análise da doutrina e da jurisprudência, 
bem como a comparação da interpretação a ser construída de abuso do direito de fiscalização com a percepção dos 
contribuintes, de forma a apresentar um guia a ser seguido por esses em procedimentos de fiscalização, a visão do 
Fisco, nesse caso específico, portanto, não modificará o resultado do trabalho.  

                                            
210 Conforme critério adotado pelo BNDES nos termos das Circulares nºs 11/2010 e 34/2011. 
211http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-

estatisticas/estudos-diversos/dados-informacoes-e-graficos-setoriais-2008-a-2012 
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Com o resultado da pesquisa dirigida, ter-se-á delimitado o entendimento dos contribuintes sobre 
o que seria considerado abuso ou excesso no poder de fiscalização. A partir disso, pretende-se verificar se a 
doutrina e a jurisprudência suportam ou não o entendimento dos contribuintes. A pesquisa com os contribuintes 
também permitirá identificar exemplos e termos para balizar a realização da pesquisa doutrinária e jurisprudencial. 

Em relação à doutrina, diante da investigação realizada para a elaboração deste projeto de 
pesquisa, foi identificado um entendimento constante de que o poder de fiscalização, embora confira amplo acesso 
aos registros e documentos dos contribuintes, deve sempre respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos212.  

Não obstante isso, na doutrina pesquisada, não foram identificados exemplos concretos de abuso 
de fiscalização, mas apenas fórmulas genéricas quanto a necessidade de respeito aos princípios da liberdade, da 
proteção ao patrimônio e da livre iniciativa, bem como a necessidade de delimitação do escopo da investigação 
fiscal213. A possível falta de exemplos concretos é justificada na lição de Paulo de Barros Carvalho214 para quem 
é difícil a tarefa de obtenção de "um quadro de limites objetivos para o desempenho da atividade de inspeção 
fiscal, exatamente porque, a 'verdade material, procurada como fim último do procedimento, não é algo tangível, 
materialmente configurado".  

Não obstante a falta de identificação em nossa pesquisa preliminar de exemplos claros e precisos 
sobre a concepção de abuso do poder de fiscalização e identificação dos limites da fiscalização durante a fase de 
investigação preparatória do lançamento tributário, a análise da doutrina permitirá identificar os princípios 
constitucionais-tributários, que segundo a ciência jurídica, deveriam ser respeitados pelas autoridades fiscais 
durante o procedimento de lançamento, bem como parâmetros mínimos para a pesquisa de jurisprudência. 

Desta forma, serão analisadas as obras jurídicas, artigos e livros que tenham se debruçado sobre 
a interpretação dos arts. 195 e 196 do Código Tributário Nacional e sobre os limites do poder de fiscalização215.  

Embora os contribuintes e a doutrina possam vir a apresentar um entendimento bem delimitado 
do que seja abuso do poder de fiscalização ou sobre os limites desse poder, é certo que o combate ao abuso do 
poder de fiscalização não será feito no campo das ideias, mas sim frente aos órgãos de julgamento administrativos 
e judiciais. Assim, na busca do objetivo de construir o conteúdo jurídico do que seja abuso no poder de fiscalização 
será necessário realizar a pesquisa de decisões administrativas e judicias em que tenham sido debatidos os limites 
da fiscalização e os eventuais abusos, apurando, por consequência, se a doutrina e a jurisprudência estão alinhadas 
em relação à questão aqui colocada ou se há uma dissonância de entendimento a ser resolvida ou a justificar uma 
nova proposta sobre o tema.  
                                            
212 Carrazza, Roque Antonio, in Curso de Direito Constitucional Tributário, 28ª edição. Malheiros. São Paulo. 

2012; Carvalho, Paulo de Barros, in Curso de Direito Tributário, 16ª edição, 204. São Paulo. Saraiva; Coêlho, 
Sacha Calmon Navarro in Fiscalização Tributária e Garantias dos Contribuintes: Limites à Atuação das 
Autoridades da Administração in Direito Tributário: VII colóquio de direito tributário/coord. Ives Gandra da 
Silva Martins, Alejandro C. Altamirano. São Paulo: Síntese, 2005; e Queiroz, Mary Elbe Gomes in A inexistência 
de sigilo bancário para o fisco in IX Congresso Nacional de Estudos Tributários. Sistema Tributário Nacional e 
a Estabilidade da Federação Brasileira. São Paulo. Noeses, 2012. 

213 Machado, Hugo de Brito, in Curso de Direito Tributário, 20ª Edição. 2002. Malheiros; e Melo, José Eduardo 
Soares, in Curso de Direito Tributário, 10ª Edição, Dialética, 2012, São Paulo. 

214 Direito Tributário, Linguagem e Método, p. 813. 
215 Vide notas 4 e 5. Em complemento serão também analisados os trabalhos de SAAD, Sergio Sydionir. 

Simplificação e praticabilidade no direito tributário. Dissertação de Mestrado apresentada no curso de pós-
graduação da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2013; DI PIETRO, Juliano. A fiscalização tributária e o 
dever de colaboração: o direito de participação do contribuinte. Tese de Doutoramento apresentada no curso de 
pós-graduação da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2013; e LIMA, Rogério. O Abuso de Poder da Fazenda 
Pública no Campo da Fiscalização in Revista Dialética de Direito Tributário nº 67 de 2001, pp. 125/136. 
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Para a pesquisa de decisões serão escolhidos os Tribunais Superiores (STF e STJ), o Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF no âmbito federal e, no 
âmbito estadual, o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo.  

A escolha pelo TRF3 e pelo Estado de São Paulo decorre do fato de que o Estado de São Paulo 
possui o maior número de contribuintes e o maior volume de arrecadação, respondendo por mais de 40% da 
arrecadação federal em 2014 conforme dados da Receita Federal216, bem como obteve a segunda posição no índice 
de transparência na pesquisa NEF/FGV Direito217. A pesquisa aos tribunais do Estado de Santa Catarina, o qual 
obteve o primeiro lugar no índice de transparência, não será realizada na medida em que o referido Estado 
representa apenas 3,82% do total da arrecadação federal e em relação à arrecadação estadual, em 2014, foi apenas 
a sétima maior arrecadação de ICMS, equivalendo a aproximadamente 10% do total arrecadado por São Paulo218. 

Para a pesquisa de jurisprudência serão utilizados, inicialmente, como termos de pesquisa as 
seguintes expressões: art. 195 do CTN, art. 196 do CTN, e "abuso e poder e fiscalização". A partir da análise da 
jurisprudência administrativa e judicial, o objetivo será a construção do conteúdo normativo dos arts. 195 e 196 
do Código Tributário Nacional e dos limites pelos quais a fiscalização pode exercer seu poder-dever de 
investigação fiscal e solicitação de documentos ao contribuinte. 

Pois bem, uma vez proposto o conteúdo normativo dos artigos 195 e 196 do Código Tributário 
Nacional, definindo, assim, o que seja abuso do poder de fiscalização passível de questionamento, aproveitando-
se da pesquisa realizada com os contribuintes acerca do combate do que é por eles entendido como abuso do direito 
de fiscalização e do resultado de tais ações, e, principalmente, do resultado obtido com a pesquisa de jurisprudência 
administrativa e judicial, a proposta será a de identificar se há um melhor momento ou estratégia processual para 
combater o que se definiu por abuso no poder de fiscalização de forma a orientar a conduta dos contribuintes.  

A abordagem proposta considera a minha experiência no acompanhamento a fiscalizações dos 
contribuintes e defesa destes tanto nos tribunais administrativos quanto judiciais. Quanto ao acesso ao material de 
pesquisa este é relativamente fácil diante da disponibilidade do material bibliográfico e do acesso às decisões 
administrativas e judiciais por meio das páginas dos tribunais selecionados para a pesquisa. 
 
5. Proposta de sumário  

O Sumário proposto para o trabalho de conclusão apresenta a seguinte estrutura: 
 
Introdução 
1. Interpretação, construção e aplicação do direito 
2. Definição do abuso do poder de fiscalização  
2.1. Percepção dos contribuintes sobre o abuso do poder de fiscalização 
2.2. Definição do abuso do poder de fiscalização pela doutrina 
2.3. Definição do abuso do poder de fiscalização pela jurisprudência administrativa 
2.3. Definição do abuso do poder de fiscalização pela jurisprudência judicial 

                                            
216http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/arrecadacao/arrecadacao-por-estado/arrecadacao-uf-

2014/arrecadacao-por-uf-internet-jan-dez14.ods/view 
217 http://www.nucleodeestudosfiscais.com.br/files/upload/2015/03/03/relatorio-final_icat-2a-afericao_oficial.pdf 
218 http://www1.fazenda.gov.br/confaz/boletim/Valores.asp 
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3. Construção do conceito de abuso do poder de fiscalização a partir do cotejo entre doutrina e 
jurisprudência 
4. Identificação da estratégia processual para o combate do abuso do poder de fiscalização pelo 
contribuinte 
Conclusão 

 
6. Plano de trabalho 
 

O cronograma e plano de trabalho para elaboração da monografia são abaixo indicados: 
 

1. Pesquisas  
Início: 1º de outubro de 2015 
Término: 31 de dezembro de 2015 
Tarefa a ser desenvolvida: Realização das pesquisas sobre a doutrina relativa ao tema e decisões 
judicias e administrativas sobre casos em que houve o debate sobre abusos do poder de 
fiscalização tributária. Realização das pesquisas com os contribuintes. 
Tempo de pesquisa: 180 horas 
 
2.  Elaboração da Introdução. 
Início: 1º de janeiro de 2016 
Término: 15 de fevereiro de 2016 
Tarefa a ser desenvolvida: Leitura do material de pesquisa elaborado no item 1 e redação da 
minuta do capítulo 1. 
Tempo de pesquisa: 30 horas 
 
3. Elaboração do capítulo 1 (Interpretação, construção e aplicação do direito). 
Início: 16 de fevereiro de 2016 
Término: 15 de março de 2016 
Tarefa a ser desenvolvida: Leitura de doutrina acerca da interpretação e aplicação do Direito e 
redação da minuta do capítulo 3. 
Tempo de pesquisa: 30 horas 
 
4. Elaboração do capítulo 2 (Definição do abuso do poder de fiscalização). 
Início: 16 de março de 2016 
Término: 15 de maio de 2016 
Tarefa a ser desenvolvida: Revisão do resultado das pesquisas acerca das decisões 
administrativas e judiciais, comparação dos resultados, identificação de padrões nos julgamentos 
e redação da minuta do capítulo 4. 
Tempo de pesquisa: 120 horas 
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5. Elaboração do capítulo 3 (Construção do conceito de abuso do poder de fiscalização a partir 
do cotejo entre doutrina e jurisprudência) 
Início: 16 de maio de 2016 
Término: 30 de maio de 2016 
Tarefa a ser desenvolvida: Revisão dos capítulos 1 e 2 e elaboração do capítulo 3. 
Tempo de pesquisa: 30 horas 
 
6. Elaboração do capítulo 4 (Identificação da estratégia processual para o combate do 
abuso do poder de fiscalização pelo contribuinte). 
Início: 1º de julho de 2016 
Término: 15 de junho de 2016 
Tarefa a ser desenvolvida: Revisão do resultado das pesquisas acerca das decisões 
administrativas e judiciais, identificação dos julgados favoráveis aos contribuintes e em que 
momento foram obtidos, se durante a fiscalização ou após a expedição do lançamento ou 
lavratura do auto de infração e redação da minuta do capítulo 5. 
Tempo de pesquisa: 90 horas 
 
7. Elaboração da Conclusão. 
Início: 16 de junho de 2016 
Término: 30 de junho de 2016 
Tarefa a ser desenvolvida: Revisão do trabalho desenvolvido e redação da minuta do capítulo 6. 
Tempo de pesquisa: 30 horas 
 
8. Revisão do trabalho. 
Início: 1º de julho de 2016 
Término: 30 de julho de 2016 
Tarefa a ser desenvolvida: Revisão do trabalho e eventuais ajustes. 
Tempo de pesquisa: 60 horas 
 
O cronograma conforme estabelecido compreende o período de 303 dias, sendo estimadas, 

assim, aproximadamente 600 horas a serem empreendidas na elaboração do trabalho. 
7. Bibliografia preliminar  
BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro. Forense, 1972. 
 
BRAZUNA, José Luis Ribeiro. Lei Complementar nº 116/03 - Mudanças no Regime do ISS - Conflitos de 
Competência entre Municípios - Responsabilidade Tributária - Limites aos Poderes de Fiscalização in Revista 
Dialética de Direito Tributário nº 108 de 2004, pp. 105/122. 
 
CARAMICO, Mara Eugênia Buoananno. A quebra do sigilo financeiro dos contribuintes paulistas em face da 
edição do Decreto Estadual nº 54.240/09 in Contencioso Administrativo, coord. Alessandro Rostagno. São Paulo: 
Editora Noeses, 2011. 
 
CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Editora Malheiros, 28ª ed., 
2012.  
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CARVALHO, Paulo de Barros. Curo de Direito Tributário. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. 
 
_____. Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos de Incidência. São Paulo: Editora Saraiva, 2004. 
 
_____. Direito Tributário, Linguagem e Método. São Paulo: Editora Noeses, 2008. 
 
_____. Notas sobre a Prova no Processo Administrativo Tributário in Direito Tributário. Vol. II. Coord. Luís 
Eduardo Schoueri. São Paulo: Editora Quartier Latin.  
 
COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Fiscalização Tributária e Garantias dos Contribuintes: Limites à Atuação das 
Autoridades da Administração in Direito Tributário: VII colóquio de direito tributário/coord. Ives Gandra da Silva 
Martins, Alejandro C. Altamirano. São Paulo: Editora Síntese, 2005.   
 
DI PIETRO, Juliano. A fiscalização tributária e o dever de colaboração: o direito de participação do contribuinte. 
Tese de Doutoramento apresentada no curso de pós-graduação da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2013.  
 
ESTEVES, Maria do Rosário. Os meios de prova no processo administrativo tributário in II Congresso Nacional 
de Estudos Tributários. Segurança Jurídica na Tributação e Estado de Direito. São Paulo: Editora Noeses, 2004. 
 
FILHO, Aurélio Pitanga Seixas. Comentários ao Código Tributário Nacional, coord. Carlos Valder do Nascimento, 
6ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002.  
 
FRANÇA, Reginaldo. Fiscalização tributária: prerrogativas e limites. Curitiba: Editora Juruá, 2010. 
 
JÚNIOR, Tércio Sampaio Ferraz. Sigilo de Dados: O Direito à Privacidade e os Limites à Função Fiscalizadora 
do Estado in Cadernos de Direito Tributário e Finanças Públicas, nº 1, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais. 
 
LIMA, Rogério. O Abuso de Poder da Fazenda Pública no Campo da Fiscalização in Revista Dialética de Direito 
Tributário nº 67 de 2001, pp. 125/136. 
 
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário, 20ª Edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2002. 
 
MELO, José Eduardo Soares. Curso de Direito Tributário, 10ª Edição. São Paulo: Editora Dialética, 2012. 
 
QUEIROZ, Mary Elbe Gomes. A inexistência de sigilo bancário para o fisco in IX Congresso Nacional de Estudos 
Tributários. Sistema Tributário Nacional e a Estabilidade da Federação Brasileira. São Paulo: Editora: Noeses, 
2012. 
 
RODRIGUES, Marilene Talarico Martins. Limites à Fiscalização das Autoridades Administrativas in Direito 
Tributário: VII colóquio de direito tributário/coord. Ives Gandra da Silva Martins, Alejandro C. Altamirano. São 
Paulo: Editora Síntese, 2005.   
 
SAAD, Sergio Sydionir. Simplificação e praticabilidade no direito tributário. Dissertação de Mestrado apresentada 
no curso de pós-graduação da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2013.  
 
8. Bibliografia analisada durante o projeto  

À exceção dos trabalhos elaborados por SAAD e Di Pietro citados na bibliografia preliminar, 
todos os demais artigos, trabalhos, manuais etc., indicados neste projeto foram analisados, sendo constatados oito 
diferentes temas defendidos pelos autores referenciados. 

Alguns dos temas são defendidos de forma isolada e outros defendidos por mais um dos autores, 
conforme indicado na sequência: 

 
Tema 1: Legalidade do direito à fiscalização. A autoridade fiscal tem legitimidade e ordenamento 
protege o respectivo direito de investigação fiscal. Autores que defendem o tema: Aliomar 
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Baleeiro, Paulo de Barros Carvalho, Aurélio Pitanga Seixas Filho, Tércio Sampaio Ferraz Júnior, 
Hugo de Brito Machado, José Eduardo Soares de Melo e Mary Elbe Gomes Quiroz. 
 
Tema 2: A fiscalização deve se limitar ao exame dos pontos objeto da investigação.  Autores que 
defendem o tema: Aliomar Baleeiro, Mara Eugênia Buoananno Caramico, Paulo de Barros 
Carvalho, José Eduardo Soares de Melo. 
 
Tema 3: Os poderes de fiscalização devem obedecer a forma prescrita em lei, isto é, estarem 
previamente regulamentados em lei. Autores que defendem o tema: Aliomar Baleeiro, Mara 
Eugênia Buoananno Caramico, Roque Antonio Carrazza, Paulo de Barros Carvalho, Rogério 
Lima e Hugo de Brito Machado. 
 
Tema 4: A competência territorial delimita a competência para fiscalizar. Autor que defende o 
tema: José Luis Ribeiro Brazuna. 
 
Tema 5: Respeito aos direitos individuais dos contribuintes. Autores que defendem o tema: 
Roque Antonio Carrazza, Paulo de Barros Carvalho, Sacha Calmon Navarro Coêlho, Rogério 
Lima e Mary Elbe Gomes Quiroz. 
 
Tema 6: Transparência nos atos de fiscalização e apreensão de documentos: Autor que defende 
o tema: Maria do Rosário Esteves. 
 
Tema 7: Limitação temporal do procedimento de fiscalização. Autor que defende o tema: José 
Eduardo Soares de Melo. 
 
Tema 8: Não surpresa do início do procedimento de fiscalização e prévia comunicação ao 
contribuinte. Autor que defende o tema: Marilene Talarico Martins Rodrigues. 
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ANEXO II 
 
1. Quantos funcionários são alocados no departamento fiscal? 
 
2. Quantos funcionários são dedicados exclusivamente para o cumprimento de obrigações 
acessórias? 
 
3. Qual é a frequência de procedimentos de fiscalização abertos contra a empresa? 
a. mensal ( ); b. ( ) bimestral; c. ( ) trimestral; d. ( ) semestral; e. ( ) anual; f. ( ) outro. Qual? 
______ 
  
4. Em média, quanto tempo dura um procedimento de fiscalização contra a empresa? 
a. 30 dias ( ); b. 60 dias ( ); c. ( ) 90 dias; d. ( ) 120 dias; e. ( ) outro. Qual? _____ 
 
5. Quais são os documentos mais solicitados em um procedimento de fiscalização? 
a. ( ) Livros; b. ( ) razão/balanço; c. ( ) contratos; d. outros ( ). Quais? 
__________________________________________________________________________ 
 
6. É comum a solicitação de documentos não previstos expressamente em lei? Ou a preparação 
de planilhas? 
 
a. Documentos não previstos em lei: ( ) sim ( ) não;  
 
b. Preparação de planilhas ( ) sim ( ) não. 
 
7. Qual o prazo normalmente concedido para a entrega de documentos?   
a. ( ) 10 dias; b. ( ) 20 dias; c. ( ) 30 dias; d. ( ) 40 dias; e. ( ) 60 dias; f. ( ) outro. Qual? __ 
 
8. É comum a solicitação de prorrogação de prazo? A prorrogação é normalmente concedida? 
 
a. Solicitação de prorrogação de prazo: ( ) sim ( ) não;   
 
b. Concessão de prazo adicional: ( ) sim ( ) não. 
 
9. Normalmente os documentos são apresentados na sede da própria empresa ou na repartição 
fiscal?  
 
a. ( ) na sede da própria empresa;  
 
b. ( ) na repartição fiscal 
 
10. Quando há solicitação para que os documentos sejam entregues na repartição fiscal, há 
determinação de dia e horário? 
 
a. ( ) sim; b. ( ) não; c. ( ) às vezes. 
 
11. Das opções abaixo, em sua opinião, qual ou quais podem ser caracterizadas como abusos 
ou arbitrariedades na solicitação de documentos? 
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a. ( ) elaboração de planilhas;  
 
b. ( ) entrega de documentos não previstos em lei, tais como print screen da tela de transmissão 
de arquivos eletrônicos, entrega de documentos de terceiros, documentos sem conteúdo 
econômico etc.;  
 
c. ( ) entrega de cópia de documentos fiscais já transmitidos ao Fisco; 
 
d. ( ) elaboração de documentos fiscais previstos em lei com informações duplicadas;  
 
e. ( ) prazo exíguo para levantamento de documentos superiores há um exercício fiscal;  
 
f. ( ) entrega de documentos na repartição fiscal;  
 
g. ( ) entrega de documentos na repartição fiscal com dia e hora marcada;  
 
h. ( ) entrega ou apresentação de documentos já disponibilizados anteriormente ao Fisco;  
 
i. ( ) outros. Quais?   
 
12. Quando há abuso de fiscalização a empresa tem por orientação combatê-lo?  
 
a. ( ) não;  
 
b. ( ) sim;  
 
Se sim, b.1. ( ) no momento em que ocorre a arbitrariedade; ou b.2. ( ) após a lavratura do auto 
de infração?   
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ANEXO III 
 

1. Supremo Tribunal Federal  
1.1. Súmula 439: Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o 
exame aos pontos objeto de investigação. 
 
1.2. 
RMS 14760/RJ  
Relator Min. PEDRO CHAVES 
Órgão Julgador: Segunda Turma 
DJ 23-11-1966 PP-04092 EMENT VOL-00675-01 PP-00143 
Os livros fiscais estão sujeitos à fiscalização tributária. Segurança denegada. Súmula n° 439. 
 
1.3.  
RE 58899/SP  
Relator Min. VICTOR NUNES 
Órgão Julgador: Primeira Turma 
DJ 10-08-1966 PP-02645 EMENT VOL-00662 PP-00270 
ESTAO SUJEITOS A FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA, OU PREVIDENCIARIA, QUAISQUER LIVROS 
COMERCIAIS, LIMITADO O EXAME AOS PONTOS OBJETOS DA INVESTIGAÇÃO (SÚMULA 439). 
 
1.4. 
RE 58850/SP 
Relator Min. HERMES LIMA 
Órgão Julgador: Terceira Turma 
DJ 14-09-1966 PP-03092 EMENT VOL-00666-04 PP-01338 
Livros comerciais. Estão sujeitos a fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado 
o exame aos pontos objeto da investigação. Súmula n° 439. 
 
1.5. 
RE 58818/SP  
Relator Min. HERMES LIMA 
Órgão Julgador: Terceira Turma 
DJ 03-08-1966 PP-02558  EMENT VOL-00661-01 PP-00292 
Instituto de Previdência. Direito de fiscalização. Nesse direito abrange quaisquer livros comerciais, limitado o 
exame ao ponto objeto da investigação. (Súmula nº 439.) 
 
1.6. 
RMS 11700 / SP 
Relator Min. CARLOS MEDEIROS 
Órgão Julgador: Terceira Turma 
DJ 22-04-1966 PP-01264  EMENT VOL-00651-01 PP-00104 
Recurso em Mandado de Segurança. Fiscalização de livros comerciais. Aplicação da Súmula nº 439. 
 
1.7. 
RE 54800/SP 
Relator Min. LUIZ GALLOTTI 
Órgão Julgador: Primeira Turma 
DJ 23-06-1965 PP-01519 EMENT VOL-00623-03 PP-00953 
LIVROS. EXAME. ESTAO SUJEITOS A FISCALIZAÇÃO, TRIBUTÁRIA OU PREVIDENCIARIA, 
QUAISQUER LIVROS COMERCIAIS, LIMITADO O EXAME AOS PONTOS OBJETO DA 
INVESTIGAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 
 
1.8. 
RMS 11274/PE  
Relator Min. EVANDRO LINS 
Órgão Julgador: Tribunal Pleno 
DJ 12-03-1964 PP-00413  EMENT VOL-00568-01 PP-00194 
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INVIOLABILIDADE DA CORRESPONDÊNCIA. ESTÁ SUJEITA A EXAME PELOS AGENTES FISCAIS A 
CORRESPONDÊNCIA COMERCIAL. O INTERESSE PÚBLICO SOBREPOE-SE AO INTERESSE 
PRIVADO. NÃO HÁ DIREITO LIQUIDO E CERTO PARA A RECUSA A FISCALIZAÇÃO DOS PAPÉIS 
CONSTANTES DE ARQUIVO COMERCIAL. RECURSO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO 
PROVIDO. 
 
1.9. 
RE 52480/RJ 
Relator Min. EVANDRO LINS 
Órgão Julgador: Primeira Turma 
DJ 17-12-1963 PP-04446 EMENT VOL-00566-06 PP-02238 
SIGILO COMERCIAL - FISCALIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDA AOS INSTITUTOS E CAIXAS 
DE PREVIDENCIA. E LEGAL A EXIGÊNCIA DO EXAME DE QUAISQUER LIVROS PARA AVERIGUAR 
AS CONTRIBUIÇÕES E DESCONTOS FEITOS NOS SALARIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
 
1.10. 
RE 52096/RJ 
Relator Min. HERMES LIMA 
Órgão Julgador: Segunda Turma 
DJ 06-12-1963 PP-04282  EMENT VOL-00565-02 PP-00677 
LIVROS COMERCIAIS NECESSARIOS A FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE COTAS 
DA PREVIDENCIA SOCIAL. A EXIGÊNCIA DE VISTA DOS MESMOS PELOS INSTITUTOS E LEGAL. 
 
1.11. 
RE 34074/DF 
Relator Min. NELSON HUNGRIA 
Órgão Julgador: Primeira Turma 
DJ 21-09-1960 PP-05852  EMENT VOL-00435-01 PP-00374 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO; QUANDO DEVE SER CONHECIDO E PROVIDO. EXIBIÇÃO DE 
LIVROS COMERCIAIS PARA EFEITO DE FISCALIZAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA. 
 
1.12. 
RE 34557 EI/DF 
Relator Min. ANTONIO MARTINS VILAS BOAS 
Órgão Julgador Tribunal Pleno 
DJ 31-10-1959 PP-14547 EMENT VOL-00407-02 PP-00636 
Embargos recebidos. - O exame da escrita comercial, facultado aos fiscais dos Institutos da Previdência pelo art. 
185 do Decreto nº 1918, não pode assumir caráter de devassa, devendo restringir-se aos livros de registro do 
pagamento de salários. 
 
1.13. 
RMS 5993/DF 
Relator Min. CÂNDIDO MOTTA 
Órgão Julgador: Tribunal Pleno 
DJ 18-12-1958 PP-23002  EMENT VOL-00370-01 PP-00327 
EXAME DE LIVROS SÓ E EXIGIVEL NA FORMA DA LEI. E POR ISSO O PRETENDIDO PELO I.A.P.I. 
NÃO PODE SER RECUSADO. 
 
1.14. 
RE 34557/DF 
Relator Min. LUIZ GALLOTTI 
Órgão Julgador: Segunda Turma 
DJ 09-01-1958 PP-00350 EMENT VOL-00330-01 PP-00161 
EXAME DE LIVROS DE ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PARA APURAR A DIVIDA DO EMPREGADOR, 
PARA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL. LEGALIDADE. NÃO SE APLICA AO CASO O 
ARTIGO 17 DO CÓDIGO COMERCIAL. 
 
1.15. 
RE 26365 EI/DF 
Relator Min. LAFAYETTE DE ANDRADA 
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Órgão Julgador: Segunda Turma 
DJ 14-11-1957 PP-14906 EMENT VOL-00322-02 PP-00533 
LIVROS COMERCIAIS. EXAME POR DELEGADOS OU FISCAIS DOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA. 
CAUTELAS QUE HAO DE SER TOMADAS. EMBARGOS REJEITADOS. O ACÓRDÃO EMBARGADO, 
DE 18.4.1955, FOI PUBLICADO EM AUDIENCIA DE 6.7.1955, EMENTARIO N 218. 
 
1.16. 
RE 31088 
Relator Min. RIBEIRO DA COSTA 
Órgão Julgador: Segunda Turma 
ADJ DATA 11-03-1957 PP-00760 EMENT VOL-00263 PP-00645 
E FACULTADO AS INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA O EXAME DOS LIVROS DO CONTRIBUINTE 
PARA O FIM DE VERIFICAR O ALCANCE DO DÉBITO RESPECTIVO. 
 
1.17. 
RE 26365 
Relator Min. MÁRIO GUIMARÃES 
Órgão Julgador: Primeira Turma 
ADJ DATA 12-11-1956 PP-02082 DJ 07-07-1955 PP-08143 
EXAME DE LIVROS COMERCIAIS POR DELEGADOS OU FISCAIS DOS INSTITUTOS DE 
PREVIDÊNCIA. CAUTELAS QUE HÃO DE SER TOMADAS. CONFIRMADO, EM GRAU DE EMBARGOS, 
POR ACÓRDÃO DE 23.8.1957, PUBLICADO EM AUDIÊNCIA DE 13.11.1957. 
 
1.18. 
RMS 2324 
Relator Min. HAHNEMANN GUIMARÃES 
Órgão Julgador: Segunda Turma 
ADJ DATA 27-09-1956 PP-01408 EMENT VOL-00207-01 PP-00360 
OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PODEM VERIFICAR NOS LIVROS DO EMPREGADOR AS 
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. 
 
1.19. 
HC 82788/RJ 
Relator ministro Celso de Mello 
Órgão Julgador: Segunda Turma 
DJ de 2/6/2006 
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - APREENSÃO DE LIVROS CONTÁBEIS E DOCUMENTOS FISCAIS 
REALIZADA, EM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, POR AGENTES FAZENDÁRIOS E POLICIAIS 
FEDERAIS, SEM MANDADO JUDICIAL - INADMISSIBILIDADE - ESPAÇO PRIVADO, NÃO ABERTO 
AO PÚBLICO, SUJEITO À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR (CF, 
ART. 5º, XI) - SUBSUNÇÃO AO CONCEITO NORMATIVO DE "CASA" - NECESSIDADE DE ORDEM 
JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEVER DE 
OBSERVÂNCIA, POR PARTE DE SEUS ÓRGÃOS E AGENTES, DOS LIMITES JURÍDICOS IMPOSTOS 
PELA CONSTITUIÇÃO E PELAS LEIS DA REPÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO, DE PROVA OBTIDA EM TRANSGRESSÃO À GARANTIA DA 
INVIOLABILIDADE DOMICILIAR - PROVA ILÍCITA - INIDONEIDADE JURÍDICA - "HABEAS CORPUS" 
DEFERIDO. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - FISCALIZAÇÃO - PODERES - NECESSÁRIO RESPEITO 
AOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS DOS CONTRIBUINTES E DE TERCEIROS. - Não são 
absolutos os poderes de que se acham investidos os órgãos e agentes da administração tributária, pois o Estado, 
em tema de tributação, inclusive em matéria de fiscalização tributária, está sujeito à observância de um complexo 
de direitos e prerrogativas que assistem, constitucionalmente, aos contribuintes e aos cidadãos em geral. Na 
realidade, os poderes do Estado encontram, nos direitos e garantias individuais, limites intransponíveis, cujo 
desrespeito pode caracterizar ilícito constitucional. - A administração tributária, por isso mesmo, embora podendo 
muito, não pode tudo. É que, ao Estado, é somente lícito atuar, "respeitados os direitos individuais e nos termos 
da lei" (CF, art. 145, § 1º), consideradas, sobretudo, e para esse específico efeito, as limitações jurídicas decorrentes 
do próprio sistema instituído pela Lei Fundamental, cuja eficácia - que prepondera sobre todos os órgãos e agentes 
fazendários - restringe-lhes o alcance do poder de que se acham investidos, especialmente quando exercido em 
face do contribuinte e dos cidadãos da República, que são titulares de garantias impregnadas de estatura 
constitucional e que, por tal razão, não podem ser transgredidas por aqueles que exercem a autoridade em nome 
do Estado. A GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR COMO LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL 
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AO PODER DO ESTADO EM TEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - CONCEITO DE "CASA" PARA 
EFEITO DE PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL - AMPLITUDE DESSA NOÇÃO CONCEITUAL, QUE 
TAMBÉM COMPREENDE OS ESPAÇOS PRIVADOS NÃO ABERTOS AO PÚBLICO, ONDE ALGUÉM 
EXERCE ATIVIDADE PROFISSIONAL: NECESSIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE MANDADO JUDICIAL 
(CF, ART. 5º, XI). - Para os fins da proteção jurídica a que se refere o art. 5º, XI, da Constituição da República, o 
conceito normativo de "casa" revela-se abrangente e, por estender-se a qualquer compartimento privado não aberto 
ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade (CP, art. 150, § 4º, III), compreende, observada essa 
específica limitação espacial (área interna não acessível ao público), os escritórios profissionais, inclusive os de 
contabilidade, "embora sem conexão com a casa de moradia propriamente dita" (NELSON HUNGRIA). Doutrina. 
Precedentes. - Sem que ocorra qualquer das situações excepcionais taxativamente previstas no texto constitucional 
(art. 5º, XI), nenhum agente público, ainda que vinculado à administração tributária do Estado, poderá, contra a 
vontade de quem de direito ("invito domino"), ingressar, durante o dia, sem mandado judicial, em espaço privado 
não aberto ao público, onde alguém exerce sua atividade profissional, sob pena de a prova resultante da diligência 
de busca e apreensão assim executada reputar-se inadmissível, porque impregnada de ilicitude material. Doutrina. 
Precedentes específicos, em tema de fiscalização tributária, a propósito de escritórios de contabilidade (STF). - O 
atributo da auto-executoriedade dos atos administrativos, que traduz expressão concretizadora do "privilège du 
preálable", não prevalece sobre a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, ainda que se cuide de 
atividade exercida pelo Poder Público em sede de fiscalização tributária. Doutrina. Precedentes. ILICITUDE DA 
PROVA - INADMISSIBILIDADE DE SUA PRODUÇÃO EM JUÍZO (OU PERANTE QUALQUER 
INSTÂNCIA DE PODER) - INIDONEIDADE JURÍDICA DA PROVA RESULTANTE DE TRANSGRESSÃO 
ESTATAL AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS. - A ação 
persecutória do Estado, qualquer que seja a instância de poder perante a qual se instaure, para revestir-se de 
legitimidade, não pode apoiar-se em elementos probatórios ilicitamente obtidos, sob pena de ofensa à garantia 
constitucional do "due process of law", que tem, no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas, uma de suas 
mais expressivas projeções concretizadoras no plano do nosso sistema de direito positivo. A "Exclusionary Rule" 
consagrada pela jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos da América como limitação ao poder do 
Estado de produzir prova em sede processual penal. - A Constituição da República, em norma revestida de 
conteúdo vedatório (CF, art. 5º, LVI), desautoriza, por incompatível com os postulados que regem uma sociedade 
fundada em bases democráticas (CF, art. 1º), qualquer prova cuja obtenção, pelo Poder Público, derive de 
transgressão a cláusulas de ordem constitucional, repelindo, por isso mesmo, quaisquer elementos probatórios que 
resultem de violação do direito material (ou, até mesmo, do direito processual), não prevalecendo, em 
conseqüência, no ordenamento normativo brasileiro, em matéria de atividade probatória, a fórmula autoritária do 
"male captum, bene retentum". Doutrina. Precedentes. - A circunstância de a administração estatal achar-se 
investida de poderes excepcionais que lhe permitem exercer a fiscalização em sede tributária não a exonera do 
dever de observar, para efeito do legítimo desempenho de tais prerrogativas, os limites impostos pela Constituição 
e pelas leis da República, sob pena de os órgãos governamentais incidirem em frontal desrespeito às garantias 
constitucionalmente asseguradas aos cidadãos em geral e aos contribuintes em particular. - Os procedimentos dos 
agentes da administração tributária que contrariem os postulados consagrados pela Constituição da República 
revelam-se inaceitáveis e não podem ser corroborados pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de inadmissível 
subversão dos postulados constitucionais que definem, de modo estrito, os limites - inultrapassáveis - que 
restringem os poderes do Estado em suas relações com os contribuintes e com terceiros. 
 
1.20. 
RHC 74807/MT 
Relator Min. MAURÍCIO CORRÊA 
Órgão Julgador: Segunda Turma 
DJ 20-06-1997 PP-28507 EMENT VOL-01874-04 PP-00663 
EMENTA: RECURSO DE HABEAS CORPUS. CRIMES SOCIETÁRIOS. SONEGAÇÃO FISCAL. PROVA 
ILÍCITA: VIOLAÇÃO DE SIGILO BANCÁRIO. COEXISTÊNCIA DE PROVA LÍCITA E AUTÔNOMA. 
INÉPCIA DA DENÚNCIA: AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. 1. A prova ilícita, caracterizada pela 
violação de sigilo bancário sem autorização judicial, não sendo a única mencionada na denúncia, não compromete 
a validade das demais provas que, por ela não contaminadas e delas não decorrentes, integram o conjunto 
probatório. 2. Cuidando-se de deligência acerca de emissão de "notas frias", não se pode vedar à Receita Federal 
o exercício da fiscalização através do exame dos livros contábeis e fiscais da empresa que as emitiu, cabendo ao 
juiz natural do processo formar a sua convicção sobre se a hipótese comporta ou não conluio entre os titulares das 
empresas contratante e contratada, em detrimento do erário. 3. Não estando a denúncia respaldada exclusivamente 
em provas obtidas por meios ilícitos, que devem ser desentranhadas dos autos, não há porque declarar-se a sua 
inépcia porquanto remanesce prova lícita e autônoma, não contaminada pelo vício de inconstitucionalidade. 
 
2. Superior Tribunal de Justiça 
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 2.1. 
AgRg no AREsp 539934 
Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Órgão Julgador: 2ª Turma 
DJ 11/11/2014 
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO 
DE DOCUMENTOS FISCAIS NÃO OBRIGATÓRIOS. DOCUMENTOS EXISTENTES. ART. 195 CTN. 
FINALIDADE DE APURAR REGULARIDADE FISCAL. OBRIGAÇÃO DO CONTRIBUINTE. AGRAVO 
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por força do que disposto no art. 195, do CTN, o contribuinte, ainda que não 
seja obrigado a produzir todos os documentos que possui, quando estes são perqueridos pelo Fisco, tem o dever 
de apresentá-los, sendo eles obrigatórios ou não, visto que pela sua análise é possível verificar irregularidades e 
até mesmo eventual evasão fiscal. 2. No caso, conforme exposto no acórdão recorrido, "não houve negativa por 
parte da empresa embargante, de que tal documento existia, agravado ao fato de que, em outra oportunidade, já 
fora apresentado o mesmo documento". Assim, não pode a ora agravante eximir-se do dever de apresentar a 
documentação em seu poder, tendo em vista sua obrigação legal de contribuir com a fiscalização tributária. 3. 
Agravo regimental não provido.  
 
2.2. 
AgRg no REsp 1098641 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2008/0227055-0 
Relator HUMBERTO MARTINS 
Órgão Julgador: 2ª Turma 
DJe 31/03/2009 
TRIBUTÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – 
LEGITIMIDADE DA FAZENDA DO MUNICÍPIO – INTERESSE DE AGIR. 1. Noticiam os autos tratar-se de 
medida cautelar de exibição de documentos, movida pela Fazenda Municipal, com o fim de obter acesso aos livros 
e documentos fiscais, a que se negou o contribuinte a apresentar, por solicitação em procedimento administrativo. 
2. Tem interesse de agir para requerer medida cautelar de exibição de documentos aquele que pretende questionar, 
em ação principal a ser ajuizada, as relações jurídicas decorrentes de tais documentos. 3. A fazenda municipal 
possui interesse, seja pela própria competência constitucional a ela atribuída, seja pela disposição contida no art. 
195 do CTN, que veda expressamente a conduta do contribuinte em eximir-se da obrigação legal de apresentar 
livros e documentos. 4. Precedentes: REsp 1.010.920, Rel. Min. José Delgado, DJ 23.6.2008; REsp 201.459/DF, 
Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.2.2004, DJ 3.9.2007. Agravo regimental improvido.  
 
2.3. 
REsp 732369 / MG RECURSO ESPECIAL 2005/0041414-4 
Relator CASTRO MEIRA 
Órgão Julgador: 2ª Turma 
DJe 27/11/2008 
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS 
AUTOS À ORIGEM. REJULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. O Estado de Minas Gerais 
suscitou, na apelação e nos embargos opostos na seqüência, que a legislação estadual autoriza a apreensão de bens 
e documentos em processo de fiscalização tributária. A Corte de origem, sem ater-se à legislação local e sem 
qualquer análise ou referência ao argumento do recorrente, rechaçou de maneira peremptória a apreensão de 
documentos sem mandado judicial, nos termos do art. 195 do CTN. 2. Ainda que correta a tese, não se pode 
desconsiderar pura e simplesmente a legislação estadual sobre o assunto como se essa não existisse, a menos que 
se declare sua inconstitucionalidade, sob pena de nulidade por inobservância à reserva de plenário, expressamente 
inscrita no art. 97 da Constituição da República. 3. A tese trazida no recurso de apelação pelo ora recorrente, e não 
examinada nos acórdãos recorridos, era fundamental para o deslinde da controvérsia, já que o ato apontado coator 
tomou por base a legislação estadual, que deveria ser examinada expressamente. 4. Violação do art. 535 do CPC 
configurada. Retorno dos autos à origem para rejulgamento dos embargos de declaração.  
5. Recurso especial provido. 
 
2.4. 
REsp 1010920 / RS RECURSO ESPECIAL 2007/0284567-8 
Relator JOSÉ DELGADO 
Órgão Julgador: 1ª Turma 
DJe 23/05/2008 
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA DO 
CONTRIBUINTE. INTERESSE DE AGIR DO MUNICÍPIO. RECURSO ESPECIAL PELA LETRA 'C" 
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CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso especial pela alínea "c" da permissão constitucional contra 
acórdão que extinguiu ação de exibição de documentos proposta pela municipalidade sob o fundamento de 
ausência de interesse para agir em face do que dispõe o artigo 195 combinado com o artigo 200, ambos do CTN, 
os quais garantem ao Fisco o direito de ampla investigação sobre livros e demais documentos comerciais e fiscais 
do contribuinte. Sem contra-razões. 2. A faculdade conferida à Fazenda Pública para determinar a exibição da 
documentação que julgar necessária no exercício de sua função de fiscalização tributária, não lhe retira o interesse 
de propor ação judicial caso encontre resistência do contribuinte em a fornecer. Inexiste no ordenamento jurídico 
disposição que impeça, ao contrário, contempla a legislação pátria a possibilidade do manejo da ação exibitória de 
documentos, uma vez que, como assinalado anteriormente, a faculdade conferida pelos dispositivos legais insertos 
nos artigos 195 e 200 do Código Tributário Nacional não pode ser utilizada como fator de obstáculo ao exercício 
do múnus público do  Estado; pois, quem pode o mais, pode o menos. 3. O interesse de agir evidencia-se na 
necessidade de o município ter acesso à documentação da empresa para obter os esclarecimentos necessários à 
elucidação de vários procedimentos adotados pela recorrida na escrituração de suas contas. 4. Recurso especial 
provido para reconhecer o interesse de agir do município devendo os autos retornarem ao Tribunal a quo para que 
seja julgado o mérito da apelação. 
 
2.5. 
REsp 201459 / DF RECURSO ESPECIAL 1999/0005443-1 
Relator FRANCIULLI NETO 
Órgão Julgador 2ª Turma 
DJe 03/09/2007 
RECURSO ESPECIAL - ALÍNEA "A" - TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - 
ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ELABORADOS COM 
BASE NOS RELATÓRIOS DE VENDAS DAS LOJAS ADMINISTRADAS - OBRIGATORIEDADE - 
ARTIGOS 195, CAPUT E 197, INCISO III DO CTN. 1. O dever de prestar informações à autoridade fiscal não 
se restringe ao sujeito passivo das obrigações tributárias, ou seja, o contribuinte ou responsável tributário, 
alcançando também a terceiros, na forma prevista em lei. 2. Dispõe o artigo 195, caput do CTN que, "para efeitos 
da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, 
industriais, ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los". Impõe o artigo 197 do mesmo Codex, por seu 
turno, obrigação a terceiros de fornecer dados que auxiliem a atuação dos auditores fiscais, inserindo-se, dentre as 
pessoas jurídicas elencadas, empresas da modalidade da recorrente, administradora das lojas do Shopping 
Conjunto Nacional, situado nesta capital. 3. Forçoso concluir, dessarte, que não merece censura o v. acórdão 
proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Como bem ponderou o ilustre revisor da 
apelação, "a apelante dispõe de documentos comerciais que permitem ao fisco verificar possíveis irregularidades 
e mesmo evasão fiscal. A sua recusa não é legítima. Pouco importa não seja contribuinte do ICMS. Há obrigação 
dela em fornecer os documentos. É o que estabelece o art. 197 do CTN, segundo o qual as administradoras de bens 
- caso da impetrante - estão obrigadas a prestar, à autoridade administrativa, todas as informações que dispõe 
quanto aos bens, negócios ou atividades de terceiros". 4. Recurso especial não provido. 
 
2.6. 
REsp 73086 / SP RECURSO ESPECIAL 1995/0043366-4 
Relator JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 
Órgão Julgador 2ª Turma 
DJ 30/06/2003 p. 160 
TRIBUTÁRIO. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS. 
ESTABELECIMENTOS SITUADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS. 1. A fiscalização municipal deve restringir-
se à sua área de competência e jurisdição. 2. Ao permitir que o Município de São Paulo exija a apresentação de 
livros fiscais e documentos de estabelecimentos situados em outros municípios, estar-se-ía concedendo poderes à 
municipalidade de fiscalizar fatos ocorridos no território de outros entes federados, inviabilizando, inclusive, que 
estes exerçam o seu direito de examinar referida documentação de seus próprios contribuintes. 3. Recurso 
parcialmente conhecido e não provido.  
 
2.7. 
REsp 300065 / MG RECURSO ESPECIAL 2001/0005234-7 
Relator JOSÉ DELGADO 
Órgão Julgador 1ª Turma 
DJ 18/06/2001 p. 117 
TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 195, DO CTN. APREENSÃO DE DOCUMENTOS. 1. O 
ordenamento jurídico-tributário brasileiro está rigorosamente vinculado ao princípio da legalidade. 2. O art. 195, 



122  

do CTN, não autoriza a apreensão de livros documentos pela fiscalização, sem autorização judicial. 3. Recurso 
improvido.  
 
2.8. 
REsp 63585 / DF RECURSO ESPECIAL 1995/0017045-0 
Relator HÉLIO MOSIMANN 
Órgão Julgador 2ª Turma 
DJ 31/08/1998 p. 54 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MICROFILMAGEM. DESTRUIÇÃO DOS ORIGINAIS 
DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO E INOCORRÊNCIA A 
VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Decidindo pela inadmissibilidade da 
destruição dos originais de documentos, até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das 
respectivas operações, mesmo que extraídas cópias, mas sem o cumprimento das exigências fiscais, o acórdão 
recorrido não afrontou dispositivos de lei federal. Pela divergência jurisprudencial o recurso também não prospera 
porque, além da moldura fática diferente, acórdãos do mesmo tribunal não se prestam para o confronto.  
 
2.9. 
REsp 643329 / PR RECURSO ESPECIAL 2004/0028592-0 
Relator JOSÉ DELGADO 
Órgão Julgador 1ª Turma 
DJ 18/10/2004 p. 195 
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 195 DO CTN. 
OBRIGATORIEDADE DE CONSERVAÇÃO E EXIBIÇÃO DO LIVRO DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL 
REFERENTE AOS ANOS DE 1988 A 1995. AFERIÇÃO DE PREJUÍZOS OCORRIDOS NO ANO-BASE DE 
1995. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO 
INOCORRENTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPROVIMENTO. 1. É questão assente 
neste tribunal que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, categoria na qual se inserem o IRPJ e a 
CSLL, ocorrendo pagamento antecipado, conta-se o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário a 
partir da ocorrência do fato gerador (RESP n° 183603/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 13/08/2001). 
2. Conforme narra o aresto recorrido, os fatos geradores dos tributos relativos ao IRPJ e à CSLL ocorreram no 
ano-base de 1995, tendo a recorrente recebido o Termo de Solicitação para a exibição do Livro de Apuração do 
Lucro Real no ano de 1999, portanto, antes de consumado o prazo decadencial. Desse modo, persiste o dever do 
contribuinte de preservar e exibir o referido livro, consoante prevê o art. 195 do CTN, eis que os créditos tributários 
decorrentes das operações a que se refere ainda não foram alcançados pela decadência. 
3. Inexiste qualquer afronta aos dispositivos do Código Tributário Nacional, razão pela qual merece o acórdão 
hostilizado permanecer intacto em seus fundamentos. 4. Recurso especial a que se nega provimento.  
 
2.10. 
AgRg no Ag 1360823 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2010/0183234-0 
Relator CESAR ASFOR ROCHA 
Órgão julgador 2ª Turma 
DJE 03/06/2011 
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DE LEI LOCAL. ÓBICE DO 
ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO STF. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO 
ACÓRDÃO RECORRIDO. VERBETE N. 283 DA SÚMULA DO STF. INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. 
DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DEVER DA EMPRESA INCORPORADORA PARA 
COM AS MULTAS DA INCORPORADA. - Não cabe em recurso especial discutir a aplicação de lei local. Óbice 
do verbete n. 280 do STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." - A recorrente não impugnou 
o acórdão regional no ponto em que tratava da possibilidade de o estagiário realizar atos extrajudiciais, previsto 
no art. 29, § 3º, da Lei n. 8.906/1994. Incidência do enunciado n. 283 do STF: "É inadmissível o recurso 
extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recuro não abrange 
todos eles." - O artigo 196 do CTN apenas exige que se dê ciência do início da fiscalização ao sujeito passivo, sem 
necessidade de notificação pessoal. - É dever da empresa incorporadora arcar com as dívidas e os tributos da 
empresa incorporada, inclusive por multas decorrentes da não apresentação dos livros fiscais. Precedentes. Agravo 
improvido. 
 
2.11. 
RESP 201400851648 
RESP - RECURSO ESPECIAL - 1448678 
Relator HUMBERTO MARTINS 
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Órgão julgador 2ª Turma 
DJE DATA:19/08/2014 
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. DESPACHO ADUANEIRO. INTERRUPÇÃO. EXIGÊNCIA DA 
AUTORIDADE ADUANEIRA. SUBFATURAMENTO DE PREÇO NA DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA DE MOTIVO PARA APLICAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO. INDÍCIOS DA 
EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FALSA NA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. POSSIBILIDADE 
DE A FISCALIZAÇÃO REQUERER INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS ADICIONAIS. 1. Caso em que o 
TRF da 4ª Região entendeu que a suspeita de subfaturamento do preço da mercadoria importada, que decorreu da 
"diferença significativa entre o preço declarado e os valores médios relativos a operações similares", não é causa 
que justifique a interrupção do procedimento de despacho aduaneiro nem fato que autorize a pena de perdimento, 
sendo ilegal a exigência de que importador apresente a declaração de exportação, reconhecida por notário na China 
e traduzida para o português, ante a inexistência de fato que pudesse colocar em dúvida a higidez das declarações 
de exportação então apresentadas na Declaração de Importação. Assim, considerou que não seria razoável 
submeter a importação das mercadorias ao procedimento especial de controle aduaneiro, mantendo a impetrante 
como fiel depositária das mercadorias para a eventualidade de verificar alguma espécie de fraude que implicasse 
na pena de perdimento. 2. Não viola o art. 535 do Código de Processo Civil o acórdão que adota fundamentação 
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. 3. À luz do entendimento jurisprudencial do STJ, eventual 
preço subfaturado na Declaração de Importação não se confunde com falsificação ou adulteração de documento, 
não permitindo, assim, a aplicação da pena de perdimento, que é restrita às hipóteses do art. 105 Decreto-Lei n. 
37/1966. Nesse sentido: AgRg no REsp 1341312/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 
8/3/2013; REsp 1242532/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 2/8/2012. 4. Quanto à possibilidade 
de a autoridade aduaneira exigir "cópia das declarações de exportação das mercadorias desta DI, processadas pela 
alfândega da República Popular da China, reconhecidas por notário público daquele País, consularizadas e 
traduzidas para o português por meio de tradutor público juramentado", considerando o argumento recursal de que 
a questão extrapola o âmbito do subfaturamento porque, em tese, pode haver documentos falsificados na 
Declaração de Importação do impetrante, mostra-se relevante decidir a respeito, uma vez preenchidos os requisitos 
de admissibilidade. 5. Via de regra, o documento emitido pelo exportador estrangeiro que dá notícia sobre os 
elementos da transação comercial realizada pelas partes denomina-se fatura comercial ("commercial invoice"). 
Aliás, deve-se mencionar que, na vigência do Decreto n. 91.030/1985, antigo Regulamento Aduaneiro, quando se 
tratou da "fatura comercial", há exigência semelhante à que o Fisco fez à parte recorrida (art. 425, alínea 'c', § 1º, 
combinado com o art. 430 do Decreto n. 91.030/1985). 6. Não obstante, atualmente, a Instrução Normativa 327, 
de 9 de maio de 2003, que "estabelece normas e procedimentos para a declaração e o controle do valor aduaneiro 
de mercadoria importada", prevê que a autoridade aduaneira possa exigir outras informações e documentos que 
não aqueles previstos para a instrução da Declaração de Importação (artigos 30, 31 e 32). 7. Nessa linha, não há 
nenhum óbice para que a autoridade aduaneira requeira a documentação que entende pertinente para o exercício 
de seu poder de polícia. Contudo, embora o mérito a respeito da escolha por um ou outro documento seja da sua 
competência, a autoridade aduaneira deve motivar sua escolha, adequadamente, porquanto, havendo outros 
documentos que tenham força probante, dos quais se podem extrair os elementos necessários à fiscalização 
correlata, não se mostra razoável que se exija documentação cujo acesso se mostre dificultoso, seja pelo fator 
custo, seja pelo fator tempo, uma vez que a exigência caracterizará fato interruptivo do despacho aduaneiro, 
prejudicando o regular desembaraço das mercadorias e, assim, influindo no desempenho das atividades comerciais 
do importador. 8. Isso considerado e voltando-se para o que foi consignado no acórdão recorrido, não há como 
concluir pela razoabilidade nem pela necessidade de apresentação das declarações de exportações, como exigido 
pela autoridade aduaneira, pois o acórdão recorrido, ao consignar que não há fato que pudesse levantar suspeita 
quanto à higidez das declarações de exportação então apresentadas pelo importador-impetrante, fixou premissa 
fático-probatória que não pode ser revista em recurso especial, conforme entendimento da Súmula n. 7 do STJ. 
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. 
 
2.12. 
HABEAS CORPUS 201201009086 
Relator CAMPOS MARQUES 
Órgão julgador: 5ª Turma 
DJE 01/07/2013 
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 
DESCABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO ANTERIOR À ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO 
JURISPRUDENCIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. CRIME 
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA PROVA. APREENSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS 
INDEPENDENTE DE MANDADO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. APREENSÃO DE DOCUMENTOS 
PELA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO 
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CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. VIA ELEITA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no 
artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei nº 8.038/90, a mais 
recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em 
substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo 
de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, 
passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio 
constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível. 3. No caso de o remédio constitucional ter sido 
impetrado antes da alteração do referido entendimento jurisprudencial, a fim de evitar prejuízos à ampla defesa e 
ao devido processo legal, o alegado constrangimento ilegal deverá ser enfrentado, para que se examine a 
possibilidade de eventual concessão de habeas corpus de ofício. 4. A jurisprudência desta Corte tem orientação no 
sentido de que os documentos e livros que se relacionam com a contabilidade de empresa não estão protegidos por 
nenhum tipo de sigilo e são, inclusive, de apresentação obrigatória por ocasião das atividades fiscais. 5. A 
apreensão de documentos pela administração fazendária tem respaldo legal e na jurisprudência desta Corte. 6. O 
habeas corpus não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do 
conjunto fático-probatório dos autos, o que é peculiar ao processo de conhecimento. 7. Habeas corpus não 
conhecido, por ser substitutivo do recurso cabível. 
 
3. Tribunal Regional Federal da 1ª Região  
3.1. 
APELAÇÃO CIVEL - 00055715920054019199 
Relator GRIGORIO CARLOS DOS SANTOS 
Órgão julgador: 5ª TURMA SUPLEMENTAR 
e-DJF1 DATA:06/06/2013 PAGINA:182 
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. INCIDÊNCIA 
SOBRE AÇÚCAR. ALÍQUOTA DE 18%. PRINCÍPIOS DA SELETIVIDADE E DA IGUALDADE. 
AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA SELIC. 1 - O STF reconheceu não é inconstitucional o 
art. 2º da Lei federal nº 8.393, de 30 de dezembro de 1991. (AI-AgR-ED 515168/MG, Relator Ministro Cezar 
Peluso, DJ 21/10/2005, p. 26). 2 - "Estabelece a Lei nº 8.383/91, em seu artigo 2º, alíquota máxima do IPI de 18% 
, enquanto persistir a política de preço nacional unificado de açúcar de cana, assegurada a isenção na área da 
SUDENE e da SUDAM.- Quando a política de preço nacional unificado deixou de existir, não voltou a vigorar a 
Lei nº 7.798/89, que estabelecia a alíquota zero, e sim a alíquota que melhor atendesse ao interesse nacional." 
(REsp nº 222047/GO, 1ª Turma, DJ de 03/04/2000, Rel. Min. GARCIA VIEIRA). 3 - "Caracteriza industrialização 
qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do 
produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como: (...) IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, 
pela colocação de embalagem, ainda que em substituição da original, (...)." (Decreto nº 87.981/82, art. 3º, IV, 
vigente à época dos fatos). 4 - Sendo fato incontroverso que no estabelecimento do Embargante é feito a 
substituição da embalagem original, de maior volume, do açúcar recebido de usinas por invólucros de um a cinco 
quilogramas, conforme constatação do fiscal do Fisco nos autos do processo administrativo tributário, inegável a 
incidência da tributação impugnada e, consequentemente, a lisura do procedimento da equipe de fiscalização, do 
qual decorrera a autuação objeto da controvérsia. 5 - Não tendo o Apelante se desincumbido do ônus que lhe cabia 
(Código de Processo Civil, art. 333, I), comprovar que contra ele fora praticado, efetivamente, algum ato ilegal ou 
com abuso do poder, incluindo a lavratura do Auto de Infração impugnado, não merece ser acolhido o apelo. 6 - 
É devida a atualização do débito com a utilização da taxa Selic até a decretação da falência, momento a partir do 
qual somente prosseguirá a cobrança com a aplicação da Selic acaso haja ativo suficiente da massa falida. Não 
havendo ativo suficiente, a partir da decretação da falência o débito tributário sofrerá apenas correção monetária, 
sem a aplicação dos juros de mora. Registra-se que a embargante não comprovou que o ativo da massa não 
suportasse o pagamento dos juros, prova a seu cargo (art. 333, I, do CPC). 7 - Apelação improvida. 
 
3.2. 
APELAÇÃO CIVEL - 00219661420014013300 
Relator GRIGÓRIO CARLOS DOS SANTOS 
Órgão julgador: 5ª TURMA SUPLEMENTAR 
e-DJF1 DATA:19/04/2013 PAGINA:825 
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. 
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENAÇÃO À FISCALIZAÇÃO. ART. 33, § 2º, da Lei nº 8.212/91, E 283, II, J, 
do Dec. Nº 3.048/99. AUSÊNCIA DE CONFISCO. ELEVAÇÃO. EXACERBAÇÃO. BIS IN IDEM. REMESSA 
OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA EMBARGANTE PARCIALMENTE CONHECIDA E 
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IMPROVIDA. APELAÇÃO DO EMBARGADO IMPROVIDA. 1 - REMESSA OFICIAL: Não é o caso de 
remessa oficial, tendo em conta que se trata de débito inferior a 60 salários mínimos (art. 475, § 2º, CPC). Remessa 
oficial não conhecida. 2 - APELAÇÃO DA EMBARGANTE: Não se conhece da apelação na parte que traz 
matérias novas, mais especificamente no que diz respeito a vícios formais da certidão de dívida ativa, inclusão de 
juros e abordagem sobre o prisma de se tratar de multa moratória, já que esses fundamentos não foram expostos 
na fase anterior, de forma que se trata de inovação vedada em sede recursal, já que a apelação devolve ao Tribunal 
apenas as matérias submetidas ao Juiz de Primeiro Grau. Apelação parcialmente conhecida. 3 - Não merece 
provimento o apelo da embargante: A embargante preocupou-se em alegar que foi o fiscal quem afirmara que a 
falta de pessoal necessário da embargante para levantamento de tantos documentos por exigidos e que teriam sido 
entregues as notas fiscais da filial em julho, ficando faltando apenas os livros razão e diário de 1998 e os recibos 
de pagamento da filial. Entretanto, descuidou-se de produzir prova em contrário de tal afirmação, principalmente 
de que os "os livros razão e diário e os recibos de pagamento da filial" estariam presentes, à disposição. 4 - A 
própria embargante confirma que teve dificuldades por um período (fls. 08), apesar de entender que tais 
dificuldades não justificaram a imposição da multa, que considera absurda e arbitrária. Observe-se, ademais, que 
a embargante foi intimada para apresentação da documentação em 10/02/99 e 17/06/1999 (fls. 50/52), sem que a 
tenha apresentado integralmente, nem mesmo após decorridos mais de 4 (quatro) meses da primeira intimação. 5 
- Veja-se, ainda, que lhe foi concedido prazo para produzir provas (fls. 45), ao que respondeu negativamente (fls. 
110), assim não se desincumbindo do ônus probatório que era seu (art. 333, I, CPC), frente à presunção de certeza 
e liquidez da certidão de dívida ativa ((arts. 3º, e parágrafo único, da Lei 6.830/80, e art. 204, e parágrafo único, 
CTN). 6 - Verifica-se que a multa foi decorrente de inobservância de obrigação acessória, o que não se confunde 
com a multa moratória, esta que é pela demora no adimplemento da dívida, A apresentação da documentação 
requerida, assim como o seu preenchimento correto, é uma obrigação tributária previdenciária, a qual, em razão 
da sua hipótese de incidência, classifica-se como acessória, cuja natureza jurídica é de obrigação de fazer ou não 
fazer, sendo que o seu descumprimento faz nascer fato gerador de obrigação principal (multa), passível de autuação 
de ofício com lavratura de auto de infração. 7 - A lavratura do auto deu-se por ter não a empresa autuada 
apresentado a integralidade da documentação exigida, descumprindo a obrigação acessória prevista nos arts. 33, § 
2º, da Lei nº 8.212/91, e 283, II, j, do Decreto nº 3.048/99. 8 - A multa aplicada pelo descumprimento da referida 
obrigação encontra-se fundamentada no § 2º, art. estando limitada pelo § 4º, do já citado art. 32, da Lei nº 8.212/91 
c/c o inciso II, do art. 284 do Decreto nº 3.048/99, atualizada pelo art. 12, da Portaria/MPAS nº 6.211/2000. 9 - 
Considerando que a imposição da multa, como bem notado pelo juiz sentenciante, no valor de R$ 6.665,00 - seis 
mil seiscentos e sessenta e cinco reais - ficou bem próximo do mínimo previsto no art. 283, II, da norma 
regulamentar - R$ 6.361,73 (seis mil e trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) -, tendo em conta, 
ainda o capital social da embargante, de R$ 250.000,00 - duzentos e cinquenta mil reais -, tenho que o referido 
valor não atenta contra a sua capacidade contributiva, não atingindo o seu direito de propriedade e não 
inviabilizando a sua vida financeira, de maneira inexiste qualquer ato de abuso fiscal, com desvio de finalidade, 
afastando, destarte, a alegação de violação ao princípio constitucional que veda o confisco, que só se afigura 
quando há desproporcionalidade entre a punição e os referidos fins. 10 - Evidentemente, o que é vedado à 
Administração é o abuso de poder, ou seja, a prática de ato com excesso de poder ou com desvio de finalidade, o 
que, in casu, não ocorreu, haja vista a autoridade impetrada ter agido dentro da limitação fixada pela norma 
aplicável, apurando o quantum debeatur de acordo com os dispositivos da Lei nº 8.212/91. 11- Constatando-se que 
foram observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa administrativa, inexistindo 
comprovação de ilegalidade ou abuso de poder, não tendo o valor da multa aplicada violado o princípio 
constitucional do não confisco, não há como ser acolhida a pretensão da apelante. 12 - Apelação da embargante 
parcialmente conhecida e improvida. 13 - APELAÇÃO DO INSS: Não merece reparo a sentença ao afastar a 
elevação da multa com base no art. 290, IV, do Regulamento da Previdência Social. 14 - Nota-se que a exacerbação 
da multa teve por fim justamente a conduta de não apresentação da documentação, o que se considerou como 
enquadrável na hipótese do inciso citado (obstar a ação da fiscalização). 15 - Evidentemente, que o obstar a ação 
da fiscalização diz respeito a outra conduta que não seja a não apresentação dos livros, já que esta encontra-se 
devidamente tipificada. 16 - Com efeito, tem razão o juiz sentenciante ao fundamentar: "(...). Assim concluo 
porque, como não foi descrita a conduta da Embargante que estaria subsumida ao tipo normativo daquela 
agravante, é de se presumir que tal enquadramento se deu pelo mesmo fato que deu causa à aplicação da multa - 
"a não apresentação de livros Diário e Razão de 1998 e da folha de pagamento da filial". Continua o juiz 
sentenciante: "Houve, portanto, bis in idem na elevação da multa, na medida me que o mesmo fato foi considerado 
duas vezes pelo Embargado, tanto para aplicação da sanção simples, quanto para o seu agravamento. (...)". 17 - 
Nota-se que o enquadramento defendido pelo INSS não se mostra pertinente. 18 - Sentença mantida, apelação do 
INSS improvida. 19 - CONCLUSÃO: Remessa oficial não conhecida, apelação da embargante parcialmente 
conhecida e improvida, apelação do INSS improvida. 
 
3.3. 
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 00109293420084013400 
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Relator CATÃO ALVES 
Órgão julgador: SÉTIMA TURMA 
e-DJF1 DATA:19/12/2012 PAGINA:346 
TRIBUTÁRIO - ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE DE MERCADORIAS SEM COMPROVAÇÃO DE 
INGRESSO LEGAL NO PAÍS - RETENÇÃO DO VEÍCULO TRANSPORTADOR ATÉ RECOLHIMENTO DE 
MULTA OU DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - PROCEDIMENTO PRÉVIO À 
APLICAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO - DECRETO-LEI Nº 37/66 - LEI Nº 10.833/2003 - 
POSSIBILIDADE. a) Recurso - Apelação em Mandado de Segurança. b) Decisão de origem - Denegada a 
segurança. 1 - Em se tratando de procedimento administrativo, meramente, acautelatório, legalmente previsto, não 
pode o proprietário do veículo apreendido, sem comprovar que o ilícito fiscal não decorrera de sua culpa IN 
ELIGENDO ou IN VIGILANDO, eximir-se da responsabilidade que lhe é, objetivamente, atribuída. Além disso, 
há evidente inadequação da via eleita para comprovar que "o apelante sequer estava presente no momento da 
fiscalização." (Fls. 86.) 2 - A prevalecer o entendimento de que a simples ausência do proprietário de veículo 
apreendido em tais circunstâncias seria suficiente para afastar a responsabilidade que lhe é, legalmente, atribuída, 
ter-se-ia inviabilizado todo o trabalho de fiscalização. 3 - Não tendo o Impetrante comprovado que contra ele fora 
praticado, efetivamente, algum ato ilegal ou com abuso do poder, negando-lhe o exercício de direito líquido e certo 
amparado por Mandado de Segurança, não merece acolhida o Apelo. 4 - Apelação denegada. 5 - Sentença 
confirmada. 
 
3.4. 
AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 00137173120114010000 
Relator LUCIANO TOLENTINO AMARAL 
Órgão julgador: SÉTIMA TURMA 
e-DJF1 DATA:17/06/2011 PAGINA:330 
TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIBERAÇÃO 
DE MERCADORIAS ESTRANGEIRAS IMPORTADAS RETIDAS (PEÇAS E INSTRUMENTOS MUSICAIS) 
- FISCALIZAÇÃO ESPECIAL (CANAL "VERMELHO") - PERDIMENTO - SUSPEITA DE OCULTAÇÃO 
DO REAL ADQUIRENTE SEM QUALQUER MOTIVO OU EXPLICITAÇÃO: ABUSO FISCAL - AGRAVO 
DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1- De regra (ver TRF1/T7: AGTAG nº 2009.01.00.007329-0/DF e AGA 
nº 0061474-55.2010.4.01.0000/DF, DJ 11/03/2011), no entrechoque da pretensão fiscal e da resistência do 
contribuinte, tanto mais quando legislação (que se presume constitucional) rege expressamente a matéria (§§2º e 
5º do art. 7º da Lei nº 12.016/2009; art. 1º da Lei nº 2.770/56; e §3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92), não se pode, em 
sede de cognição sumária, derruir as presunções que militam em prol dos atos administrativos e das normas em 
geral (há, todavia, situações fático-jurídicas extravagantes, como aparenta ser a hipótese, em que a querela se 
resolve por outro viés). 2- No TRIF (Termo de Retenção e Início de Fiscalização) nº 77/2010, afirma-se havida a 
retenção "em função de suspeitas de ocultação do real adquirente (interposição)", sem, porém, declinação de 
qualquer elemento, razão ou fundamento para tal presunção de fraude, o que denota ausentes os pressupostos de 
validade do ato administrativo, a impossibilitar, ainda, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3- Ante 
operação aparentemente singela e de pouca monta (trata-se de uma caixa de peças/componentes para aparelhos 
musicais), carreia-se à importadora, sem se explicitar, ademais, motivo algum (no TRIF, na contestação ou no 
agravo, só ecoando tergiversações), as obrigações de apresentação de extenso rol de documentos e de resposta a 
quesitos e questionamentos, em amplitude além do razoável. 4- O contexto denota abuso das prerrogativas fiscais, 
que o Poder Judiciário, dentro do seu espaço de competência e independência, não pode abonar. 5- A rudeza da 
retenção, da apreensão e do perdimento mais exigem do que a mera e lacônica afirmação (subjetiva e de convicção 
íntima, dado que não exteriorizada) de que a operação de importação acobertaria interposta pessoa, tanto mais se 
o contexto fático-juridico não a indica de modo veemente (trata-se, ao que por ora consta, de ordinária importação 
de pequena escala de produto não proibido por empresa que tal atividade prevê em seu contrato social), devendo, 
no caso, as mercadorias serem objeto de liberação sem prejuízo da continuidade regular do processo administrativo 
até seu devido culminar legal. 6- Agravo de instrumento não provido. 7- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 
7 de junho de 2011., para publicação do acórdão. 
 
3.5. 
APELAÇÃO CIVEL - 00314465620004010000 
Relator CATÃO ALVES 
Órgão julgador: SÉTIMA TURMA 
e-DJF1 DATA:06/08/2010 PAGINA:158 
CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - MULTA ADMINISTRATIVA POR 
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-IPI - 
INCIDÊNCIA - ALÍQUOTA DE 18% (DEZOITO POR CENTO) - PRODUTO RECEBIDO DE USINAS - 
SUBSTITUIÇÃO DA EMBALAGEM ORIGINAL POR INVÓLUCROS DE DOIS E DE CINCO 
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QUILOGRAMAS - INDUSTRIALIZAÇÃO - MODALIDADE PREVISTA NOS TERMOS DO DECRETO Nº 
87.981/82, ART. 3º, IV (REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-RIPI) 
- FATO INCONTROVERSO - ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS - POLÍTICA AÇUCAREIRA - BENEFÍCIO 
FISCAL - DISCRICIONARIEDADE - CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - CONTROLE 
JUDICIAL - INADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE - ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, 
ART. 333, I - INCONSTITUCIONALIDADE INEXISTENTE. a) Recurso - Apelação em Ação Anulatória de 
Débito Fiscal. b) Decisão de origem - Improcedência do pedido. 1 - "Caracteriza industrialização qualquer 
operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, 
ou o aperfeiçoe para consumo, tal como: (...) IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela 
colocação de embalagem, ainda que em substituição da original, (...)." (Decreto nº 87.981/82, art. 3º, IV, vigente 
à época do ajuizamento da vindicação.) 2 - "O STF (AgRg-RE nº 480.107/PR) definiu que essencialidade e 
seletividade são, para fins de benesse fiscal, juízos discricionários de conveniência e oportunidade da 
Administração Pública, que não se estendem ao Poder Judiciário." (AMS nº 2000.01.00.037994-7/BA - Relator 
Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral - TRF/1ª Região - Sétima Turma - Unânime - e-DJF1 
28/5/2010 - pág. 271.) 3 - Sendo FATO INCONTROVERSO que no estabelecimento da Autora é feita a 
substituição da embalagem original, de maior volume, do açúcar recebido de usinas por invólucros de dois e de 
cinco quilogramas, inegável a incidência da tributação impugnada e, consequentemente, a lisura do procedimento 
da equipe de fiscalização, do qual decorrera a autuação objeto da controvérsia. 4 - Não tendo a Apelante se 
desincumbido do ônus que lhe cabia (Código de Processo Civil, art. 333, I), comprovar que contra ela fora 
praticado, efetivamente, algum ato ilegal ou com abuso do poder, incluindo a lavratura do Auto de Infração 
impugnado, não merece acolhida o apelo. 5 - Apelação denegada. 6 - Sentença confirmada. CONSTITUCIONAL 
- TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO 
DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-IPI - INCIDÊNCIA - ALÍQUOTA DE 18% 
(DEZOITO POR CENTO) - PRODUTO RECEBIDO DE USINAS - SUBSTITUIÇÃO DA EMBALAGEM 
ORIGINAL POR INVÓLUCROS DE DOIS E DE CINCO QUILOGRAMAS - INDUSTRIALIZAÇÃO - 
MODALIDADE PREVISTA NOS TERMOS DO DECRETO Nº 87.981/82, ART. 3º, IV (REGULAMENTO DO 
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-RIPI) - FATO INCONTROVERSO - ALÍQUOTAS 
DIFERENCIADAS - POLÍTICA AÇUCAREIRA - BENEFÍCIO FISCAL - DISCRICIONARIEDADE - 
CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - CONTROLE JUDICIAL - INADMISSIBILIDADE 
NA ESPÉCIE - ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 333, I - 
INCONSTITUCIONALIDADE INEXISTENTE. a) Recurso - Apelação em Ação Anulatória de Débito Fiscal. b) 
Decisão de origem - Improcedência do pedido. 1 - "Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique 
a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para 
consumo, tal como: (...) IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação de embalagem, 
ainda que em substituição da original, (...)." (Decreto nº 87.981/82, art. 3º, IV, vigente à época do ajuizamento da 
vindicação.) 2 - "O STF (AgRg-RE nº 480.107/PR) definiu que essencialidade e seletividade são, para fins de 
benesse fiscal, juízos discricionários de conveniência e oportunidade da Administração Pública, que não se 
estendem ao Poder Judiciário." (AMS nº 2000.01.00.037994-7/BA - Relator Desembargador Federal Luciano 
Tolentino Amaral - TRF/1ª Região - Sétima Turma - Unânime - e-DJF1 28/5/2010 - pág. 271.) 3 - Sendo FATO 
INCONTROVERSO que no estabelecimento da Autora é feita a substituição da embalagem original, de maior 
volume, do açúcar recebido de usinas por invólucros de dois e de cinco quilogramas, inegável a incidência da 
tributação impugnada e, consequentemente, a lisura do procedimento da equipe de fiscalização, do qual decorrera 
a autuação objeto da controvérsia. 4 - Não tendo a Apelante se desincumbido do ônus que lhe cabia (Código de 
Processo Civil, art. 333, I), comprovar que contra ela fora praticado, efetivamente, algum ato ilegal ou com abuso 
do poder, incluindo a lavratura do Auto de Infração impugnado, não merece acolhida o apelo. 5 - Apelação 
denegada. 6 - Sentença confirmada. 
 
3.6. 
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 01156619619994010000 
Relator MARK YSHIDA BRANDAO 
Órgão julgador: OITAVA TURMA 
e-DJF1 DATA:18/12/2009 PAGINA:978 
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE INFORMAÇÕES PELO FISCO AO 
CONTRIBUINTE. INTERESSE DA ARRECADAÇÃO OU DA FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS. 
LEGALIDADE. INVESTIGAÇÕES PRÉ-PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA FÍSICA DE AUTOS 
FORMALIZADOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE VISTA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. 1. Os arts. 
963 e 964 do Decreto 1.041/94 impõem a todas as pessoas físicas e jurídicas, contribuintes ou não, a obrigação de 
prestar informações e esclarecimento às Autoridades Fiscais do Tesouro Nacional no exercício de suas funções. 2. 
A obrigação de prestar informações ao fisco consubstancia obrigação acessória prevista na legislação tributária, 
nos termos do art. 113 do CTN, tendo por objeto prestações no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos 
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tributos. 3. Não há que se falar em negativa de vista do processo administrativo pela autoridade fiscal quando os 
atos investigatórios se encontram em fase pré-processual, antes da formalização dos autos do procedimento, não 
existindo ilegalidade ou abuso de poder na situação, mas mera impossibilidade física de atender ao solicitado pelo 
contribuinte. 4. Apelação a que se nega provimento. 
 
3.7. 
REMESSA EX OFFICIO - 00144347819904010000 
Relator JUIZ NELSON GOMES DA SILVA 
Órgão julgador: QUARTA TURMA 
DJ DATA:18/03/1991 PAGINA:04965 
TRIBUTARIO FISCAL. APREENSÃO DE BENS NA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM. NOTAS FISCAIS. 
1. NÃO PODE O FISCO, POR MERA SUSPEITA, PROCEDER A APREENSÃO DE BENS DECLARADOS 
REGULARMENTE NA ´DECLARAÇÃO DE BAGAGEM ACOMPANHADA´ DE PASSAGEIRO, COMO 
SUA E ACOBERTADA POR NOTAS FISCAIS DE VENDAS AO CONSUMIDOR. 2. REMESSA 
IMPROVIDA. 
 
3.8. 
APELAÇÃO CÍVEL N. 2003.34.00.013092-2/DF 
Relator MIGUEL ÂNGELO DE ALVARENGA LOPES 
Órgão julgador: SEXTA TURMA 
e-DJF1:14/011/2013 
TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA PATENTES. DECADÊNCIA AFASTADA. 
PROCEDIMENTO FISCAL. SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS AO CONTRIBUINTE RELATIVOS 
A IRPF. ATRIBUIÇÃO LEGAL DA SRF. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO INEXISTENTE. 
PRERROGATIVA DE FORO LIMITADA À ESFERA PENAL. 1. Insurgindo-se o impetrante contra 
procedimento fiscal instaurado em seu desfavor pela Secretaria da Receita Federal, resta patente sua legitimidade 
ativa para a impetração, assim como a legitimidade passiva do Delegado da Receita Federal. 2. Afasta-se a 
prejudicial de decadência para a impetração do mandado de segurança quando não decorridos mais de 120 dias 
entre a ciência do ato impugnado e o ajuizamento da ação. 3. No caso concreto, a Secretaria da Receita Federal 
apenas solicitou ao impetrante elementos/esclarecimentos relativos à sua Declaração Imposto de Renda Pessoa 
Física – exercícios 1999 e 2000, não tendo ocorrido quebra de sigilo bancário e fiscal do contribuinte, quebra esta 
que foi requerida em processo judicial próprio (representação criminal nº 2001.34.00.016651-8). 4. A decisão 
judicial proferida pelo STJ na Reclamação nº 961/DF, no sentido de suspender a eficácia da decisão prolatada pela 
10ª Vara Federal/DF, nos autos do processo criminal nº 2001.34.00.016651-8, não atingiu em nada a competência 
da Receita Federal de bem e fielmente exercer suas atribuições legais, entre as quais o direito de examinar livros, 
arquivos, documentos comerciais e fiscais, bem como todas as informações contidas em declarações de renda do 
fiscalizado (arts. 195 e 197 do CTN). 5. A prerrogativa de foro do impetrante se restringe à esfera penal, não 
podendo ser invocada para os procedimentos administrativos fiscais. 6. Apelação do impetrante não provida. 
Apelação do MPF e da Fazenda Nacional, bem como remessa oficial tida por interposta providas. Segurança 
denegada. 
 
3.9. 
APELAÇÃO CÍVEL 2001.01.00.001821-6/MG 
Relator ALEXANDRE BUCK MEDRADO SAMPAIO 
Órgão julgador: OITAVA TURMA 
e-DJF1:30/11/2012  
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR OCORRIDO NO PERÍODO DE 
06/86 A 08/87. MANUTENÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS NOS ARQUIVOS DA EMPRESA. 
FISCALIZAÇÃO. PRAZO DECADÊNCIAL. CINCO ANOS. ART. 173 DO CTN. APELAÇÃO NÃO 
PROVIDA. 1.A obrigação acessória de manter e apresentar os documentos exigidos pelo INSS possui vinculação 
com a própria exigência do recolhimento das contribuições previdenciárias. Nesse sentido, “decorrido o prazo 
decadencial, que se refere ao direito que o Fisco tem de efetuar o lançamento, deixa de existir o interesse fiscal na 
conservação dos documentos relativos a esse eventual lançamento, ou seja, os documentos deverão ser guardados 
até que se esgote o prazo extintivo do direito do sujeito ativo de lançar, consoante disposto no parágrafo único do 
art. 195, do CTN. Precedentes. (...)” (AC 0001344-98.2007.4.01.3300 / BA, Rel. DESEMBARGADOR 
FEDERAL REYNALDO FONSECA, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.325 de 03/07/2009). 
2. “Quanto à decadência, aplicável o disposto no art. 173 do CTN. Editada a EC nº 8/77 e advindo a Lei 6.830/80, 
que restabeleceu o art. 144 da Lei 3.807/60, o prazo prescricional para cobrança das contribuições previdenciárias 
é trintenário, permanecendo qüinqüenal o lapso de decadência. (STJ, REsp 216758/SP). (...)” (AMS 0000950-
78.1999.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, OITAVA 
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TURMA, e-DJF1 p.770 de 19/11/2010). 3. Na espécie, os fatos geradores ocorreram no período de junho de 1986 
a agosto de 1987, porém o lançamento só foi realizado em 1994, isto é, depois de mais de 5 (cinco) anos contados 
do primeiro dia do exercício seguinte daquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado Precedentes. 4. 
Apelação desprovida. 
 
3.10. 
APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.34.00.032712-1/DF 
Relatora MARIA DO CARMO CARDOSO 
Órgão julgador: OITAVA TURMA 
DJ DATA: 28/02/2013 PAGS. 1141/1259 
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE DOCUMENTOS. 
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA EMPRESA COMPROVADA. 
PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. 1. O dever de fiscalização da administração tributária e 
alfandegária, em especial o acesso dos agentes públicos aos estabelecimentos das empresas, não deve se sobrepor 
às garantias constitucionais. 2. Comprovada a mudança de endereço da sede da empresa em data anterior à 
diligência do Fisco, não se justifica sua realização no endereço anterior, no domicílio dos pais do sócio gerente da 
empresa. 3. A demora na alteração do endereço nos sistemas da Receita Federal não pode ser imputada ao 
contribuinte, de forma a legitimar a diligência perpetrada no endereço residencial do pai do proprietário da 
empresa. 4. Não há de se esperar do homem médio que impeça o acesso ao interior de sua residência aos agentes 
fiscais, mormente diante das ameaças de intimação em caso de não cumprimento, com a requisição de auxílio da 
força pública e representação para fins penais. 5. A abusividade decorrente das diligências realizadas no interior 
do domicílio do pai do sócio da empresa investigada, somada ao fato de que houve a regular alteração do endereço 
da sua sede, configuram a ilegalidade da apreensão de documentos. 6. O direito de examinar mercadorias, livros, 
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, para os 
efeitos da legislação tributária, conforme dita o art. 195 do CTN, embora não sofra excludentes ou limitações, deve 
ser exercido dentro dos parâmetros de legalidade e da constitucionalidade. 7. Apelação a que se dá provimento. 
 
3.11. 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 2000.35.00.009446-0/GO 
Relator REYNALDO FONSECA 
Órgão julgador: SÉTIMA TURMA 
e-DJF1 23/10/2009 
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO.  INSS. MULTA 
POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO (LEI 8.212/91, ART. 33, § 2º). 
IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES LEVANTADAS. NÃO INCLUSÃO DO EMPREGADO NA FIRMA 
COMO SEGURADO. ÔNUS DA PROVA ART. 333 DO CPC. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA 
CDA NÃO AFASTADA. 1. Incumbe à autarquia previdenciária (Fazenda Pública) o poder-dever funcional de 
arrecadar, fiscalizar e lançar as contribuições previdenciárias das empresas, incidentes sobre a remuneração paga 
ou creditada aos segurados a seu serviço, entre outras, bem como a instauração de procedimentos administrativos 
para apuração de supostas irregularidades nos livros fiscais da empresa, a fim de viabilizar, inclusive, a execução 
de eventuais débitos pendentes, não havendo que se falar, no caso, em incompetência funcional do referido ente 
público. De outro lado, a empresa está obrigada a exibir todos os livros e documentos relacionados às contribuições 
previstas. 2. “A legislação comercial protege os livros e registros do comerciante. Porém, ‘para efeitos da 
legislação tributária – diz o art. 195 do Código Tributário Nacional – não têm aplicação quaisquer disposições 
legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e 
efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. 
Desse modo, a fiscalização tem, em regra, o direito de examinar livros, documentos, faturas, notas, registros, 
mercadorias, não se lhe podendo opor as normas comerciais que negam ou limitam esse direito.” (in AMARO, 
Luciano; Direito tributário brasileiro – 14ª ed. rev. – São Paulo: Saraiva, 2008, pp. 480/481). 3. Nesse diapasão, 
estabelece a Súmula 439/STF que: “Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária, quaisquer livros 
comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação”.  Logo, “a não-apresentação de documentos e 
livros relacionados com as contribuições para a seguridade social constitui infração à legislação previdenciária 
(art. 33, § 2º, da Lei nº 8.212/91), suscetível de autuação fiscal e multa, sobretudo se inexistem documentos 
probatórios em favor do embargante” (AC 1999.01.00.072119-3/GO, Rel. Juiz Federal Vallisney De Souza 
Oliveira (conv.), Terceira Turma Suplementar,DJ p.140 de 12/05/2005). Confiram-se, ainda: AC 
2001.01.99.046851-8/MG, Rel. Desembargador Federal Catão Alves, Sétima Turma,e-DJF1 p.353 de 05/06/2009 
e AC 2000.37.00.001338-4/MA, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,DJ p.95 
de 04/09/2006. 4. Nos termos do art. 333 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo 
do seu direito.  Desta forma, não há como se levar em conta a afirmação da embargante de que Antônio de Pádua 
Ferreira não é seu empregado, mas ex-proprietário do estabelecimento, vez que não produziu qualquer prova nesse 
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sentido.  Incumbia-lhe, na verdade, demonstrar que a autuação não correspondeu à verdade fática contida no 
referido Auto. Prevalece, então, o pronunciamento da autoridade fiscalizadora e a presunção de legitimidade da 
CDA correspondente. 5. Apelação não provida 
 
3.12. 
APELAÇÃO CÍVEL 0005340-89.2002.4.01.3200 
Relator LUCIANO TOLENTINO AMARAL 
SÉTIMA TURMA 
e-DJF1 06/12/2013  
TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - ZONA FRANCA DE MANAUS - NÃO ATENDIMENTO 
DO PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO (PPB). 1. Os arts. 194 e 196 do CTN disciplinam os poderes da 
administração tributária, bem como da fiscalização e, nesse sentido, é indiscutível a competência do Auditor Fiscal 
da Receita Federal para atuar nos procedimentos fiscais e lavrar autos de infrações, quando investidos no cargo. 
(TRF1, AC 200432000023194, T7, Rel. Des. Fed. REYNALDO FONSECA, eDJF1 13.09.2013) 2. Segundo o 
art. 7º, do Decreto-lei nº 288/67, alterado pela Lei nº 8.387/92, o cumprimento do processo produtivo básico é 
condição para o gozo dos incentivos fiscais ali previstos. 3. A autora não logrou êxito em comprovar o atendimento 
do nível de industrialização local compatível com o processo produtivo básico para os seus produtos (vídeo cassete 
e telefone sem-fio) em 1994, devendo ser mantido o auto de infração, o qual constatou o não atendimento do 
processo produtivo básico e o conseqüente gozo indevido de incentivos fiscais no período. 4. Apelação não 
provida. 5. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 25 de novembro de 2013, para publicação do acórdão. 
 
4. Tribunal Regional Federal da 2ª Região  
4.1. 
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 200450010120556 
Relatora LANA REGUEIRA 
Órgão julgador: TERCEIRA TURMA ESPECIALIZADA 
E-DJF2R 21/01/2013 
TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES 
BANCÁRIAS PELA RECEITA FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 105/2001. LEI 10.174/2001. LEI 9.311/96. 
I-Não há qualquer ilegalidade, tampouco abuso de poder no fato de a Administração Pública instaurar 
procedimento administrativo fiscal com escopo de esclarecer supostas irregularidades fiscais praticadas pelo 
contribuinte, ainda para isso seja necessária a quebra do sigilo bancário do mesmo. O fato de ser advogado não 
significa que esteja imune à fiscalização tributária, tampouco que seja tal fiscalização uma violação ao seu sigilo 
profissional. II-A Lei nº 10.174/01 e a Lei Complementar nº 105/01 oferecem instrumentos que visam, antes de 
tudo, repelir a prática de sonegação fiscal, grande obstáculo à justiça social e ao crescimento do país; não 
pretendem tais diplomas, de forma alguma, atentar contra direitos individuais. Assim, quando da apreciação de 
direitos colidentes, deve-se atentar para a superioridade do interesse da coletividade sobre o individual. III- Agravo 
interno não provido. 
 
4.2. 
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 200851100004140 
Relatora SALETE MACCALOZ 
Órgão julgador TERCEIRA TURMA ESPECIALIZADA 
E-DJF2R 09/08/2011 - Página 67 
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RETENÇÃO DE MERCADORIAS. EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO E 
CONTROLE SOBRE O COMÉRCIO EXTERIOR. ART. 237, DA MAGNA CARTA. ARTIGO 9º DA IN SRF. 
228/2002. ULTRAPASSAGEM DO PRAZO. liberação física da mercadoria. 1. A Constituição da República em 
seu artigo 237 estabelece que “A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos 
interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda”. 2. São conferidos, portanto, poderes 
ao Ministério da Fazenda para fiscalizar e controlar matérias concernentes ao comércio exterior e neles está 
inserido o poder de, através de atos administrativos, normatizar matérias que reclamam a sua regulamentação. 3. 
Decorrendo o poder fiscalizatório do próprio texto constitucional, esse é complementado pelo artigo 78 do Código 
Tributário Nacional e regulamentado, na situação dos autos, pela Instrução Normativa SRF n° 228/2002. 4. O 
mencionado ato normativo dispõe sobre procedimento especial de verificação da origem dos recursos aplicados 
em operações de comércio exterior e combate à interposição fraudulenta de pessoas. 5. O controle aduaneiro, 
exercido através do Sistema Integrado de Comércio Exterior tem, pois, como finalidade, a verificação da 
regularidade das importações realizadas. 6. A prestação de garantia para a liberação de mercadorias importadas 
não implica em violação da Súmula 323 do STF por não se tratar, no caso, de sanção política, mas de procedimento 
acautelatório em favor do erário público, previsto na referida Instrução Normativa. 7. A apreensão das mercadorias 
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ocorrida in casu foi feita ao amparo da legislação tributária aplicável à espécie e devidamente justificada, não 
tendo sido demonstrado qualquer abuso ou ilegalidade praticada pela autoridade responsável, quando da realização 
desse ato. 8. Havendo instauração de procedimento administrativo para averiguar a existência da suposta 
irregularidade, mostra-se legítima a retenção cautelar das mercadorias. (RESP 529.614/RS, 1ª Turma, Min. Luiz 
Fux, DJ de 19.12.2003). 9. Contudo, referida retenção não pode permanecer por prazo indeterminado, devendo ser 
observado o prazo para conclusão do procedimento administrativo fiscal, previsto no artigo 9º da IN 228/2002, 
conforme consignado pelo magistrado de primeira instância. Precedente deste Tribunal. 10. Remessa necessária e 
a apelação da UNIÃO improvidas. 
 
4.3. 
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 2013.02.01.007032-3 
Relatora CLAUDIA NEIVA 
Órgão julgador TERCEIRA TURMA ESPECIALIZADA 
DJ 13/08/2013 
AGRAVO INTERNO. AÇÃO CAUTELAR. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO. 
NATUREZA SATISFATIVA. PRESCINDIBILIDADE DO AZUIJAMENTO DE AÇÃO PRINCIPAL. VIA 
ADEQUADA. 1. Trata-se de recurso interposto em ação cautelar de quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático, 
com busca e apreensão de documentos, e autorização de troca de informações entre a Receita Federal do Brasil e 
outros órgãos investigativos, em que foi deferida parcialmente a liminar. 2. A ação cautelar visa à autorização 
judicial para relativizar direitos assegurados constitucionalmente para o exercício da atividade de 
fiscalização da administração tributária. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, 
em casos excepcionais ou peculiares, é viável a concessão de medidas cautelares satisfativas sem a exigência de 
propositura de ação principal, como é o caso em tela. 4. A ação cautelar fiscal não é o meio adequado, por inexistir 
crédito constituído. 5. A requisição de documentos pela própria Administração, nos termos do Decreto nº 7.574/11, 
poderia possibilitar eventual “manipulação e ou destruição de dados e documentos, tornando inócuo o trabalho de 
fiscalização”, como destacado na petição inicial da ação cautelar. 
6. Agravo interno conhecido e desprovido.  
 
4.4. 
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 2007.51.01.004934-8 
Relatora SALETE MACCALOZ 
Órgão julgador TERCEIRA TURMA ESPECIALIZADA 
DJ Não Informado (2011) 
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. 
DESCUMPRIMENTO - DECADÊNCIA - REGRA APLICÁVEL: ART. 173, I, DO CTN. 1. A obrigação 
acessória tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de 
tributos, e decorrem diretamente de lei, no interesse da administração tributária. Sua observância independe da 
existência, em concreto, de obrigação principal correlata. 2. Por não limitarem a liberdade do contribuinte, 
tampouco operarem ingerência sobre o seu patrimônio, constituem apenas deveres formais inerentes à 
regulamentação das questões operacionais relativas à tributação. Não há, destarte, necessidade de lei em sentido 
estrito para o estabelecimento de cada obrigação acessória. Os Decretos que regulamentam cada tributo podem 
dispor sobre as respectivas obrigações acessórias. 3. Havendo uma regra de conduta formal, o seu não-
cumprimento constitui a hipótese para a aplicação da pena. A multa aplicada àquele que não cumpre o dever legal 
é, pois, decorrência do poder de polícia exercido pela administração tendo em vista o descumprimento de regra de 
conduta imposta ao contribuinte. 4. O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é regido pelo art. 
173, I, do CTN, tendo em vista tratar-se de lançamento de ofício, consoante a previsão do art. 149, incisos II, IV 
e VI. 5. Nos termos do artigo 195 do CTN, qualquer pessoa jurídica tem a obrigação de dar à fiscalização tributária 
amplo acesso aos seus registros contábeis, bem como as mercadorias e os documentos respectivos. De fato, a 
obrigação do contribuinte de exibir os livros fiscais abrange também a obrigação de apresentar todos os 
documentos que lhe dão sustentação. 6. “Por expressa vedação contida no parágrafo único do art. 195 do CTN, e 
não propriamente por decadência do direito do Fisco previdenciário de constituir o crédito oriundo de uma infração 
administrativa-tributária – já que o não cumprimento às obrigações previstas no art. 32, III, da Lei 8.212/91, 
ocorreu em 2006, e o auto de infração foi lavrado no mesmo ano - é que este Fisco encontra-se impossibilitado de 
exigir da Recorrida a multa prevista no art. 283, II, b, do Dec. 3.048/99”. 7. A fiscalização realizada visava à 
verificação do cumprimento das obrigações relativas às Contribuições Sociais administradas pela SRP, em nome 
do INSS, e àquelas relativas a terceiros conveniados, conforme determinado nos artigos 1º e 3º da Lei nº 11.098, 
de 13 de janeiro de 2005, relativamente ao período de apuração de janeiro de 1996 a dezembro de 2000. 8. 
Apelação e Remessa necessária improvidas. 
 
4.5. 
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APELACAO CIVEL 2003.51.01.014064-4 
Relatora LUIZ ANTONIO SOARES 
Órgão julgador QUARTA TURMA ESPECIALIZADA 
DJ Não Informado 
AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO. PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO. VIOLAÇÃO A DIREITOS E 
GARANTIAS INDIVIDUAIS DO CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA. MULTA. CARÁTER 
CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADO. SELIC. APLICABILIDADE. 1-A competência das autoridades 
administrativas em matéria de fiscalização encontra-se regulada na legislação tributária, não se aplicando 
quaisquer outros dispositivos legais que limitem ou excluam o direito destas em examinar mercadorias, livros, 
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes, industriais ou produtores, ou a 
obrigação destes de exibi-los, conforme se depreende da leitura do art. 195 do CTN. Também exsurge dos autos 
que o apelante não se opôs a que os agentes fiscais ingressassem em seu domicílio. 2- Quanto ao princípio da 
vedação ao confisco, é assente que o referido princípio é aplicável também às multas.Tendo em vista que a multa 
de 100% aplicada no caso tem natureza punitiva (importação irregular de mercadorias, cf. art. 463 do RIPI), não 
há como valorá-la do mesmo modo que uma penalidade moratória, nem reconhecer sua proporcionalidade à 
gravidade da infração. 3-Sobre a SELIC e o pedido de limitação dos juros, hoje a jurisprudência é pacífica em 
reconhecer sua idoneidade para atuar como juros moratórios de dívidas fiscais. 4- Apelação não provida e agravo 
retido julgado prejudicado.  
 
4.6. 
APELACAO CIVEL 1999.50.01.005740-0 
Relatora LUIZ ANTONIO SOARES 
Órgão julgador QUARTA TURMA ESPECIALIZADA 
DJ Não Informado 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1-Os embargos não constituem via própria 
para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no acórdão quando, em sua essência e finalidade, 
não se dirigem à omissão ou outro vício, mas a nova declaração de efeito infringente. 2- Embargos de declaração 
não providos.  
 
4.7. 
Apelação Cível 0000297-33.2013.4.02.5117 (2013.51.17.000297-8) 
Relatora FERREIRA NEVES 
Órgão julgador QUARTA TURMA ESPECIALIZADA 
DJ 13/10/2015 
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DENUNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. 
DENÚNCIA ANTERIOR A QUALQUER PROCEDIMENTO FISCAL. PAGAMENTO INTEGRAL. ARTIGO 
138 CTN. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. MULTA MORATÓRIA. EXCLUSÃO. 
DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A denúncia espontânea é instituto jurídico que tem como 
finalidade estimular o contribuinte infrator a tomar a iniciativa de se colocar em situação de regularidade perante 
o Fisco, pagando os tributos que omitira, com juros, mas sem a multa. Neste sentido, o teor da Súmula 103 do STJ, 
verbis: “A denúncia espontânea, caracterizada pela iniciativa do contribuinte em sua regularização perante o 
Fisco sem prévio procedimento administrativo ou de fiscalização, exclui a incidência de multa”. O instituto aplica-
se, tão somente, aos casos em que a denúncia seja promovida pelo contribuinte, antes de iniciado qualquer 
procedimento fiscal tendente à constituição do crédito tributário, conforme previsão, inclusive, do parágrafo único, 
do art. 138 do CTN. No dizer do mestre Leandro Paulsen (Curso de Direito Tributário completo, 6ª Ed., 2014, 
Livraria do Advogado Editora, p. 204-205), a denúncia espontânea: “(...) Incentiva, portanto, o ‘arrependimento 
fiscal’: o agente desiste do proveito pecuniário que a infração poderia trazer’ e cumpre sua obrigação. Restringe-
se a créditos cuja existência seja desconhecida pelo Fisco e que sequer estejam sendo objeto de fiscalização, de 
modo que, não fosse a iniciativa do contribuinte, talvez jamais viessem a ser satisfeitos”. Por seu turno, o art. 196 
do CTN exige que a autoridade fiscal lavre o termo de início do procedimento, constituindo tal documento o marco 
a partir do qual não se pode mais falar em denúncia espontânea. Na mesma linha, o disposto no § 2º do art. 7 do 
Decreto nº 70.235/72 (PAF), prescrevendo que o início da fiscalização afasta a espontaneidade por 60 (sessenta) 
dias. Cumpre ressaltar que a denúncia afasta, tão somente, a exigência da chamada multa sancionatória, de natureza 
punitiva, prevista no art. 44, I da Lei 9.430/96. Logo, a multa moratória, que possui natureza compensatória, 
prevista no art. 84 da Lei 8.981/95, não é excluída, pois a privação do capital não recolhido tempestivamente pode 
gerar desequilíbrio orçamentário, passível de indenização. In casu, a ação fiscal de origem exige créditos relativos 
a contribuições previdenciárias de empregados, trabalhadores temporários e avulsos, constituídos por auto de 
infração, em 05/04/2012, e inscritos em dívida ativa na data de 29/06/2012. De outra banda, não há nos autos 
qualquer comprovação de que a embargante/recorrente tenhapromovido, a tempo e modo devidos, a denúncia 
espontânea dos débitos cobrados na ação fiscal de origem, a merecer o benefício previsto no art. 138 do CTN. 
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Finalmente, destaque-se que a espontaneidade da denúncia só eximirá o contribuinte da multa moratória, quando 
acompanhada do total e imediato pagamento do tributo, não bastando a simples adesão do contribuinte devedor a 
programa de parcelamento, vez que o débito, em atraso, não é quitado de uma única vez. Precedentes do STJ e 
Cortes Regionais. Recurso desprovido. 
 
4.8. 
APELACAO CIVEL 0001363-20.2004.4.02.5002 
Relatora GERALDINE PINTO VITAL DE CASTRO 
Órgão julgador: TERCEIRA TURMA ESPECIALIZADA 
DJ 06/03/2012 
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO 
TRABALHISTA AJUIZADA POR SUBSTITUTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO NA FONTE. 
OMISSÃO DOS VALORES NA DECLARAÇÃO AJUSTE. AUTUAÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DE 
ENCARGOS MORATÓRIOS. SENTENÇA ACOLHEU PARCIALMENTE O PEDIDO PARA AFASTAR OS 
JUROS DE MORA E MULTA E DECLARAR A NULIDADE DA CDA E DO PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO, POR AUSÊNCIA DE CULPA DO CONTRIBUINTE. DESCUMPRIMENTO LEGAL 
POR PARTE DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ QUANTO A 
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO NA HIPÓTESE. 
PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL, COM BASE NO 
ART. 557, §1º-A DO CPC. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 
 
4.9. 
APELACAO EM MANDADO DE SEGURANCA 2001.51.01.014881-6 
Relator CARREIRA ALVIM 
Órgão julgador: Não informado 
DJ 14/12/2004 
ADMINISTRATIVO - NULIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXCESSO DE PRAZO. I - Trata-se de agravo de 
instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão que indeferiu a liminar pleiteada, em 
mandado de segurança, objetivando o encerramento da fiscalização a que vem sendo submetida a agravante, 
mediante a suspensão dos atos praticados pelas autoridades fazendárias. II - O Código Tributário Nacional, em seu 
art. 196, indica, de forma indireta, que não pode ficar ao arbítrio da autoridade estatal a decisão de concluir ou não 
a diligência fiscalizatória, sob pena de turbar-se o direito ao livre exercício de atividade profissional conferido aos 
seus administrados. III - Todo poder discricionário conferido ao agente governamental encontra-se limitado pelos 
preceitos contidos na lei, de modo que a conveniência e a oportunidade de proceder a qualquer fiscalização, bem 
como as suas prorrogações, também deverão encontrar-se subsumidas aos ditames traçados pela legislação 
tributária. IV - Recurso provido. Segurança concedida. 
 
4.10. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 83175 
Relator RICARDO REGUEIRA 
Órgão Julgador 1a Turma 
DJ 2/5/2002 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FISCALIZAÇÃO. PRAZO MÁXIMO PARA CONCLUSÃO. 
IMPOSSIBILIDADE DE TÉRMINO DE DILIGÊNCIA FISCALIZATÓRIA AO ARBÍTRIO DA 
AUTORIDADE ESTATAL. LIMITE DO PODER DISCRICIONÁRIO IMPOSTO POR LEI. Trata-se de agravo 
de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão que indeferiu a liminar pleiteada, 
em mandado de segurança, objetivando o encerramento da fiscalização a que vem sendo submetida a agravante, 
mediante a suspensão dos atos praticados pelas autoridades fazendárias. O Código Tributário Nacional, em seu 
art. 196, indica, de forma indireta, que não pode ficar ao arbítrio da autoridade estatal a decisão de concluir ou não 
a diligência fiscalizatória, sob pena de turbar-se o direito ao livre exercício de atividade profissional conferido aos 
seus administrados. Todo poder discricionário conferido ao agente governamental encontra-se limitado pelos 
preceitos contidos na lei, de modo que a conveniência e a oportunidade de proceder a qualquer fiscalização, bem 
como as suas prorrogações, também deverão encontrar-se subsumidas aos ditames traçados pela legislação 
tributária. Agravo regimental da União Federal prejudicado. Agravo de instrumento provido. 
 
5. Tribunal Regional Federal da 3ª Região  
5.1. 
APELAÇÃO CÍVEL 00015843220134036110 
Relatora CONSUELO YOSHIDA 
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Órgão julgador: SEXTA TURMA 
e-DJF3 Judicial 1:21/08/2015 
NISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE APREENSÃO E GUARDA FISCAL. 
IMPORTAÇÃO DE BEM PELO REGIME ESPECIAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. SUSPENSÃO DOS 
TRIBUTOS. ART. 75 DO DECRETO Nº 37/66. IRREGULARIDADES NA IMPORTAÇÃO. INVESTIGAÇÃO 
CONJUNTA NO ÂMBITO DA SRFB. APLICAÇÃO DE PENA DE PERDIMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE 
DANO AO ERÁRIO. ART. 689 DO REGULAMENTO ADUANEIRO. DECRETO Nº 6.759/09. PRESUNÇÃO 
DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 
DE ILEGALIDADE. 1. Ausência de vícios formais concernentes ao Auto de Infração e Termo de Apreensão e 
Guarda Fiscal nº 0817800/41937/12. 2. Consoante o art. 2º, § 3º, do Decreto nº 6.104/2007, que dispõe sobre a 
execução dos procedimentos fiscais no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, dispensa-se o Mandado 
de Procedimento Fiscal, dentre outras hipóteses, quanto ao procedimento de fiscalização interno, de revisão 
aduaneira, e de vigilância e repressão ao contrabando e ao descaminho. 3. No caso em questão, conforme se 
depreende do processo administrativo que deu origem ao auto de infração combatido (fls. 462/604), diante de 
indícios de irregularidades na importação do bem, iniciou-se procedimento investigativo, amparado pela Ordem 
de Vigilância e Repressão Aduaneira - OVR 0817800/0604/12, com a finalidade de verificar a regularidade da 
admissão temporária da embarcação importada. 4. Em 16/08/2012 foi realizada a verificação física da embarcação, 
dando-se ciência à Marina e ao comandante do início da ação fiscal, além da coleta de documentos. 
Concomitantemente, foram formalizados "Termo de Depoimento e Retenção de Cópias" junto ao comandante; 
"Termo de Intimação", com cópia via postal para o procurador da empresa Açokorte Ind. Metalúrgica e Comércio 
Ltda., Sr. Mário Augusto Martinez; além do "Termo de Retenção" e do "Termo de Intimação" emitido para a 
Marina onde a embarcação se encontrava, sem que se possa falar em qualquer irregularidade passível de macular 
o Auto de Infração. 5. Descaracterizada a hipótese de utilização de meio coercitivo para pagamento de tributos, o 
que é expressamente vedado pela Súmula 323 do STJ, pois se trata de mercadoria objeto de importação irregular 
sujeita a pena de perdimento, com fulcro no art. 689 do Regulamento Aduaneiro - Decreto nº 6.759/09. Precedente 
desta Corte. 6. Não merece guarida as alegações da autora no sentido de ter havido abuso de poder por parte dos 
agentes fiscais durante as investigações, pois a mesma não logrou comprovar tais alegações. 7. Do exame dos 
autos constata-se que a autuada importou bem amparada pelo regime especial de admissão temporária, conforme 
Declaração Simplificada de Importação expedida pela Secretaria da Receita Federal de fls. 55/61, nos termos 
previstos no art. 75 do Decreto-Lei nº 37/66. 8. Nada obstante, conforme operação conjunta dentro do programa 
nacional de fiscalização da Receita Federal do Brasil, envolvendo as unidades aduaneiras da Receita, a Alfândega 
do Porto de Santos e a Inspetoria de São Sebastião, verificou-se irregularidades na importação da embarcação, 
com a sonegação de mais de duzentos mil reais em tributos federais, o que deu ensejo à pena de perdimento do 
bem, com fulcro no art. 689 do Regulamento Aduaneiro, Decreto nº 6.759/2009, que prevê as hipóteses nas quais 
se aplica tal pena por dano ao Erário. 9. No caso que questão, o requerimento de concessão do regime de admissão 
temporária do bem importado (veleiro de 41 pés) foi preenchido pela autora com o valor de US$ 30.000,00, ao 
passo que pesquisas realizadas pela fiscalização demonstraram que o valor usualmente praticado no mercado gira 
em torno de US$ 155.000,00 e US$ 295.000,00. 10. Muito embora se saiba que no procedimento de admissão 
temporária há a suspensão total do pagamento dos tributos que incidam sobre a importação, a autora, com o intuito 
de obter a permanência da embarcação no país, também apresentou a Declaração de Importação nº 11/1740221-7, 
nos termos do art. 6º da IN 285/03, o qual prevê o pagamento proporcional dos tributos pelo regime de admissão 
temporária para utilização econômica, aplicável aos bens destinados à prestação de serviços ou à produção de 
outros bens. 11. No entanto, com o indeferimento de tal pedido, a autora registrou a Declaração Simplificada de 
Importação nº 12/00096653, por meio da qual obteve a concessão de prazo adicional para a permanência do bem 
no país por mais nove meses. 12. Segundo documentos da Marinha e da Polícia Federal, demostrou-se que o 
veleiro em questão é de propriedade da empresa INNER HARBOUR CORPORATION, chegou a Fernando de 
Noronha em 30/05/2011, procedente de Cabo Verde, com escala na travessia do Atlântico, partindo em direção ao 
Rio de Janeiro no dia 02/06/2011. No entanto, quando do requerimento de admissão temporária, a autora declarou 
à Receita Federal que o barco seria procedente do Uruguai e que a proprietária seria a empresa Selongey Business 
Sociedad Anonima. 13. Os agentes fiscais também constataram que houve a transferência, em 2006, da 
integralidade das cotas sociais da empresa autora Açokorte a empresas uruguaias, 99% para a empresa Selongey 
Business Sociedad Anonima, tida pela autora como proprietária da embarcação, e 1% para a empresa Triberly 
Corporation S.A. 14. O representante legal da empresa Selongey, conforme registro da Jucesp, é o senhor Bernardo 
Bomsztein, o qual estaria sendo investigado por crime de lavagem de dinheiro em esquema envolvendo empresas 
que supostamente funcionariam no mesmo endereço daquela, Calle San Jose nº 807, escritório 1102, Montevidéu, 
Uruguai. 15. Por outro lado, à época da importação da embarcação, constava como administrador da empresa 
importadora Açokorte o senhor Jair Agostinho, que em depoimento prestado ao agente fiscal da Receita Federal 
do Brasil afirmou exercer tão somente a função de motoboy da empresa. No entanto, oito dias após a lavratura do 
auto de infração, este foi substituído pelo Sr. Mário Augusto Martinez, velejador que usou a embarcação nas 
competições esportivas. 16. Acontece que o Sr. Mário Augusto Martinez também é procurador das duas empresas 
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uruguaias que compõem o quadro societário da autora, razão que leva a crer que o contrato de comodato do veleiro 
trata de negócio jurídico simulado com o fim de sonegar ou, ao menos, reduzir os impostos incidentes sobre a 
importação, de modo que, presente o dano ao Erário, legítima se torna a pena de perdimento do bem. 17. O Auto 
de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal nº 0817800/41937/12 goza de presunção de legitimidade e 
veracidade, decorrência do princípio da legalidade da Administração, não existindo nenhuma prova nos autos que 
demonstre qualquer ilegalidade na fiscalização. 18. Sem razão, outrossim, à autora quando pretende a remoção 
dos bens instalados no veleiro após sua importação, a saber: quilha, mastro e leme, pois, como bens acessórios, 
devem seguir a sorte do principal. 19. Apelação improvida. 
 
5.2. 
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 0005341-97.2009.4.03.6102/SP 
Relator ROBERTO JEUKEN 
Órgão julgador: TERCEIRA TURMA 
DJ 07/03/2013 
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MPF-D -MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - 
DILIGÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS COM INFORMAÇÕES FISCAIS. DEVER 
LEGAL DE MANTER Á DISPOSIÇÃO PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO. ARTIGO 194 E SEGUINTES DO 
CTN. ARTIGO 11 DA LEI 8.218/91. 1. Caso em que o mandado de segurança busca afastar o Mandado de 
Procedimento Fiscal - MPF-D que determina a apresentação de arquivos digitais com informações fiscais 
referentes aos anos de 2007 e 2008, mesmo já estando a impetrante sob efeito de outro procedimento fiscal (MPF-
F) e sem esclarecer o alcance e a finalidade da diligência, apenas enunciando os termos do inciso II, do artigo 3º, 
da Portaria 11.371/07, em afronta ao devido processo legal. 2. O objeto da diligência fiscal está devida e 
suficientemente exposto no próprio MPF-D: "prover a Receita Federal do Brasil de um banco de dados referente 
aos contribuintes de maior capacidade econômica a nível nacional, visando um planejamento de trabalho futuro", 
não se vislumbrando qualquer nulidade no propósito do Fisco em organizar os dados a fim de proceder, em posse 
de tais elementos, sua atuação, enfatizando a autoridade coatora o art. 3º, inciso II da Portaria nº 11.371/2007, 
norma esta baixada em obediência aos comandos do art. 11 § 4º da Lei nº 8.218, de 1991 e Decreto nº 3.724/2001, 
que dispôs acerca do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), art's. 2º § 4º e 13, e ainda a IN. SRF 86/2001, 
permitindo a singela consulta a estes dispositivos a natureza e a compreensão da diligência combatida nestes autos 
pela impetrante. 3. Certo, ademais que o legislador maior admitiu no Canon de seu art. 145 § 1º, onde encartado o 
princípio da capacidade contributiva, verdadeira conquista dos contribuintes, comando que fundamenta a atuação 
fiscal rumo a identificação do patrimônio, rendimentos e atividades econômicas destes, com vistas a graduá-lo, 
respeitados os direitos individuais e os termos da lei. Em harmonia com este desígnio magno o Código Tributário 
Nacional, ao dispor acerca da obrigação tributária acessória, em seu art. 113 § 2º, reporta-se a legislação tributária. 
4. Admite, portanto, sua criação até mesmo por normas complementares, observadas aquelas garantias (art's. 96 e 
97. inc V), objetivando prestações, consoante o binômio interesse da arrecadação, nos termos da exigência 
increpada a impetrante, consoante tais disposições legais OU da fiscalização dos tributos, nos termos da mesma e 
das disposições contidas no Decreto nº 70.235/1972, art's. 7º e 14, que prossegue balizando o procedimento 
administrativo-fiscal, suplantando a Lei nº 9.784/1999, inclusive por obra do art. 69 desta, que incide apenas 
subsidiariamente na esfera em questão, conformando assim esta plêiade legal em prol da atuação fiscal, de resto 
fortalecida na órbita dos art's. 195 e 196 do mesmo Código, inclusive nas raias das pessoas imunes ou isentas. 5. 
Em relação aos arquivos digitais e sistemas, aquele artigo 11 da mencionada Lei 8.218/91, com a redação dada 
pela MP 2.158-35/2001, perenizada pela EC. 32/2001 (artigo 72) determina as pessoas jurídicas que utilizem 
sistemas de processamento eletrônico de dados, a obrigação de mantê-lo à disposição da Secretaria da Receita 
Federal. 6. Nos termos da Súmula 439/STF: "Estão sujeitos à fiscalização tributária, ou previdenciária, quaisquer 
livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação." 7. O Mandado de Procedimento Fiscal, 
na modalidade Diligência MPF-D encontra-se em conformidade com a legislação e jurisprudência consolidada, 
restando, pois, ausente o direito líquido e certo da impetrante. 8. O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF-F, 
refere a período diverso (2005/2006). 9. Apelo da União e Remessa Oficial providas. 
 
5.3. 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004747-53.2004.4.03.6104/SP 
Relator SILVA NETO 
Órgão julgador: QUARTA TURMA 
DJ 22/10/2010 
MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - PAF - INVESTIGAÇÃO FAZENDÁRIA QUE A 
CULMINAR COM OPORTUNIDADE DE DEFESA, EXERCIDA, ESTA SIM INSTAURADORA DA FASE 
CONTENCIOSA - SEM SUCESSO ANGULAÇÕES EM TORNO DO MANDADO DE PROCEDIMENTO 
FISCAL - MPF - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.1- Irrepreensível a r. sentença denegatória da ordem, 
superiormente a constatar desesperadamente luta a impetrante não pela substância da apuração de omissão de 
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rendimento em Declarações de Ajuste, mas em torno de ângulos formais nos quais não lhe assiste razão. 2- Os 
processos administrativos 4582 e 0072, não reúnem ambicionada falha, fortes os dispositivos do Imposto de Renda 
presididores da investigação fazendária deflagrada, seus art. 844 e 927 até 929, ancorados no art. 142, CTN. 3- O 
MPF - Mandado de Procedimento Fiscal retrata mecanismo de controle administrativo, documentado que se 
revelou o agir estatal em seu oportuno momento, art. 196 do mesmo CTN, até porque, como sabiamente recordado 
pelo E. Juízo a quo, o condicionamento a uma ciência prévia se afiguraria (quando mínimo) irrazoável, explícito 
o sistema em autorizar intimação ao interessado, quando necessário, art. 844, já referido. 4- Sem sucesso invocação 
ao Decreto PAF, número 70.235/72, não revelando o quadro dos autos incidência do aventado art. 59, aliás pessoal 
ciência tendo sido dada ao contribuinte em mira, sobre as realizadas autuações, ali em 19/01/04, o qual ofereceu 
Defesa, esta sim a deflagrar a fase litigiosa/contenciosa, daquele apuratório, nos termos do art. 14, de retratada 
Lei. 5- No âmbito de um devido processo, tanto contraditório como ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, Lei 
Maior) cumpridos nos termos dos autos, logo os formais enfoques impetrados a não socorrerem ao contribuinte 
em pauta, assim não o amparando o art. 7º, I, do mesmo PAF, por tudo quanto nos autos contido e neles até aqui 
julgado. 6- Em suficiência constatado o exercício do direito de defesa pela contribuinte em tela, suas formais 
invocações não lhe socorrem, na lícita investigação promovida sobre seu âmbito tributário, como da causa 
manifesto. 7- Improvimento à apelação. 
 
5.4. 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 2001.61.03.002744-0/SP 
Relator LAZARANO NETO 
Órgão julgador: SEXTA TURMA 
DJ 15/10/2009 
MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - QUEBRA DE SIGILO - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 
- LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2001 - LEI Nº 10.174/01. 1- O sigilo de dados não se aplica, como direito 
absoluto, à autoridade fiscal, que tem o dever legal (art. 195 do CTN) de identificar a capacidade econômica dos 
contribuintes, quanto ao seu patrimônio, rendimentos e atividades econômicas. Exige-se-lhe, sim, a observância 
dos direitos individuais que, em alguns casos, deve ceder diante do interesse da Administração Pública (art. 198, 
§ 1º, inciso II, do CTN). 2- A Lei Complementar nº 105/01, que outorgou ao Fisco a quebra do sigilo desde que 
haja procedimento administrativo instaurado e seja indispensável a obtenção de dados sigilosos do contribuinte, 
bem como a Lei nº 10.714/01, que alterou o §3º do artigo 11 da Lei nº 9.311/96, para facultar à Secretaria da 
Receita Federal a utilização das informações atinentes à CPMF, com o escopo de instaurar procedimento 
administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para 
lançamento, no âmbito do procedimento fiscal, do crédito tributário porventura existente, embora pareçam colidir 
com o direito de resguardo de dados, coadunam-se com os preceitos constitucionais. 3- A aparente 
inconstitucionalidade resvala no poder de investigação do patrimônio, dos rendimentos e das atividades 
econômicas conferido pelo legislador constituinte à administração tributária, para o pagamento de imposto, com o 
resguardo, pelo Fisco, das informações obtidas no procedimento administrativo fiscal que, aliás, não está afetado 
pelo princípio da publicidade. O permissivo apontado encontra-se bem delineado no artigo 145, §1º, da Carta 
Magna e no artigo 198 do Código Tributário Nacional. 4- Descabido falar em irretroatividade de norma permissiva 
da fiscalização pelo Fisco, que não institui ou cria tributos. 5- Não constitui violação a princípios constitucionais 
e garantias fundamentais a notificação por parte do Fisco para apresentação de dados ou fornecimento de 
documentos relativos à movimentação bancária. 6- Apelação desprovida. 
 
No mesmo sentido foram os julgados relativos aos processos: 5.5. 0002646-30.2001.4.03.6110; 5.6. 0030569-
61.2001.4.03.6100; 5.7. 0043575-72.2000.4.03.6100; 5.8. 0003480-36.2001.4.03.6109; 5.9. 0016825-
96.2001.4.03.6100; 5.10. 0002452-79.1995.4.03.6000; 5.11. 0005250-76.2001.4.03.6105; 5.12. 0052165-
63.2004.4.03.0000; 5.13. 0065613-45.2000.4.03.0000; 5.14. 0048810-79.2003.4.03.0000; 5.15. 0031530-
95.2003.4.03.0000; 5.16. 0011990-61.2003.4.03.0000; e 5.17. 0038272-10.2001.4.03.0000. 
 
6. Tribunal Regional Federal da 4ª Região  
6.1. 
APELAÇÃO CÍVEL 50163165420104047000 
Relator OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA 
Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA 
D.E. 10/07/2013 
ADUANEIRO E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. 
DILIGÊNCIA FISCAL REALIZADA NA SEDE DA EMPRESA. LEGALIDADE. MANDADO DE 
PROCEDIMENTO FISCAL E TERMO DE INÍCIO DE DILIGÊNCIA FISCAL. ATOS DE INVESTIGAÇÃO. 
AUTORIZAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. DESNECESSIDADE. LACRAÇÃO DE DEPÓSITO E 
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REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO DA FORÇA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. COMPUTADOR EXTERNO. 
REUNIÃO DE ARQUIVOS DA EMPRESA COM ARQUIVOS PESSOAIS DO SÓCIO. APREENSÃO. 
POSSIBILIDADE. IMPEDIMENTO DO AUDITOR FISCAL E ABUSO DE PODER NÃO DEMONSTRADOS. 
1. Tratando-se de diligência fiscal realizada nas dependências da empresa, a legislação determina apenas que o 
código do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) conste no Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIDF) - 
sendo o MPF emitido exclusivamente em meio eletrônico, e dele tomando ciência, o sujeito passivo, por intermédio 
da internet, com a utilização do código de acessoconsignado no TIDF. 2. No ato de diligência fiscal devidamente 
amparado por MPF, a equipe de fiscalização não necessita de autorização do sujeito passivo para cada ato de 
fiscalização. Para isso é que existe o MPF. A autorização é dada pela lei, mostrando-se desnecessária a autorização 
do sujeito passivo para cada ato de investigação, sob pena de inviabilizar a atividade de fiscalização tributária. 3. 
A lacração de depósitos é ato especificamente autorizado em lei (art. 36 da Lei nº 9.430/96), inexistindo ilegalidade 
na referida conduta. 4. O CTN prevê, em seu art. 200, a possibilidade de a autoridade fiscal requisitar o auxílio da 
força pública quando vítima de embaraço no exercício de suas funções - não se podendo tomar por coação ilegal 
o exercício regular do mencionado direito. 5. A legislação autoriza a verificação de todos os documentos da 
empresa, inclusive daqueles em meio magnético, permitindo expressamente a apreensão de livros e equipamentos 
- inexistindo ilegalidade na apreensão de computador da empresa, sendo irrelevante o fato de ele se encontrar fora 
das dependências da empresa. 6. A reunião, no mesmo computador, de arquivos eletrônicos da empresa com 
arquivos pessoais dos sócios não possui o condão de vedar o acesso da fiscalização aos documentos eletrônicos da 
empresa. Se o empresário resolve misturar sua vida pessoal e empresarial, não pode pretender se esquivar dos ônus 
dessa desordem organizacional. 7. Não há previsão de casos de impedimento ou suspeição na legislação fiscal. As 
normas de suspeição pretendem evitar a parcialidade do servidor, mormente na função de julgador, como acontece 
nos processos administrativos em geral, que muito se assemelham a um processo judicial. Não é esse o caso, 
porém, do procedimento fiscal de investigação, que somente se tornará um processo administrativo fiscal, caso 
seja ao final lavrado um auto de infração, hipótese em que se passa a ter um processo com contraditório. 8. O 
desconforto experimentado pelo sujeito passivo - inerente ao incômodo causado, pelas atividades relativas ao 
poder de polícia, às pessoas a elas submetidas - não pode ser tido como prova de que a equipe fiscal tenha agido 
de forma abusiva. 
 
6.2. 
APELAÇÃO CÍVEL 200404010014190 
Relator LEANDRO PAULSEN 
Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA 
DJ 15/02/2006 PÁGINA: 406 
TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE 
DOCUMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSO POR PARTE DO FISCAL. Não se infirmaa validade da 
autuação quando o auto de infração tenha sido devidamente motivado com aindicação dos documentos cuja não 
apresentação implicaram o lançamento da multa. Não se acolhe simples alegação de abuso. Vê-se do Termo de 
Encerramento de Ação Fiscal que consta a assinatura do procurador da Embargante, sem ressalva ou protesto, não 
havendo, ainda, qualquer notícia de que tenha a empresa representado contra o mesmo ao menos junto aos seus 
superiores, como seria de se esperar em hipótese em que tivesse havido, efetivamente, abuso de poder e atuação 
dolosa do Fiscal no sentido de prejudicar a empresa. Considere-se, também, que a afirmação de que o Fiscal mentiu 
descaradamente é absolutamente grave e que teria de ser demonstrada através da produção de prova oral, mediante 
a oitiva do mesmo e dos representantes ou empregados da Embargante presentes quando da fiscalização, o que 
não ocorreu. 
 
6.3. 
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 200372080010126 
Relatora MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA 
Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA 
MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS. PROCEDIMENTO FISCAL. IN 228/02. 
MP 2.158-35/01. DECRETO-LEI 1455/76. 1. Detém o Fisco o poder-dever fiscalizatório de proceder à verificação 
das operações de importação no território nacional, apurando, se for o caso, ilícitos fiscais que transbordem da 
mera sonegação fiscal. 2. Não há ilegalidade ou abuso de poder na atuação fiscal que busca averiguar a lisura do 
processo de importação, a fim de impedir a entrada de produtos ilegais ou a existência de fraude ou conluio contra 
o fisco. 3. Afigura-se legal o procedimento especial de fiscalização realizado com base na IN SRF 228/2002 que 
dispõe sobre o procedimento especial de verificação da origem dos recursos aplicados em operações de comércio 
exterior e combate à interposição fraudulenta de pessoas. 4. A MP 2.158-35/2001 legitima a autoridade fazendária, 
quando houver indícios de infração sujeita à pena de perdimento, a instaurar procedimento especial de fiscalização. 
 
6.4. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 2008.72.15.000394-2/SC 
Relator ARTUR CÉSAR DE SOUZA 
Órgão Julgador: 2ª TURMA 
DE 10/12/2009 
TRIBUTÁRIO. IMPOSIÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO. INFRAÇÃO PRATICADA MEDIANTE 
FRAUDE. OCULTAÇÃO DO VERDADEIRO ADQUIRENTE DA MERCADORIA IMPORTADA. 
PROCEDIMENTO FISCAL. APURAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. 
ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 
RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA OCULTA E DA CONSTANTE NA DECLARAÇÃO DE 
IMPORTAÇÃO INVIOLABILIDADE DO SIGILO DE DADOS E DE COMUNICAÇÕES PREVISTO NO 
INCISO XII DO ART. 5º DA CARTA POLÍTICA DE 1988. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DESSA 
NORMA PELA LEI OU DECISÃO JUDICIAL. MENSAGENS ELETRÔNICAS E OUTROS DADOS 
ARMAZENADOS EM DISPOSITIVO ELETRÔNICO. DIREITO DE EXAME PELA AUTORIDADE 
TRIBUTÁRIA, DESDE QUE ESTES DADOS RELACIONADOS COM PROCEDIMENTO DE 
FISCALIZAÇÃO EM CURSO. 1. A imposição da pena de perdimento por ocultação do verdadeiro adquirente da 
mercadoria importada, infração praticada mediante fraude, não caracteriza ofensa aos princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade, nem exige comprovação de um prejuízo efetivo à Fazenda Pública. A 
exigência de descrição na fatura e respectiva declaração aduaneira do verdadeiro responsável pelas operações de 
exportação e importação, bem como a imposição da sanção de perdimento pelo seu descumprimento, visam 
garantir um controle efetivo do Ministério da Fazenda sobre o comércio exterior, buscando realizar o princípio da 
eficiência na prevenção de fraudes mediante o desestímulo do contribuinte à prática de conduta equivocada que 
prejudique a fiscalização. 2. Na infração de ocultação do verdadeiro responsável pela operação de importação, 
descrita no inciso V do art. 23 do Decreto-lei 1.455/1976, respondem, conjuntamente ou isoladamente, tanto a 
pessoa jurídica que registrou as Declarações de Importação, bem como a empresa que, efetivamente, adquiriu os 
bens importados. Interpretação em consonância com o inciso I do art. 603 do Regulamento Aduaneiro, (Decreto 
4.543/2002). 3. A inviolabilidade do sigilo de dados e de comunicações, protegido pela norma do inciso XII do 
art. 5º da Carla Política de 1988, não é absoluta, podendo a lei e a decisão judicial relativizar o direito à privacidade, 
a fim de que tais liberdades publicas não sejam utilizadas como obstáculo à concretização do interesse público no 
sentido de que a autoridade fiscal tome conhecimento e puna condutas que constituem infrações tributárias. 4. 
Verificada a existência de documentos armazenados em dispositivo eletrônico, inclusive mensagens eletrônicas, a 
autoridade tributária tem o direito de examiná-los, desde que guardem relação com procedimento de fiscalização 
em curso. Precedentes do STJ e desta Corte. 
 
6.5. 
AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 2004.72.03.000474-3/SC  
Relator JOEL ILAN PACIORNIK 
Órgão Julgador: 1ª TURMA 
DE 25/11/2009 
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO LEGAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO 
FISCAL. DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO FISCO. LEGALIDADE. 1. Em atenção aos princípios da 
economia processual e da fungibilidade recursal, os embargos de declaração são conhecidos como agravo legal, 
inclusive para o fim de suprir a omissão apontada pelo impetrante. 2. O contribuinte possui o ônus legal não só de 
suportar as atividades de fiscalização, mas também de fornecer os documentos solicitados pela autoridade 
tributária, desde que isso não implique violação de sua intimidade e da vida privada. Esse dever não se opõe à 
garantia de não autoincriminação, pois o contribuinte não é obrigado a prestar esclarecimentos que agravem a sua 
situação. As consequências de sua omissão, porém, são as previstas no art. 42 da Lei nº 9.430/1996, permitindo 
que o fisco realize o arbitramento, caso o contribuinte não forneça as explicações solicitadas ou as informações 
forem insuficientes. 3. O argumento de impossibilidade de obtenção dos documentos requeridos é completamente 
impertinente em sede de mandado de segurança, visto que pressupõe ilegalidade ou abuso em relação aos 
documentos requeridos pela autoridade impetrada. 4. Não se pode tachar de ilegítima a conduta da autoridade 
fiscal de intimar o contribuinte a prestar as informações necessárias à apuração da existência ou não de omissão 
de receita. O procedimento anterior ao lançamento fiscal caracteriza-se por ser inquisitório, descabendo analisar 
eventual ofensa ao princípio da presunção de inocência. 
 
6.6. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2009.04.00.037704-4/SC 
Relator JOEL ILAN PACIORNIK 
Órgão Julgador: 1ª Turma 
DE 12/11/2009 
Sem ementa 
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6.7. 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 2004.72.03.000473-1/SC 
Relator OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA 
Órgão Julgador 2ª TURMA 
DE 08/10/2009 
TRIBUTÁRIO. TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL. INDÍCIOS DE OMISSÃO DE RENDIMENTO. 
DETERMINAÇÃO DE ESCLARECIMENTO E COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE RECURSOS. 
LEGITIMIDADE. Diante de indícios de omissão de rendimentos, fundados em desproporção manifesta entre a 
renda declarada e a movimentação bancária, é possível ao fisco federal determinar ao contribuinte a entrega de 
informações e documentos comprobatórios da origem dos recursos objeto das operações. 
 
6.8. 
APELAÇÃO CIVEL 95.04.54725-7 
Relator ANTONIO ALBINO RAMOS DE OLIVEIRA 
Órgão Julgador: 4ª Turma 
DJ 05/12/2000 
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. 
EXAME DE LIVROS E DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. 1. “Para os efeitos da legislação 
tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar 
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou 
produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.” (art. 195, caput, do CTN: 2. A ocorrência de prescrição ou 
decadência dos créditos tributários não impede o acesso da fiscalização aos documentos. 3. A limitação do 
parágrafo único do art. 195 do CTN, não desobriga a exibição dos documentos no caso do comerciante ainda deles 
dispor. 4. A impugnação ao auto de infração deve se dar por via processual própria. 5. Apelação parcialmente 
conhecida e improvida. 
 
6.9. 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 2004.72.00.000102-8/SC 
Relator JORGE LUIZ LEDUR BRITO 
Órgão Julgador 1ª TURMA 
DE 16/12/2009 
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DE DADOS DA CPMF PARA FINS DE 
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 105/2001. DENÚNCIA ESPONTÂNEA CARACTERIZADA. 1. Pacificou-se a 
jurisprudência do STJ no sentido de que a exegese do art. 144, § 1º, do CTN, considerada a natureza formal da 
norma que permite o cruzamento de dados referentes à arrecadação da CPMF para fins de constituição de crédito 
relativo a outros tributos, conduz à conclusão da possibilidade da aplicação dos arts. 6º da Lei Complementar 
105/2001 e 1º da Lei 10.174/2001 ao ato de lançamento de tributos cujo fato gerador se verificou em exercício 
anterior à vigência dos citados diplomas legais, pois não existe direito adquirido de obstar a fiscalização de 
negócios tributários, máxime porque, enquanto não extinto o crédito tributário a Autoridade Fiscal tem o dever 
vinculativo do lançamento em correspondência ao direito de tributar da entidade estatal. 2. A denúncia espontânea 
constitui hipótese de exclusão da responsabilidade tributária, que pressupõe a presença de alguns requisitos, dentre 
eles, a inexistência de início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados 
com a infração. 3. O regime jurídico da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN está vinculado com a 
necessidade de ser documentado o início da ação fiscal, de modo que se possa verificar da possibilidade ou não de 
exclusão da responsabilidade pela infração. 4. O parágrafo único do art. 196 do CTN (lei complementar) exige a 
indispensável ciência da "pessoa sujeita à fiscalização" para que se tenha o início da ação fiscal. Desse modo, 
assiste razão à Impetrante quando afirma que a disposição do § 1º do art. 7º do Decreto nº 70.235/72 "deve ser 
interpretada no sentido de indicar que os envolvidos são apenas aqueles que pertencem ao sujeito investigado e, 
não, pessoas com outra constituição e identificação". Essa interpretação é mais consentânea com a diretriz contida 
no art. 138 do CTN, que visa estimular a adimplência, e garante que o referido diploma legal seja aplicado de 
forma uniforme a todos. 5. Apelação da Impetrante provida. 
 
6.10. 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 2003.71.02.000384-0/RS 
Relator OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA 
Órgão Julgador: 2ª TURMA 
DE 29/10/2009 
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TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRAZO PARA ULTIMAR FISCALIZAÇÃO. 
DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. DECADÊNCIA 
CONFIGURADA. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 70/91. LEI Nº 9.430/96. 
OMISSÃO DE RECEITA. ART. 24 DA LEI Nº 9.249/95. ART. 44 DA LEI Nº 8.541/92. TAXA SELIC. MULTA. 
INCISO II DO ART. 44 DA LEI Nº 9.430/1996. REFIS. PRESTAÇÃO DE GARANTIA. 1. Nos termos do art. 
7º, § 2º, do Decreto nº 70.235/72, é facultado à Administração valer-se de prorrogações sucessivas para ultimar a 
fiscalização de livros, documentos contábeis e fiscais da empresa. 2. Em se tratando de hipótese de dolo, fraude 
ou simulação, o prazo para que a Fazenda constitua o crédito tributário deve ser o do art. 173, inciso I, do CTN, e 
não o do art. 150, § 4º, do CTN. 3. O fato gerador do imposto de renda é complexivo, uma vez que compreende 
um conjunto de fatos materiais sucessivos com projeção temporal, perfectibilizando-se apenas ao final do ano-
base. 4. O art. 45 da Lei 8.212/91, ao prever o prazo decadencial de 10 anos para que a Seguridade Social apure e 
constitua seus créditos, adentrou âmbito reservado à lei complementar, inquinando-se de inconstitucionalidade, 
consoante reconhecido pelo STF na Súmula Vinculante nº 8. 5. Resta configurada a decadência do direito de o 
Fisco constituir créditos tributários relativos a contribuições sociais relativas ao exercício de 1994, haja vista a 
realização do lançamento somente em novembro de 2000. 6. É legítima a revogação, pelo art. 56 da Lei nº 
9.430/96, da isenção da COFINS às sociedades civis prestadoras de serviços profissionais de profissão 
regulamentada, prevista no art. 6º, inciso II, da LC nº 70/91. 7. O art. 24 da Lei nº 9.249/95 alterou a tributação da 
receita omitida pelas pessoas jurídicas, passando a dispor que o valor do imposto de renda e do adicional, bem 
como da CSLL será determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica 
no período-base a cuja omissão corresponder, de forma que, na pessoa jurídica tributada com base no lucro 
presumido, o valor da receita omitida será acrescida à receita da atividade para o cálculo do lucro presumido para 
fins do cálculo do adicional, sendo o coeficiente do lucro presumido aplicável para atividade de corretagem de 
seguros, o de 32%, e a alíquota do imposto, a de 15%. 8. A Lei nº 8.541/92, no seu art. 44, dispunha que, em casos 
de omissão de receita, eram considerados automaticamente distribuídos aos sócios da empresa, e tributados 
exclusivamente na fonte à alíquota de 25%, para os períodos de 01.01.93 a 31.12.94, tendo em conta a presunção 
de transferência de recursos da pessoa jurídica para a pessoa dos sócios. 9. É pacífica a orientação do STJ no 
sentido de que o art. 161, § 1º, do CTN autoriza a previsão por lei diversa dos juros moratórios, o que permite a 
adoção da taxa SELIC, não existindo qualquer vício na sua incidência. 10. Não há falar em multa com caráter 
confiscatório quando não evidenciada a desproporção entre a penalidade aplicada pelo desrespeito à norma 
tributária e sua consequência jurídica. A Corte Especial deste Tribunal rejeitou incidente de arguição de 
inconstitucionalidade do inciso II do art. 44 da Lei nº 9.430/1996 (INAC nº 2005.72.06.001070-1/SC), entendendo 
que a aplicação de multa no percentual de 150% justifica-se em razão da gravidade das infrações envolvendo 
sonegação, fraude ou conluio, não possuindo caráter confiscatório. 11. A adesão ao Programa de Recuperação 
Fiscal - REFIS, instituído pela Lei 9.964/2000, que é facultativa ao contribuinte, pressupõe o cumprimento de 
inúmeros requisitos e a aceitação de diversos ônus, não sendo possível à empresa que deseja optar pelo benefício 
eximir-se das exigências legais. Assim, inafastável a exigência de garantia prevista no § 4 do art. 3º da Lei nº 
9.964/00. 
 
7. Tribunal Regional Federal da 5ª Região  
7.1. 
Apelação Cível 00077975120124058400 
Relator Paulo Roberto de Oliveira Lima 
Órgão julgador: Segunda Turma 
DJE 20/11/2014 - Página: 274 
TRIBUTÁRIO. DESPACHO ADUANEIRO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE CONTROLE ADUANEIRO. 
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA EM OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR. DL 1455/76. MP 2.158-
35/01. IN SRF Nº 206/2002. IN SRF Nº 228/2002. 1. Não existe ilegalidade ou abuso de poder no procedimento 
especial de fiscalização, exercido pelas autoridades alfandegárias, quando retém mercadorias importadas, para 
investigação específica sobre a origem de recursos empregados na importação e sobre possível pessoa 
fraudulentamente interposta, nos termos das Instruções Normativas nº 206/2002 e 228/2002. 2. Se o procedimento 
especial de fiscalização foi finalizado com a conclusão de ter-se configurado autêntica hipótese de interposição 
fraudulenta, não pode ser obstada a aplicação da pena de perdimento dos produtos importados. No caso concreto, 
em face dos indícios de fraudes apuradas pelo ente fazendário, somada a subsunção do caso concreto à hipótese 
de aplicação de pena de perdimento, não há que se falar em liberação da mercadoria importada, conforme pretende 
a parte apelante. 3. Honorários advocatícios arbitrados em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa 
(R$109.182,87), encontra-se dentro dos parâmetros legais. 4. Apelação improvida. 
 
7.2. 
Agravo de Instrumento 00081642120134050000 
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Relator Bruno Teixeira 
Órgão julgador: Quarta Turma 
DJE 10/10/2013 - Página: 489 
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESEMBARAÇO 
ADUANEIRO. HIPÓTESE DE FRAUDE. RETENÇÃO DAS MERCADORIAS DENTRO DO PRAZO 
PERMITIDO. LEGALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL 
PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por TECIDOS LÍDER INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA. contra decisão que indeferiu a medida de urgência requestada, consistente no desembaraço 
aduaneiro de mercadorias importadas, constantes das declarações de importação nº 13/0873532-6 e 13/1147753-
7, por considerar que a Receita Federal, ao realizar a retenção das matérias-primas para o processamento do 
procedimento especial de fiscalização atuou com respaldo no poder de polícia que lhe foi conferido. 2. Cinge-se a 
controvérsia sobre a ilegalidade de ato praticado pelo Chefe da Secretaria da Receita Federal do Brasil no Porto 
do Pecem, que determinou a retenção de 359 toneladas de matérias-primas, registradas nas DI's nº 13/0873532-6 
e nº 13/1147753-7 junto à Alfândega da RFB no Porto do Pecém. 3. Segundo a empresa agravante, toda a tributação 
incidente na operação de importação da mercadoria encontra-se recolhida, o que afasta risco de dano ao Erário e 
torna desproporcional a medida administrativa de reter as matérias-primas e transformar a sanção em pena de 
perdimento. 4. O poder de polícia exercido pela Administração Pública visa resguardar os interesses coletivos, 
muitas vezes limitando os interesses e direitos individuais. 5. Ao Poder Judiciário só cabe intervir em atividades 
administrativas em casos de atos desprovidos de amparo legal ou absolutamente desconexos com a realidade dos 
fatos. 6. O art. 68 da MP nº 2.158-35/2001 autoriza a autoridade fazendária a instaurar procedimento especial de 
fiscalização, com a apreensão de mercadorias importadas, quando houver indícios de infração punível com pena 
de perdimento, até que seja concluído o processo fiscalizatório. 7. Em análise preliminar, não é possível vislumbrar 
a ocorrência de qualquer abuso de autoridade por parte da Fazenda Nacional, que agiu com respaldo legal no 
exercício do poder de polícia que lhe é atribuído, ao reter as matérias-primas importadas com o fim de averiguar 
suspeita de irregularidade. 8. Estabelece o art. 9º da IN RFB nº 1.169/11 que o prazo permitido para a retenção de 
mercadorias, e não para conclusão do procedimento fiscalizatório, é de 90 (noventa) dias prorrogável por igual 
período. 9. A medida de retenção de mercadorias tomada pelas autoridades alfandegárias é uma cautela destinada 
à apuração de atos ilícitos, como a fraude. 10. Verifica-se nos autos que o Termo de Retenção foi lavrado em 
28/06/2013, com notificação no dia 08/07/2013. A retenção das mercadorias encontra-se dentro do prazo 
permitido, não configurando qualquer abuso de poder. 11. Agravo de Instrumento improvido. Agravo Regimental 
prejudicado. 
 
7.3. 
Apelação Cível 00112395220124058100 
Relatora Margarida Cantarelli 
Órgão Julgador: Quarta Turma 
DJE 26/07/2013 - Página: 179 
ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. DESPACHO ADUANEIRO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE 
CONTROLE FISCAL. SUSPEITA DE FRAUDE. ARTIGO 39 DO DL 1455/76. MEDIDA PROVISÓRIA N. 
2.158-35/01. IN SRF Nº 206/2002. IN SRF Nº 228/2002. I - Não existe ilegalidade ou abuso de poder no 
procedimento especial de fiscalização, exercido pelas autoridades alfandegárias, consoante preceitua o artigo 68 
da MP 2158/2001, quando retém mercadorias importadas, para investigação específica sobre a origem de recursos 
empregados na importação e sobre possível pessoa fraudulentamente interposta, nos termos das Instruções 
Normativas nº 206/2002 e 228/2002. II - O parágrafo único, do artigo 69 da IN SRF nº 206/2002, prevê que a 
prestação de garantia tem o condão de desencadear a liberação da mercadoria apenas nas hipóteses em que é 
afastada a ocorrência de fraude, pois, se eventualmente for confirmada a fraude na importação do produto, o 
pagamento do tributo não será o bastante, porque haverá a aplicação obrigatória da pena de perdimento. III - No 
caso, cuida-se de apelação de sentença que, em Mandado de Segurança, denegou a ordem, ante o pleito de liberação 
das garantias prestadas, exigidas como condicionantes para liberação de mercadorias importadas, tendo em vista 
restrições fiscais advindas de procedimento especial de fiscalização instaurado com fulcro na IN SRF nº 228/2002. 
IV - Restando observado que a retenção da mercadoria da impetrante/apelante não teve por causa o pagamento de 
Imposto de Importação, nem mesmo das taxas de armazenagem, mas sim investigação específica sobre a origem 
dos recursos empregados na importação e sobre possível elementos indiciários de fraude, inclusive no que se refere 
ao preço declarado da mercadoria (auto de infração), dando-se o "procedimento especial de fiscalização", não há 
que se falar em liberação das garantias prestadas, quando a exigência de garantia para a liberação das mercadorias 
importadas está lastreada em embasamento legal. V - Apelação improvida. 
 
7.4. 
Agravo de Instrumento 200705000354098 
Relatora Margarida Cantarelli 
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Órgão Julgador: Quarta Turma 
DJ 02/10/2007 - Página: 524  
DESPACHO ADUANEIRO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE CONTROLE FISCAL. SUSPEITA DE 
FRAUDE. I. Não existe ilegalidade ou abuso de poder no procedimento especial de fiscalização, exercido pelas 
autoridades alfandegárias, consoante preceitua o artigo 68 da MP 2158/2001, quando retém mercadorias 
importadas, para investigação específica sobre a origem de recursos empregados na importação e sobre possível 
pessoa fraudulentamente interposta, nos termos das Instruções Normativas nº 206/2002 e 228/2002. II. O parágrafo 
único, do artigo 69 da IN SRF nº 206/2002, prevê que a prestação de garantia tem o condão de desencadear a 
liberação da mercadoria apenas nas hipóteses em que é afastada a ocorrência de fraude, pois, se eventualmente for 
confirmada a fraude na importação do produto, o pagamento do tributo não será o bastante, porque haverá a 
aplicação obrigatória da pena de perdimento. III. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 
 
8. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo  
8.1. 
Agravo de Instrumento 0097452-93.2012.8.26.0000 
Relator Nuncio Theophilo Neto 
Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público 
Data do julgamento: 24/05/2012 
ADMINISTRATIVO FISCALIZAÇÃO DO ISSQN Determinação para que o contribuinte, pessoalmente ou por 
meio de representante, apresente livros e documentos na repartição fiscal. Inexistência de norma impondo referida 
obrigação. Contribuinte (registrador) que não se nega a exibir livros e documentos onde se encontram (na sede do 
Cartório). Ato abusivo da autoridade administrativa, ante a inexistência de obrigação legal do contribuinte atender 
a determinação. Recurso provido. 
 
8.2. 
Agravo de Instrumento nº 2132633-19.2015.8.26.0000 
Relator Djalma Lofrano Filho  
Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Público  
Data do julgamento: 05/08/2015  
indeferiu o pedido de liminar, para suspensão do ato. Pretensão da agravante de ver reformada a r. decisão 
interlocutória proferida. Inadmissibilidade. Ausência de requisitos necessários a infirmar os elementos de 
convicções esposados pelo magistrado "a quo" em sua decisão. Ademais, é cediço que a angusta via do Mandado 
de Segurança detém intrinsecamente a característica da celeridade, de modo que, em caso de reforma da medida 
ao final, a decisão será plenamente eficaz. Ausência de "fumus boni iuris" e de "periculum in mora". Inteligência 
do art. 7º, III, da Lei Federal n.º 12.016/09. Decisão mantida. Recurso não provido.  
 
8.3. Agravo de Instrumento 2205334-12.2014.8.26.0000 
Relator Eutálio Porto  
Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Público  
Data do julgamento: 09/06/2015  
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de Segurança - ISS - Serviço notarial e de registro - Pretensão de que 
o Fisco se abstenha de adotar qualquer procedimento de cobrança relativa ao cumprimento da obrigação acessória 
referente à escrituração eletrônica via sistema GISS ONLINE - Indeferimento de liminar - Decreto municipal nº 
7.679/2006 - Não preenchimento dos requisitos aptos a ensejara concessão da liminar - Ausência de comprovação 
do fumus boni iuris e do periculum in mora - Precedente desta 15ª Câmara de Direito Público - Decisão mantida -
Recurso improvido. 
 
8.4. 
Apelação 0051993-06.2012.8.26.0053 
Relator Torres de Carvalho  
Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Público  
Data do julgamento: 15/12/2014  
ANULATÓRIA. Multa. Deixar de pagar ICMS e emitir cupom fiscal no período de janeiro de 2008 a dezembro 
de 2009. Operações de saída de mercadorias informadas pelas operadoras de cartão de crédito. Legalidade. 
Constitucionalidade. 1. Execução. Ação ordinária. A execução será suspensa pelos embargos, após seguro o juízo, 
podendo a ação anulatória anterior fazer às vezes deles. Hipótese em que a autora sequer foi citada na execução, 
proposta antes da presente ação. Ausência de empecilho à propositura da ação anulatória. A conclusão a que se 
chega deverá ser informada na execução. Questão prejudicial. 2. Operadoras de cartão de crédito. Informações ao 
fisco. O art. 6º da LCF nº 105/01 permite às autoridades e aos agentes fiscais tributários examinar os registros de 
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instituições financeiras quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso. Esse 
é o caso dos autos, em que a autora foi notificada do início da fiscalização, mas não apresentou ao fisco a 
documentação contábil exigida, bem como não se interessou em apresentar defesa administrativa quando da 
autuação. Ausência de abuso de poder, ilegalidade ou inconstitucionalidade. Precedentes deste Tribunal. 3. Multa. 
O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a vedação inserida no inciso IV do art. 150 da 
Constituição Federal alcança a multa moratória e também a multa administrativa, mas sem definir o parâmetro 
admissível da sanção. Tem-se por certo que a incidência sobre o valor da operação, em especial quando a multa 
ultrapassa o valor do tributo, destoa da limitação ao poder de tributar. Não é o caso dos autos, em que as sanções
aplicadas (80% do valor do tributo em uma infração e 2% do valor da operação em outra) estão conforme ao 
ensinamento do STF. Procedência. Recurso oficial e da Fazenda provido para julgar a ação improcedente. 
 
8.5. 
Apelação 0027648-55.2010.8.26.0114 
Relator Henrique Harris Júnior  
Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Público  
Data do julgamento: 09/10/2014  
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO Município de Campinas 
Descumprimento da obrigação tributária acessória de apresentação de documentos fiscais ao órgão fiscalizador 
Publicação do extravio dos documentos não comprovada Imposição de multa Cabimento Protesto de Certidão de 
Dívida Ativa Admissibilidade da medida Inteligência do art. 1º da Lei 9.492/97 Competência do Município para 
regular os mecanismos extrajudiciais para a satisfação dos créditos Decisão mantida Recurso não provido. 
 
8.6. 
Apelação 0003593-42.2011.8.26.0587 
Relator Silva Russo  
Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Público  
Data do julgamento: 11/09/2014  
MANDADO DE SEGURANÇA ISS Município de São Sebastião Exibição de documentos fiscais referentes aos 
exercícios de 2004 a 2008 - Contribuinte sediada no município de Santana do Parnaíba Possibilidade Amplos 
poderes da fiscalização. Inteligência dos artigos 194 e 195 do CTN Ausência de ilegalidade ou abuso no 
procedimento Direito líquido e certo inexistente Sentença mantida Apelo da impetrante improvido. 
 
8.7 
Agravo de Instrumento 2069607-81.2014.8.26.0000 
Relator Osvaldo de Oliveira 
Comarca: São Paulo 
Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Público 
Data do julgamento: 11/06/2014 
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA Procedimento fiscalizatório de ICMS Notificação da 
lavratura de AIIM por meio eletrônico Pretensão ao reconhecimento da nulidade da intimação, com a reabertura 
do prazo para apresentação de defesa Tutela antecipada indeferida Notificação efetivada conforme o previsto no 
art. 4º da Lei nº 19.318/09, que instituiu a comunicação eletrônica entre a Secretaria da Fazenda e o sujeito passivo 
dos tributos estaduais Comunicação entre o Fisco e o contribuinte que já vinha ocorrendo através do portal 
denominado DEC - Domicílio Eletrônico do Contribuinte, não se vislumbrando a alegada afronta aos princípios 
constitucionais da segurança jurídica, da razoabilidade e do devido processo legal Presunção de legitimidade do 
ato administrativo não desconstituída Ausente a verossimilhança das alegações, requisito indispensável à 
concessão da tutela antecipada (CPC, art. 273) Decisão mantida Recurso não provido. 
 
8.8. 
Apelação 0916227-60.2012.8.26.0506  
Relator Paulo Barcellos Gatti 
Comarca: Ribeirão Preto 
Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Público 
Data do julgamento: 31/03/2014 
APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - ICMS OPERAÇÃO CARTÃO 
VERMELHO - Auto de infração e imposição de multa lavrado em virtude da desconformidade entre as receitas 
declaradas pela autora e aquelas referentes aos dados fornecidos pelas empresas administradoras de cartões de 
crédito e débito Alegação de quebra de sigilo bancário Inexistência de vícios no ato de enquadramento do crédito 
fiscal apurado Procedimento fiscalizatório previsto no art. 75, X, da Lei nº 6.374/89 e na Portaria CAT 87/06 
Regularidade do procedimento Inexistência de prova de que a empresa está sujeita ao regime de substituição 
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tributária - Multa punitiva aplicada pelo Fisco no valor de 80% sobre o imposto devido prevista no art. 527 do 
RICMS/00 Ausência de efeito confiscatório, tendo em vista a capacidade contributiva do contribuinte e a 
sonegação tributária Multa mantida Inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.918/09 reconhecida pelo Colendo 
Órgão Especial desta Corte Aplicação da taxa Selic para todo o período - Sentença parcialmente reformada. 
Recurso provido em parte. 
 
8.9 
Apelação 0025809-13.2012.8.26.0053 
Relator Amorim Cantuária 
Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Público 
Data do julgamento: 25/03/2014 
MANDADO DE SEGURANÇA PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO DE ICMS EXPEDIÇÃO PELO FISCO 
DE CARTAS ENDEREÇADAS AOS CLIENTES DA EMPRESA INVESTIGADA AUTORIDADE 
IMPETRADA REGULARMENTE INDICADA ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE 
IMPERTINÊNCIA PRELIMINAR REJEITADA ABUSO DE DIREITO E DESVIO DE FINALIDADE 
EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO QUE DESBORDOU DOS LIMITES DA 
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATO PRATICADO DESPROVIDO DE QUALQUER 
EFEITO PRÁTICO A CONTRIBUIR PARA A INVESTIGAÇÃO E QUE, DE FATO, DEMONSTROU 
RELATIVO POTENCIAL PARA MACULAR A IMAGEM DA INVESTIGADA PERANTE SUA 
CLIENTELA, PORQUANTO AINDA NÃO CONCLUÍDA A INVESTIGAÇÃO SEGURANÇA CONCEDIDA 
MANUTENÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS. 
 
8.10 
Agravo de Instrumento 0251286-53.2011.8.26.0000 
Relator Rodolfo César Milano 
Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Público 
Data do julgamento: 12/12/2013 
Agravo de Instrumento- Tutela antecipada- indeferida– procedimento para apuração do débito do ISSQN– não 
configuração dos requisitos necessários a concessão da tutela- - Recurso desprovido.  
 
8.11. 
Apelação 0053692-04.2012.8.26.0224 
Relator Oswaldo Luiz Palu 
Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Público 
Data do julgamento: 06/11/2013 
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. Ação anulatória de débito fiscal. Auto de Infração e Imposição de 
Multa - AIIM. ICMS. Autuações efetivadas em vista da ausência de pagamento de ICMS apurado por meio de 
levantamento fiscal; creditamento indevido de ICMS em aquisição de sucata, cujo pagamento da exação é efetuado 
por meio de diferimento; e ainda por ausência de escrituração de notas de entrada de energia elétrica e de serviços 
de telecomunicação. Imputações que devem subsistir. Apuração do ICMS por meio de levantamento fiscal que 
decorre do amplo poder de fiscalização garantido aos entes tributados pela Carta Magna e pela legislação 
infraconstitucional. Hipótese em que a apuração do ICMS se deu com esteio no artigo 509 do RICMS/00 (Decreto 
Estadual nº 45.490/00), sendo certo que a empresa autuada não logrou ilidir as conclusões do Fisco bandeirante. 
Precedentes desta Corte. Creditamento que, ao seu turno, descabia no caso, uma vez que plasmado na aquisição 
de sucata, cujo pagamento é efetuado por meio de diferimento (artigo 392 do RICMS/00), o que afasta a 
possibilidade de creditamento, nos termos do artigo 155, § 2º, inciso II, alínea 'a', da Carta Magna. Entendimento 
consagrado no Colendo Supremo Tribunal Federal. Autuação decorrente da não escrituração das notas fiscais que, 
outrossim, deve subsistir. Infração formal. Multas aplicadas, por sua vez, com esteio na legislação de regência, 
não havendo se falar em caráter confiscatório. Juros de mora que, ao seu turno, devem ser aplicados com esteio na 
'Taxa Selic', afastando-se a incidência do índice de 0,13% ao dia previsto na Lei Estadual nº 13.918/09. Decisão 
do Órgão Especial desta Corte que, em arguição de inconstitucionalidade, declarou a lei estadual inconstitucional 
sob o entendimento de que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não pode exceder aquela 
incidente na cobrança dos tributos federais (SELIC). Honorários advocatícios, que, ademais, foram fixados em 
patamar módico, impondo-se a majoração. Sentença reformada em parte. Recurso de apelação da requerente 
parcialmente provido, ficando provido em parte também o recurso adesivo da Fazenda Estadual. 
 
8.12. 
Agravo de Instrumento 0135966-81.2013.8.26.0000 
Relator Luiz Sergio Fernandes de Souza 
Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Público 
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Data do julgamento: 14/10/2013 
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO Antecipação dos efeitos da tutela fundada em 
violação da regra do artigo 6º da LC 105/01, pois a Administração Tributária não teria buscado outros elementos, 
durante os trabalhos de fiscalização, que, associados às informações das administradoras de cartão de crédito e 
débito, permitissem conclusão segura acerca da efetiva ocorrência do fato gerador, do ponto de vista material, 
espacial e temporal Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que também se funda numa aparente inversão 
entre a exclusão do contribuinte do Simples Nacional e a lavratura do AIIM Não consta, entretanto, que a lavratura 
do auto em questão esteja condicionada à decisão relativa ao regime tributário a que se submete o autuado, 
mormente porque a autuação levou em conta as regras específicas da LC 123/06, a que se ajusta o contribuinte, 
por ele, em tese, infringidas O sigilo fiscal não é absoluto, havendo de se interpretar a regra do art. 5º, X, XII e 
LVI, da CF em consonância com outras normas constitucionais (art. 145, § 1º, e 146, II), tanto quanto com as Leis 
Complementares que, exercendo a competência que lhes é dada pela Carta da República, regulam a questão (arts. 
195 e 197, II, ambos do CTN e arts. 1º, 5º e 6º, estes da LC 105/01) Contraditório, ampla defesa e princípio da 
motivação das decisões administrativas que se viram observados Prova do fato negativo (negativa absoluta) que 
compete a quem suscita a dúvida (genérica e superficial) acerca da autenticidade do arquivo eletrônico que contém 
as informações prestadas pelas administradoras de cartões Ausência dos requisitos legais para a antecipação dos 
efeitos da tutela jurisdicional Recurso provido. 
 
8.13. 
Agravo de Instrumento 2017581-43.2013.8.26.0000 
Relator Décio Notarangeli  
Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Público  
Data do julgamento: 09/10/2013  
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA MICRO EMPRESA EXCLUSÃO DO 
SIMPLES NACIONAL INDEFERIMENTO DA LIMINAR. 1. Para concessão de liminar em mandado de 
segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano 
(art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09). 2. Exclusão do Simples Nacional. Dívidas tributárias. Ausência de relevância 
pela inexistência de prova de manifesta ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado. Liminar 
indeferida. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido. 
 
8.14. 
Apelação 0002567-59.2011.8.26.0053 
Relatora Luciana Bresciani 
Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Público 
Data do julgamento: 25/09/2013 
Acão Cautelar Expedição de Certidão positiva com efeito de negativa Impedimento de inscrição no CADIN Oferta 
de bem imóvel, cujo valor é superior ao débito Presença dos requisitos autorizadores para concessão - Sentença 
que confirmou os termos de v. acórdão, que por sua vez, manteve a liminar deferida tanto para garantir a expedição 
da certidão positiva com efeito de negativa, quanto para obstar a inscrição no CADIN Decisão proferida em sede 
de embargos de declaração que ressaltou os termos do deferimento Recurso da Autora não conhecido, desprovido 
o do Réu. Ação Anulatória de débito fiscal Auto de infração ICMS Creditamento indevido Crédito presumido 
Concessão de benefícios fiscais pelo Distrito Federal sem a existência de convênio Violação ao artigo 155, §2º, 
XII, "g", CF Ausência de violação ao princípio da não cumulatividade; aproveitamento que se dá de forma plena, 
se observadas normas vigentes Cerceamento de defesa não verificado Livre convencimento do Magistrado 
Empresa que foi notificada, no âmbito administrativo, para apresentar documentação referente à filial do Distrito 
Federal, recusando atendimento Argumentos da defesa na esfera administrativa desconsiderados posteriormente 
pela apelante Apreciação pelo D. Juízo "a quo" das questões controvertidas, inclusive a relacionada ao 
Comunicado CAT 36/04, ao contrário do que aduz a Recorrente Recurso da Autora desprovido nesta parte. Multa 
de mora que tem natureza e se submete e regramento diverso do previsto para o tributo Capitulação legal que 
merece adequação, resultando redução para 50 % - Recurso da autora parcialmente provido, nesta parte. Juros de 
mora Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09 Apreciação da questão pelo 
Colendo Órgão Especial "Aplicável desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção 
monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim" Recurso da Autora provido, nesta parte. 
Recurso parcialmente provido 
 
8.15 Apelação 0002721-09.2011.8.26.0302 
Relator Moacir Peres 
Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Público 
Data do julgamento: 17/06/2013 
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AÇÃO ANULATÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA ICMS VIOLAÇÃO DE 
DOMICÍLIO Inocorrência Autuação baseada em documentos apreendidos em diligência realizada na empresa 
Conduta conforme a legislação estadual e federal pertinente Permitida a atuação rápida dos agentes fiscais, pela 
urgência no flagrante infracional (art. 9º, parte final, LCE nº 939/2009) Desnecessidade de intimação prévia 
CERCEAMENTO DE DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA Inocorrência Desnecessária a intimação para 
sustentação oral perante o Tribunal de Impostos e Taxas, bastando a publicação da pauta das sessões no sítio da 
Secretaria da Fazenda na internet Prova pericial não prevista no contencioso administrativo, esfera em que as 
provas devem ser trazidas junto com a defesa (art. 19 da Lei Estadual nº 13.457/09) Presunção de legitimidade e 
veracidade dos atos administrativos não afastada Ampla defesa, contraditório e devido processo legal observados 
Auto de Infração subsistente Sucumbência da autora reconhecida. Recursos oficial e da Fazenda providos. Apelo 
da autora prejudicado.    
  
8.16 
Agravo de Instrumento 0445388-12.2010.8.26.0000 
Relator Francisco Olavo  
Órgão julgador: 18ª Câmara de Direito Público 
Data do julgamento: 14/03/2013 
AÇÃO ANULATÓRIA INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DOS 
REQUISITOS LEGAIS SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
IMPOSSIBILIDADE IN CASU NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ISS E OBRIGAÇÕES 
ACESSÓRIAS ESTABELECIMENTO SUPOSTAMENTE LOCALIZADO EM OUTRO MUNICÍPIO 
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA - LEI COMPLEMENTAR 116/2003 - LOCAL DA SEDE EFETIVA DO 
PRESTADOR DOS SERVIÇOS PRECEDENTES DECISÃO MANTIDA. 
 
8.17. 
Apelação 0023064-86.2003.8.26.0114 
Relator Fermino Magnani Filho 
Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Público 
Data do julgamento: 03/12/2012 
APELAÇÃO Ação declaratória de débito fiscal Abuso de poder Irregularidades no procedimento fiscalizatório 
Inocorrência Empresa flagrada em procedimento fiscalizatório Existência de cadernos com a real contabilização 
de seus negócios, diversos daqueles costumeiramente apresentados ao Fisco. Sonegação evidenciada. Sentença de 
improcedência mantida Apelação não provida.   
 
8.18. 
Agravo de Instrumento 0161124-75.2012.8.26.0000 
Relator Sergio Gomes 
Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Público 
Data do julgamento: 19/09/2012 
Agravo de instrumento Ação anulatória de débito fiscal AIIM lavrado por parte da fiscalização fazendária por 
suposto embaraço a ação fiscalizadora - Tutela antecipada visando a suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário nos termos do art.151, V, CTN Indeferimento - Ausência dos requisitos legais - Ato administrativo que 
goza da presunção de legitimidade e veracidade Ademais, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário 
reclama o depósito integral e em dinheiro do montante discutido, conforme art.151, II, CTN - Incidência da Súmula 
nº 112 do C. STJ Agravo de instrumento desprovido, prejudicado o regimental. 
 
8.19. 
Agravo de Instrumento 0109253-06.2012.8.26.0000 
Relator Coimbra Schmidt  
Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Público 
Data do julgamento: 17/07/2012 
MANDADO DE SEGURANÇA. Liminar. O exame dos requisitos ensejadores da medida está afeto ao juízo 
monocrático, o que impõe manutenção da decisão que a indeferiu, porquanto emitida sem resvalar em ilegalidade 
ou teratologia. PROCESSUAL CIVIL. Multa diária. Aplicação contra ente público. Admissibilidade. Inteligência 
do art. 644 do CPC. Arbitramento imoderado (R$ 100.000,00 por dia de atraso), que comporta redução (R$ 
10.000,00 diários). Recurso parcialmente provido. 
 
8.20. 
Agravo de Instrumento 0084523-28.2012.8.26.0000 
Relator Osvaldo de Oliveira 
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Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Público 
Data do julgamento: 20/06/2012 
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL Indeferimento do pedido de 
tutela antecipada que visa à suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de Auto de Infração e 
Imposição de Multa AIIM, relativo a ICMS em operações regidas pelo sistema de substituição tributária (revenda 
de combustíveis) Ausência de lançamento, na escrituração fiscal, de combustíveis que ingressaram no 
estabelecimento do recorrente Não se vislumbram os requisitos aptos à concessão da medida, mormente a prova 
inequívoca a fundamentar a verossimilhança da alegação Decisão confirmada Recurso não provido.  
 
8.21. 
Agravo de Instrumento 0280556-25.2011.8.26.0000 
Relator Borelli Thomaz 
Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Público 
Data do julgamento: 29/02/2012 
Mandado de segurança. Liminar. Indeferimento pelo Juízo de origem. Inexistência de irregularidade no despacho 
agravado. Convicção do Magistrado que não cede passo ao interesse da parte. Inoportunidade de reforma em 
Segundo Grau de Jurisdição. Recurso desprovido.  
 
8.22. 
Agravo de Instrumento 0307492-87.2011.8.26.0000 
Relator: Israel Góes dos Anjos 
Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Público 
Data do julgamento: 05/03/2012 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Suspensão da exigibilidade de débitos 
oriundos de auto de infração e imposição de multa. DESCABIMENTO: Ausência dos requisitos necessários, 
havendo também a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, que só pode ser desconsiderada 
mediante dilação probatória. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. 
 
8.23. 
Apelação 0021254-21.2010.8.26.0053 
Relator Urbano Ruiz 
Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Público 
Data do julgamento: 30/01/2012 
ICMS Mandado de segurança para cancelar crédito constituído por AIIM e para suspender-lhe a exigibilidade, 
mediante depósito do valor cobrado. Concessionária, revendedora de veículos da GM que, em razão da garantia 
oferecida pela fabricante, substitui peças defeituosas, sem nada cobrar do consumidor final, sem deixar, entretanto, 
de ser reembolsada pela montadora. Circulação econômica presente, autorizando a tributação. Imposto devido, 
ainda, no fornecimento de bancos com revestimento de couro, direção hidráulica ou insufilm, sem que nessas 
operações haja apenas prestação de serviços (CF, art. 155, II, § 2º, IX, b). 
 
8.24. 
Apelação 0015658-86.2010.8.26.0625 
Relator Reinaldo Miluzzi 
Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Público 
Data do julgamento: 19/12/2011 
MANDADO DE SEGURANÇA Insurgência contra atuação do Fisco perpetrada em estabelecimento comercial 
da impetrante Alegação de ilegalidade, abuso e arbitrariedades na conduta dos agentes fiscais e não observância 
do devido processo legal Não ocorrência Atuação realizada dentro dos limites legais - Ausência de prova pré-
constituída e de elementos que demonstrem o alegado abuso ou excesso - Segurança denegada Recurso não 
provido. 
 
8.25. 
Apelação 9075990-10.2001.8.26.0000 
Relator José Luiz de Carvalho 
Data do julgamento: 10/11/2011 
APELAÇÃO SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA - NA VIGÊNCIA DO DL 
406/1968 A COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA DO ISS ERA DO MUNICÍPIO ONDE SE SITUAVA O 
LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO IRRELEVANTE O LOCAL DA SEDE DA PRESTADORA DO 
SERVIÇO - APELANTE, ADEMAIS, INSCRITO A SEU PRÓPRIO REQUERIMENTO, COMO 
CONTRIBUINTE DO ISS NO MUNICÍPIO APELADO O MUNICÍPIO RECORRIDO TEM DIREITO DE 
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EXIGIR A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS PARA EXERCER O CONTROLE DA 
ATIVIDADE DA APELADA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.  
 
8.26. 
Agravo de Instrumento 0221194-92.2011.8.26.0000 
Relator Rodolfo César Milano 
Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Público 
Data do julgamento: 22/09/2011 
Agravo de Instrumento- Mandado de Segurança- Liminar denegada– multa imposta em razão da revisão do 
procedimento para apuração do débito do ISSQN– não configuração dos requisitos necessários a concessão da 
medida- “Fumus boni iuris” e “periculum in mora”- Recurso desprovido. 
  
8.27. 
Apelação 9284640-18.2008.8.26.0000 
Relator Silva Russo 
Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Público 
Data do julgamento: 20/10/2011 
AÇÃO ANULATÓRIA Multa por infração tributária (descumprimento de obrigação acessória de ISS) Exercício 
de 2005. Município de Ribeirão Preto Exigência da apresentação de documentos fiscais emitidos pela matriz, 
sediada noutro município. Possibilidade. Amplos poderes da fiscalização Inteligência dos artigos 194 e 195 do 
CTN Ausência de ilegalidade ou abuso na requisição Validade da autuação Sentença mantida Apelo improvido. 
 
8.28. 
Apelação 0174053-19.2007.8.26.0000 
Relatora Ana Liarte 
Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Público 
Data do julgamento: 19/09/2011 
MANDADO DE SEGURANÇA Fiscalização Apreensão de impressos de nota fiscal Alegação de excesso de prazo 
Ocorrência Caracterizado abuso do poder de polícia da administração A apreensão não pode prevalecer por prazo 
indeterminado Decreto nº 70.235/72 e Lei Estadual nº 10.177/98 Recurso voluntário que não impugnou a sentença, 
restringindo-se a copiar a contestação - Sentença que concedeu a ordem mantida Recurso voluntário não conhecido 
e oficial desprovido. 
 
8.29. 
Agravo de Instrumento 0576176-17.2010.8.26.0000 
Relator Pires de Araújo  
Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Público 
Data do julgamento: 06/06/2011 
AÇÃO ANULATÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO TUTELA ANTECIPADA INDEFERIMENTO ELEMENTOS 
COLIGADOS INSUFICIENTES A FORMAR JUÍZO DE VEROSSIMILHANÇA AUSÊNCIA DOS 
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273 DO CPC - RECURSO IMPROVIDO.   
 
8.30. 
Agravo de Instrumento 0086287-83.2011.8.26.0000 
Relator Pires de Araújo 
Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Público 
Data do julgamento: 23/05/2011 
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL AUTO DE INFRAÇÃO TUTELA ANTECIPADA ELEMENTOS 
COLIGADOS INSUFICIENTES A FORMAR JUÍZO DE VEROSSIMILHANÇA AUSÊNCIA DOS 
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273 DO CPC ART. 151, II, DO CTN ADMITE-SE DEPÓSITO 
JUDICIAL A FIM DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RECURSO 
IMPROVIDO. 
 
8.31. 
Agravo de Instrumento 0072904-38.2011.8.26.0000 
Relator Pires de Araújo 
Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Público 
Data do julgamento: 02/05/2011 
AÇÃO DECLARATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. ELEMENTOS COLIGADOS 
INSUFICIENTES A FORMAR JUÍZO DE VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 
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PREVISTOS NO ART. 273 DO CPC. ART. 151, II, DO CTN. ADMITE-SE DEPÓSITO JUDICIAL A FIM DE 
SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. 
 
8.32. 
Agravo de Instrumento 0020313-02.2011.8.26.0000 
Relator Carlos Eduardo Pachi 
Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Público 
Data do julgamento: 18/04/2011 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória Suspensão de crédito tributário - Liminar deferida Ausência 
dos pressupostos legais Presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos Precedentes desta Câmara. 
Recurso provido.   
 
8.33. 
Agravo de Instrumento. 0013015-56.2011.8.26.0000 
Relator Osni de Souza 
Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Público 
Data do julgamento: 30/03/2011 
Agravo de instrumento. Ação anulatória de débito fiscal. Antecipação de tutela. Indeferimento. ICMS de operações 
interestaduais. Lançamento indevido da alíquota. Lavratura de AIIM por parte da Fiscalização Fazendária, por 
recolhimento incorreto de ICMS. Inexistência de prova de ilegalidade ou abuso por parte da administração. 
Ausência dos requisitos autorizadores da medida. Decisão mantida. Recurso improvido. 
 
8.34. 
Apelação 0027991-49.2012.8.26.0577 
Relator Oscild de Lima Júnior  
Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Público  
Data do julgamento: 28/04/2015  
Tributário. Anulação de débito fiscal. Notificação para apresentação de documentos fiscais. Apresentação de 
justificativa por parte da autora, comprovando a ocorrência de furto de parte dos documentos solicitados, através 
de boletim de ocorrência, crime este praticado em Pernambuco, local onde foi lavrado o B.O. – Pedido procedente, 
em parte – Sentença mantida. Recurso não provido.  
 
8. 35. 
Apelação 0010360-20.2009.8.26.0344 
Relator Geraldo Xavier  
Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Público  
Data do julgamento: 09/04/2015  
Apelação. Mandado de segurança. Extinção do feito com fundamento no artigo 267, VI, do Código de 
Processo Civil. Inadmissibilidade. Interesse de agir configurado. Pretensão de que se reconheça a 
existência de direito líquido e certo a cancelamento de procedimento administrativo de fiscalização. 
Necessidade e adequação do "mandamus" demonstradas. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. 
Serviços notariais e de registro. Alegação de inobservância do devido processo legal. Improcedência. 
Lavratura de termo de início de fiscalização. Notificação do contribuinte para apresentar documentos. 
Admissibilidade. Exercício regular do poder de polícia. Inteligência dos artigos 194 e 195, "caput", do 
Código Tributário Nacional. Precedente da corte. Recurso denegado. 
 
8.36. 
Apelação 1000579-93.2014.8.26.0533 
Relator Ricardo Chimenti 
Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público 
Data do julgamento: 12/03/2015 
Apelação. Ação anulatória de débito fiscal. Multa pelo descumprimento de obrigação tributária acessória. Não 
apresentação de documentos fiscais relativos ao período fiscalizado (abril de 2007 a 2012). Ação julgada 
improcedente. Recurso da autora. Pretensão à reforma. Multa tributária sujeita às regras próprias dos créditos 
tributários. Inteligência do artigo 113, § 3º, do CTN. Decadência. Não configuração. Crédito constituído mediante 
Autos de Infração lavrados a partir de maio de 2012, no prazo do art. 173, I, do CTN. Prescrição que só começa a 
ser contada após o lançamento se tornar definitivo. Inocorrência. Recurso não provido. 
 
8.37. 
Apelação 0031578-65.2013.8.26.0053 
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Relator Roberto Martins de Souza  
Órgão julgador: 18ª Câmara de Direito Público  
Data do julgamento: 26/02/2015  
Apelação - Ação anulatória de débito fiscal - ISS - Exercícios de 2005 a 2008 - Sentença de procedência -
Apresentação pela empresa dos documentos exigidos pela fiscalização tributária, indispensáveis à apuração do 
valor eventualmente devido a título de ISSQN - Exigência do fisco municipal de elaboração de declaração e ou 
planilhas de faturamento mensal da empresa durante o período fiscalizado- Atribuição inerente à atividade fiscal 
que não pode ser transferida ao contribuinte- Ausência de previsão legal - Sentença mantida - (artigo 252, do 
Regimento Interno do TJSP) - Recurso desprovido.  
 
8.38. 
Apelação 0005942-91.2013.8.26.0637 
Relator Ricardo Chimenti  
Órgão julgador: 18ª Câmara de Direito Público  
Data do julgamento: 11/12/2014  
Apelação. Ação Anulatória de Lançamento Fiscal. Auto de infração lavrado em decorrência da falta de escrituração 
fiscal referente ao exercício de 2012. Alegação de que, na época, estava desobrigada de apresentar a escrituração 
do ISS por força de decisão judicial. Obrigação acessória que decorre da legislação tributária tem por objeto uma 
obrigação de fazer ou não fazer prevista em favor da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e que não está 
vinculada à obrigação principal. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário que impediu provisoriamente a 
cobrança do imposto, mas não desobrigou o interessado do cumprimento de obrigações acessórias e tampouco era 
óbice para o exercício de fiscalização tributária. Decisão suspensiva objeto de processo diverso e que foi revertida 
em sede de recurso de apelação e não se mostrava suficiente para desobrigar a autora quanto às obrigações 
acessórias. Recurso ao qual se nega provimento. 
 
8.39.  
Apelação 0137745-33.2011.8.26.0100 
Relator Roberto Martins de Souza  
Data do julgamento: 29/11/2012  
Apelação. Ação cautelar de exibição de documentos. Documentos contábeis e fiscais que devem ser exibidos pelo 
contribuinte que os detêm. Não apresentação dos documentos exigidos pela fiscalização tributária, indispensáveis 
à apuração do valor eventualmente devido a título de ISSQN. Direito do Fisco de examinar mercadorias, livros, 
arquivos e documentos, com vistas à apuração correta do tributo e de seu respectivo valor referente ao período de 
04/2002 a 03/2007. Inteligência do art. 195, parágrafo único, do CTN. Sentença parcialmente reformada. Recurso 
da Municipalidade provido e desprovido o recurso da ré.  
 
8. 40. 
Agravo de Instrumento 0149287-23.2012.8.26.0000 
Relator Silva Russo  
Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Público  
Data do julgamento: 04/10/2012  
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ISSQN 
(leasing). Concessão, com cominação de multa diária pelo descumprimento e medida de busca e apreensão.
Alegado pretensão de sobrestamento da ação, ante a existência do REsp nº 1.060.210 (ISS sobre arrendamento 
mercantil). Descabimento. Despacho que defere a exibição para fins de fiscalização - Possibilidade - Inteligência 
do art. 195 do Código Tributário Nacional - Pode o Fisco exigir do contribuinte a apresentação de seus livros e 
documentos contábeis para o efeito de apuração de débito tributário. Recurso desprovido. 
 
8.41. 
Agravo de Instrumento 0132538-28.2012.8.26.0000 
Relator Antonio Carlos Villen  
Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Público  
Data do julgamento: 20/08/2012  
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Liminar. Pretensão a que o Fisco seja impedido de 
exercer fiscalização tributária no estabelecimento da impetrante. Medida cuja amplitude traria graves 
consequências para a Administração Pública. Ausência, ademais, de risco de dano irreparável ou de difícil 
reparação. Decisão agravada que concedeu a liminar. Agravo parcialmente conhecido e, no âmbito do 
conhecimento, provido. 
  

   

 
8.42.  
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Apelação 0311111-93.2009.8.26.0000 
Relator Castilho Barbosa  
Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Público  
Data do julgamento: 26/06/2012  
APELAÇÃO - Mandado de Segurança ICMS - Suposta fraude - Intimação para apresentar documentação que não 
tem relação com o ICMS, inclusive declarações do imposto de renda da pessoa física e jurídica - Inadmissibilidade 
- Poder de polícia não é absoluto - O Estado não pode adentrar na fiscalização de documentos da competência de 
outro ente público - Apresentação de documentos apenas no que se refere aos impostos de sua competência -
Recurso improvido. 
 
8.43.  
Apelação 0001785-30.2010.8.26.0201 
Relator Roberto Martins de Souza  
Data do julgamento: 10/11/2011  
Apelação. Ação cautelar de exibição de documento fiscal. Documentos contábeis e fiscais que 
devem ser exibidos pelo contribuinte que os detêm. Não apresentação dos documentos exigidos 
pela fiscalização tributária, indispensáveis à apuração do valor devido a título de ISSQN. Direito 
do Fisco de examinar mercadorias, livros, arquivos e documentos, com vistas à apuração correta 
do tributo e de seu respectivo valor. Inteligência do art. 195 do CTN. Sentença mantida. Recurso 
desprovido.  
 
8.44.  
Apelação 9061843-03.2006.8.26.0000 
Relator Osvaldo Palotti Junior  
Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Público  
Data do julgamento: 11/08/2011  
FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL - ISS - Serviço prestado em Município diverso daquele aonde se situa o prestador 
de serviços - Lei municipal que estabelece a necessidade de cadastro - Possibilidade: - A existência de lei municipal 
que prevê o cadastramento de prestadores de serviço sediados em outros Municípios, mas que prestem serviços 
dentro de seu território configura lícita fiscalização pelo Município, no sentido de evitar eventuais fraudes. 
RECURSO NAO PROVIDO 
 
8. 45. 
Agravo de Instrumento 9044184-73.2009.8.26.0000 
Relator Geraldo Xavier  
Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Público  
Data do julgamento: 25/03/2010  
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Indeferimento de medida liminar. Imposto sobre serviços de 
qualquer natureza. Serviços notariais e de registro. Alegação de inobservância do devido processo legal. Aparente 
improcedência. Lavratura de termo de início de fiscalização. Notificação do contribuinte para apresentar 
documentos. Admissibilidade. Exercício regular do poder de polícia. Inteligência do artigo 195, "caput", do 
Código Tributário Nacional. Precedente da corte. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. lServiços notariais 
e de registro. Base de cálculo. Preço do serviço. Inaplicabilidade, à primeira vista, do tratamento fiscal diferenciado 
estatuído no artigo 9°, § 1°, do Decreto-lei 406/68. Precedente da corte. Ausência de "fumus boni iuris" e de 
"periculum in mora". Recurso não provido 
 
8. 46. 
Apelação 0311142-16.2009.8.26.0000 
Relator Franco Cocuzza  
Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Público  
Data do julgamento: 03/05/2010  
APELAÇÃO - mandado de segurança - ICMS - indícios de fraude - intimação para apresentar as declarações do 
imposto de renda da pessoa física e jurídica - inadmissibilidade - poder de polícia não é absoluto - o Estado não 
pode adentrar na fiscalização de documentos da competência da União - apresentação de documentos apenas no 
que se refere aos impostos de sua competência - Recursos improvidos.  
 
8.47. 
Agravo de Instrumento 9042579-92.2009.8.26.0000  
Relator Marino Neto  
Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Público  
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Data do julgamento: 10/09/2009  
TRIBUTO ISS - Serviços notariais - Mandado de Segurança - Agravo de Instrumento - Despacho que suspende a 
exigibilidade de apresentação dos livros diários por Tabelião face a existência do "fumus boni júris" e do 
"periculum in mora" - Inteligência do art. 195 do CTN - Presente, ao menos em tese, a piausibihdade do direito 
invocado: - Pode o Fisco exigir do contribuinte a apresentação de seus livros e documentos contábeis para o efeito 
de apuração de débito tributário. Recurso provido. 
 
9. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
 9.1. 
ACÓRDÃO 2301-003.921  
Órgão: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF - 2ª Seção - 3ª CÂMARA / 1ª TURMA 
ORDINÁRIA 
Relator Wilson Antonio de Souza Corrêa 
Data de publicação: 10/07/2014 
Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001 Consolidado em 11/12/2007 
NFLD Debcad sob nº 37.093.205-6 RECURSO DE OFÍCIO - DECADÊNCIA Em havendo antecipação de 
contribuição previdenciária há de ser aplicado o artigo 150, § 4° do CTN, desde que não haja ocorrência de fraude 
e ou simulação. No presente caso a decisão de piso aplicou o artigo 173, I do CTN, porque julgou que houve fraude 
e ou simulação. E, de fato, há fraude e ou simulação, já que a Recorrente utilizou-se desses meios, através de 
contratos fraudulentos, onde tenta demonstrar a existência de relação contratual cível, quanto de fato é trabalhista, 
eis que a atividade exercida pelos contatados era atividade fim e não meio. DA INVASÃO DA COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA DO TRABALHO A Fiscalização para exercer seu mister pode e deve examinar quaisquer livros, 
mercadorias, arquivos, documentos, etc., sendo inaplicáveis quaisquer meios que não permitam esses exames. E, 
nesse sentido o artigo 195, caput, do CTN determina que, para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, 
documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação 
destes de exibi-los. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos 
neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a 
que se refiram (artigo 195, parágrafo único, do CTN). Também, é dever da fiscalização desconsiderar qualquer 
documento que deixe evidenciado a utilização de fraude, dolo ou simulação. No caso em tela a Recorrente simulou 
várias pessoas jurídicas para esconder a relação empregatícia. Não podemos esquecer que estas pessoas jurídicas 
exerciam atividade fim e não meio, configurando a relação trabalhista. FALTA DE AMPARO PARA 
LAVRATURA DA NFLD. Não há de se falar em falta de amparo legal para emissão da NFLD eis que o artigo 33 
da Lei 8.212/01, caput, c/c o artigo 229 do Decreto 3.048/99 autorizam a autuação, uma vez que aviltada pela 
Recorrente. DA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 9° DA CLT E OUTROS ARTIGOS, INCLUSIVE DO 
CÓDIGO CIVIL. Recorrente que tenta justificar a desconsideração da personalidade jurídica através de 
inaplicabilidade da lei, ou discutir a sua legalidade e aplicação ao caso concreto não merece guarita, porque é dever 
a fiscalização e a conclusão. No caso em tela, a Recorrente quer discutir legalidade da lei, onde o caminho há de 
ser percorrido dentro do Pretório Excelsior. CERCEAMENTO DE DEFESA NFLD revestida de todos os 
requisitos legais, não é atingida pelo mazorral comportamento de cerceamento de defesa, como ocorreu no caso. 
DA POSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PESSOAIS POR PESSOAS 
JURÍDICAS Não pode o artista ser pessoa jurídica, enquanto a lei o define como o profissional que cria, interpreta 
ou executa obra de caráter cultural de qualquer natureza, para efeito de exibição ou divulgação pública, através de 
meios de comunicação de massa ou em locais onde se realizam espetáculos de diversão pública?. DO CARÁTER 
INTERPRETATIVO DO ART. 129 DA LEI N° 11.196/05 Procura arrimo no artigo da lei supramencionado, onde 
procura a aplicação retroativa que abrangeria o caso, mas não se aplica porque a legislação é de 2005 e o fato 
gerador vai até 2001, ou seja, quatro anos antes da entrada em vigor da legislação que se deseja o espeque. 
Ademais, a ação foi fraudulenta e não abarca uma possível retroatividade benigna. DA CESSÃO DE MÃO-DE-
OBRA Tenta a Recorrente demonstrar que não existia vínculo empregatício, mas sim cessão de mão de obra, o 
que impossível diante da legislação específica, artigo 31 da Lei 8.212/91, bem como o Decreto 3.048/99, artigo 
219. DA APLICAÇÃO DO ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN Não se pode admitir contrato como lei, 
quando se fere a lei. No caso em tela quer a Recorrente que os seus contratos entabulados com vários artistas sejam 
considerados cíveis, contrariando a legislação específica. DA EVENTUAL RESPONSABILIDADE DA 
RECORRENTE e DA IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE A Recorrente alega que a 
responsabilidade dos recolhimentos previdenciários são das empresas contratadas. O que de fato seriam se elas 
fossem empresas. De fato são pessoas física com contrato de trabalho com a Recorrente. Recurso de Oficio Negado 
e Recurso Voluntário Negado  
 
9.2. 
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ACÓRDÃO 2403-001.922  
Órgão Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF - 2ª Seção - 4ª CÂMARA / 3ª TURMA 
ORDINÁRIA 
Relator Marcelo Magalhães Peixoto 
Data de publicação: 15/07/2013 
Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1998 DECADÊNCIA. SÚMULA 
VINCULANTE N. 08. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Segundo a Súmula Vinculante n. 08 do Supremo Tribunal 
Federal, são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da 
Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Portanto, os livros obrigatórios de 
escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados deverão ser conservados pelo 
mesmo prazo estabelecido no Código Tributário Nacional, por inteligência do art. 195 do CTN. Recurso 
Voluntário Provido.  
 
9.3. 
ACÓRDÃO 2301-003.411  
Órgão Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF - 2ª Seção - 3ª CÂMARA / 1ª TURMA 
ORDINÁRIA 
Relator Mauro José Silva  
Data de publicação: 05/06/2013 
Obrigações Acessórias Período de apuração: 01/05/2001 a 31/12/2001 DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA Para 
os lançamentos de ofício, como é o caso do Auto de Infração, aplica-se, a regra contida no art. 173 do Código 
Tributário Nacional. PRAZO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 195 DO CTN. 
OBRIGAÇÃO QUE PERSISTE ATÉ O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. Os livros obrigatórios 
de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que 
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. MULTA POR 
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 
INCABÍVEL A MULTA SE NÃO HAVIA OBRIGAÇÃO DE GUARDAR OS DOCUMENTOS. Incabível a 
aplicação de multa por não apresentação de documentos à fiscalização quando tais documentos referem-se à 
período para o qual não remanesça a obrigação legal de guarda destes. Recurso Voluntário Provido.  
 
9.4. 
ACÓRDÃO 2301-002.511  
Órgão Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF - 2ª Seção - 3ª CÂMARA / 1ª TURMA 
ORDINÁRIA 
Relator Mauro José Silva 
Data de publicação: 29/05/2012 
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/2002 PRAZO PARA GUARDA DE 
DOCUMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 195 DO CTN. OBRIGAÇÃO QUE PERSISTE ATÉ O 
TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os 
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos 
tributários decorrentes das operações a que se refiram. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
ACESSÓRIA. GRADAÇÃO POR NORMA INFRALEGAL AUTORIZADA PELA LEI. O art. 92 da Lei 
8.212/91 prevê a graduação da multa conforme previsão em Decreto. Recurso Voluntário Negado 
 
9.5. 
ACÓRDÃO 2301-01.615  
Órgão Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF - 2a. Seção - 1a. Turma da 3a. Câmara 
Decisão  CARF 2ª Seção / 1ª Turma da 3ª Câmara  
Relator Mauro José Silva 
Data de publicação: 15/02/2011 
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/11/2000 PRAZO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS. APLICAÇÃO 
DO ART. 195 DO CTN, OBRIGAÇÃO QUE PERSISTE ATÉ O TRANSCURSO DO PRAZO 
PRESCRICIONAL.  
Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão 
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.  
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, FALTA DE EXIBIÇÃO DE 
DOCUMENTOS INCABÍVEL A MULTA SE NÃO HAVIA OBRIGAÇÃO DE GUARDAR OS 
DOCUMENTOS. Incabível a aplicação de multa por não apresentação de documentos à fiscalização quando tais 
documentos referem-se a período para o qual não remanesça a obrigação legal de guarda destes. Recurso 
Voluntário Provido. Crédito Tributário Exonerado.  
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9.6. 
ACÓRDÃO 104-22.350  
Órgão 1º Conselho de Contribuintes - 4ª. Câmara 
Relatora Heloísa Guarita Souza  
Data de publicação: 28/12/2007 
PAF - NULIDADE - PRAZO PARA CONCLUSÃO DA FISCALIZAÇÃO - Nem o art. 196 do CTN, nem o 
Decreto nº 70.235, de 1972 fixam prazo para conclusão de diligência ou ação fiscal. PAF - NULIDADE - LOCAL 
DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO - É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi 
constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Súmula 1ºCC nº 6) PAF - NULIDADE 
- RETIRADA DOS LIVROS FISCAIS DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE - Não há nenhum óbice 
na legislação tributária que impeça a fiscalização de retirar os livros fiscais do estabelecimento do contribuinte, 
não se lhe aplicando o artigo 46, da Lei nº 8.935, de 1994, porque esse dispositivo legal não engloba os livros 
ficais e em função do disposto no artigo 195, do Código Tributário Nacional. PAF - NULIDADE - 
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL - O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao 
exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador (Súmula 1º 
CC nº 8), o que também é válido, por analogia e coerência, para as pessoas físicas. IRPF - DECADÊNCIA - 
Considerando que o fato gerador do IRPF se materializa em 31 de dezembro de cada ano, seja qual for a forma de 
contagem do prazo decadencial, não está decaído lançamento cientificado ao contribuinte em 2003, relativamente 
a fatos geradores de 1998. IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - Diante da ausência de elementos concretos 
de prova em sentido contrário, deve a autuação ser mantida. IRPF - LIVRO CAIXA - Cabe ao contribuinte 
comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante documentação hábil e idônea, escrituradas em Livro 
Caixa, que serão mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou 
decadência. IRRF - LIVRO CAIXA - GLOSA DE DEDUÇÃO - Somente são dedutíveis as despesas escrituradas 
no Livro Caixa, se necessárias à percepção de receita e à manutenção da fonte produtora e desde que devidamente 
comprovadas. MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO - Incabível a aplicação da multa 
isolada (art. 44, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.430, de 1996), quando em concomitância com a multa de ofício (inciso 
II do mesmo dispositivo legal), ambas incidindo sobre a mesma base de cálculo. Preliminares rejeitadas. Recurso 
parcialmente provido.  
 
9.7. 
ACÓRDÃO 203-09.916  
Órgão 2º Conselho de Contribuintes - 3ª Câmara 
Relatora Maria Cristina Roza da Costa  
Data de publicação: 26/09/2005 
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. COMPETÊNCIA DO AGENTE 
FISCAL. O Auditor- Fiscal da Receita Federal possui competência para examinar a escrituração contábil e fiscal 
das empresas outorgada por lei. LOCAL DA LAVRATURA. AUTO DE INFRAÇÃO. É válido o auto de infração 
lavrado na repartição, pois local da verificação da falta não significa local onde a falta foi praticada, mas onde foi 
constatada. Preliminares rejeitadas. IPI. DESCUMPRIMENTOS DOS ARTIGOS 194 E 195 DO CTN.A não 
apresentação pelo contribuinte de todos os livros e documentos obrigatórios, necessários à correta apuração do 
tributo devido, enseja o lançamento de ofício a partir dos dados e elementos obtidos, seja no estabelecimento 
fiscalizado, seja através de informações prestadas à repartição competente. AGRAVAMENTO DA MULTA. 
PROCEDÊNCIA. O não atendimento reiterado das intimações e reintimações efetuadas pela fiscalização enseja o 
agravamento da multa de ofício, nos termos do art. 80 da Lei nº 4.502/64, com a redação dada pelo art. 46 da Lei 
nº 9.430/96. Recurso negado. 
 
9.8. 
ACÓRDÃO 203-09.917  
Órgão 2º Conselho de Contribuintes - 3ª Câmara 
Relatora Maria Cristina Roza da Costa 
Data de publicação: 06/12/2005 
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. COMPETÊNCIA DO AGENTE 
FISCAL. O Auditor- Fsical da Receita Federal possui competência para examinar a escrituração contábil e fiscal 
das empresas outorgada por lei. LOCAL DA LAVRATURA. AUTO DE INFRAÇÃO. É válido o auto de infração 
lavrado na repartição. O local da verificação da falta não significa local onde a falta foi praticada mas onde foi 
constatada. Preliminares rejeitadas. IPI. DESCUMPRIMENTOS DOS ARTIGOS 194 E 195 DO CTN. A não 
apresentação pelo contribuinte de todos os livros e documentos obrigatórios, necessários à correta apuração do 
tributo devido, enseja o lançamento de ofício a partir dos dados e elementos obtidos, seja no estabelecimento 
fiscalizado, seja através de informações prestadas à repartição competente. AGRAVAMENTO DA MULTA. 
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PROCEDÊNCIA. O não atendimento reiterado das intimações e reintimações efetuadas pela fiscalização enseja o 
agravamento da multa de ofício, nos termos do art. 80 da Lei nº 8.502/64, com a redação dada pelo art. 46 da Lei 
nº 9430/96. Recurso negado.  
 
9.9. 
ACÓRDÃO 101-79.870  
Órgão 1º Conselho de Contribuintes - 1ª Câmara 
Relator Urgel Pereira Lopes 
Data de publicação: 21/12/2009 
IRPJ - EXAME FISCAL DE LIVROS E DO CUMENTOS COMERCIAIS - INEXISTÊNCIA LIMITAÇÃO 
TEMPORAL. Em face do disposto no art. 195 do C.T.N., e demais legislação correlata, o exame de livros e 
documentos das pessoas jurídicas não sofre limitações na sua retroação temporal vinculadas ao quinqüênio 
decadencial. Assim, em relação a exercícios já alcançados pela decadência, a obrigação de exibir livros e 
documentos, e a consequente desoneração das correspondentes cominações legais, só contempla os contribuintes 
que não mais disponham desses livros e documentos. IRPJ - CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO. As 
irregularidades detectadas nos cálculos de correção monetária do balanço, que importem em redução do lucro real 
e seus consectários, ensejam a tributação da importância devida no próprio exercício e nos seguintes. A exigência 
faz aflorar parcela de reserva oculta no património líquido sujeita igualmente à correção monetária nos exercício-
subsequentes, pela diferença entre o seu valor e do imposto de renda apurado. IRPJ - SAÍDAS DE NUMERÁRIO 
NÃO CONTABILIZADAS. Configura-se omissão de receitas a emissão de cheques não contabilizados, 
pretensamente utilizados para suprimentos de caixa, mas que foram utilizados para outros fins.  
IRPJ - APLICAÇÕES FINANCEIRAS NÃO ESCRITURADAS. Presume-se omissão de receitas operacionais 
quando a empresa mantiver depósitos bancários para aplicações, cujos recursos e respectivas receitas financeiras 
forem mantidos à margem da contabilidade. 
 9.10. 
ACÓRDÃO 203-10.855  
Órgão julgador 2º Conselho de Contribuintes - 3ª Câmara 
Relatora Maria Teresa Martínez López  
Data de publicação: 12/03/2007 
COFINS. DECADÊNCIA. O prazo para a Fazenda proceder ao lançamento da COFINS é de dez anos a contar da 
ocorrência do fato gerador, consoante o art. 45 da Lei nº 8.212/91, combinado com o art. 150, § 4º, do Código 
Tributário Nacional. NORMAS TRIBUTÁRIAS COMPLEMENTARES. GUARDA DE DOCUMENTAÇÃO. 
PRAZO IDÊNTICO AO PRESCRICIONAL. CTN, ART. 195, PARÁGRAFO ÚNICO. INTIMAÇÃO NÃO 
ATENDIDA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. MULTA AGRAVADA. CABIMENTO. Nos termos do art. 195, 
parágrafo único, do CTN, os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos 
lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das 
operações a que se refiram. Não preservando a documentação até o fim do prazo prescricional, ou se recusando a 
apresentá-la sob o argumento de que já teria decaído o direito de a Fazenda lançar o tributo, o sujeito passivo que 
assim procede causa prejuízos à fiscalização, pelo que se apresenta cabível o agravamento da multa de ofício. 
DUPLICIDADE DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. Provado nos autos que os valores lançados são distintos 
dos cobrados pela PGFN, há de se afastar o argumento da duplicidade. Recurso negado.  
 
9.11 
ACÓRDÃO 105-13.083  
Órgão julgador: 1º Conselho de Contribuintes - 5ª Câmara 
Relator: Verinaldo Henrique Da Silva 
Data de publicação: 07/04/2000 
LIVROS OBRIGATÓRIOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL E COMERCIAL COMPROVANTES DOS 
LANÇAMENTOS GUARDA - Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos 
lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das 
operações a que se refiram. (art.195, parágrafo único, do CTN). PASSIVO FICTÍCIO - A diferença existente entre 
os saldos das contas que integram o passivo exigível, constante do balanço geral da empresa, e o valor efetivamente 
devido pela mesma, constitui passivo fictício e autoriza a presunção de omissão no registro das receitas. CUSTOS 
COMPROVAÇÃO DOCUMENTOS INIDÔNEOS - A comprovação de incorrência e pagamento dos custos 
apropriados em cada período é obrigatória, admitindo-se a sua dedutibilidade quando devidamente comprovados 
com documentação hábil e idônea. Os valores registrados como custos, calcados em "notas frias" e notas fiscais 
emitidas por pessoas jurídicas com situação irregular ou cujo paradeiro seja desconhecido, devem ser objeto de 
tributação, principalmente quando não comprovado o seu pagamento. TRIBUTAÇÃO REFLEXIVA IRRF CSSL 
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FINSOCIAL Dada a íntima relação de causa efeito que vincula um ao outro, a decisão proferida no lançamento 
principal é aplicável aos lançamentos reflexivos.  
 
9.12. 
ACÓRDÃO 203-08422  
Órgão julgador: 2º Conselho de Contribuintes - 3ª. Câmara 
Relatora Maria Cristina Roza Da Costa  
Data de publicação: 26/08/2003 
IPI. GLOSA DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS ACOBERTADAS POR 
NOTA FISCAL INIDÔNIA. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. Os livros obrigatórios de 
escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que 
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram, consoante parágrafo único 
do artigo 195 do CTN. Recurso negado. 
 
9.13 
ACÓRDÃO 103-19.747  
Órgão julgador: 1º Conselho de Contribuintes - 3ª. Câmara 
Relator: CÂNDIDO RODRIGUES NEUBER  
Data de publicação: 23/12/1998 
PRELIMINARES DE NULIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - A.I. LAVRADO FORA DO 
ESTABELECIMENTO FISCALIZADO - O "local da verificação da falta" não pressupõe, literalmente, o espaço 
físico onde se encontra o estabelecimento da empresa. De outra forma inviável seria a fiscalização de empresa - 
matriz com filiais em todo o país quando a infração à legislação tributária estivesse adstrita aos estabelecimentos 
conexos. A sua concreção no âmbito da Delegacia jurisdicionante não carreia quaisquer prejuízos ao sujeito 
passivo, mesmo porque não se configura qualquer ofensa ao artigo 59 do Decreto nº 70.235/72, com as 
modificações introduzidas pela Lei nº 8.748/93, concluo. FALTA DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL AO 
AFTN PARA O EXERCÍCIO DE AUDITORIA CONTÁBIL - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - O artigo 146 
insculpido na Carta Magna, assevera: "Cabe à Lei Complementar: III - estabelecer normas gerais em matéria de 
legislação tributária, especialmente sobre: a) (...); b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência 
tributárias. A Lei n° 5.172/66 (CTN), de 25.10.66 é complementar, por força do disposto no art. 7°, do Ato 
Complementar n° 36, de 13.03.67 e recepcionada pelo novo ordenamento constitucional, naquilo que não lhe é 
contrário, conforme convalidação implementada pelo caput do artigo 34 e § 5° do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, de 1988. Destaca-se, por conseguinte, o artigo 194 do Estatuto Tributário que remete 
a tratativa à esfera da legislação tributária, consoante os seus artigos 96 e 195. Endereçadas as prerrogativas à 
deferência da legislação tributária, a Lei n° 2.354, art. 7° - item 1 - matriz legal do art. 64 do RIR/80, aprovado 
pelo Decreto n° 85.450/80, determina a competência das autoridades fiscais, hoje denominados Auditores Fiscais 
do Tesouro Nacional, por força do Decreto-lei n° 2.225/85. A incompetência fica caracterizada quando o ato não 
se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou. Inepta qualquer argüição encerrada em ato legal 
hierarquicamente inferior que possa abrigar entendimento oposto aos assinalados, no âmbito do sistema tributário 
nacional. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - LUCRO PRESUMIDO - PRAZO DE VINTE DIAS 
PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SEM PENALIDADE DE OFÍCIO - Iniciada a 
ação fiscal, o sujeito passivo dispõe de vinte dias para recolher, sem penalidade de ofício, os tributos lançados ou 
declarados de que seja contribuinte ou responsável. Declaração de rendimentos sem receita bruta declarada e sem 
imposto a pagar em oposição aos assentamentos constantes dos livros fiscais e do livro caixa e sem constituição 
de provisões de natureza tributária amparadas em escrituração contábil, não têm o condão de se beneficiar de tal 
prerrogativa. MULTA DE OFÍCIO - CARÁTER CONFISCATÓRIO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL (Art. 150, 
inciso IV) - O princípio da tipicidade não está adstrito à conveniência e à oportunidade da administração tributária. 
Ocorrendo, pois, os requisitos legais fáticos deverá ser implementado o lançamento, sem margem de discrição, em 
consonância com o artigo 142 do CTN porque fundados nos artigos 150, I da Super lei e 97 da Lei 5.172/66. A 
Constituição Federal, em seu artigo 150, inciso IV, veda a utilização de tributo com efeito de confisco. Creio que 
tributo não deva ser confundido com penalidade, mormente por não ter esta o caráter de prestações permanentes. 
Ainda assim, o tributo subsumido que está ao princípio da legalidade, curva-se, num Estado Democrático de 
Direito, à lei editada pelo poder legislativo (artigo 48, inciso I da CF/88) consentida pela maioria de seus 
mandatários (artigo 1°, § único da CF/88). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - LUCRO ARBITRADO - Tratando-se de 
exigência decorrente e face a íntima relação de causa e efeito com o tributo principal (IRPJ), igual decisão deve 
ser proferida acerca desta imposição. Por unanimidade de votos, REJEITAR as preliminares suscitadas e, no 
mérito, NEGAR provimento ao recurso.  
 
9.14. 
ACÓRDÃO 1103-00.029  
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Órgão julgado: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF - 1ª. Seção - 3 ª Turma da 1ª. Câmara 
Relator Marcos Takata 
Data de publicação: 30/03/2011 
NULIDADE - LANÇAMENTOS - MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL-C - VÍCIO FORMAL. Os 
comandos do decreto que impõem o MPF são preceptivos e vinculantes para os procedimentos fiscais que 
culminam no ato de lançamento. A portaria que regula os MPF lança suporte no decreto e no art. 196 do CTN. 
Tanto o decreto como a portaria prescrevem a emissão de MPF antes ou no início do procedimento fiscal, e não 
no fim ou com seu encerramento, e até mesmo nos casos que os diplomas permitem o início do procedimento 
fiscal sem MPF, eles determinam que o MPF deva ser emitido no prazo de cinco dias do início do procedimento 
fiscal. Emissão de MPF-F para apuração de infrações à legislação de IPI, em que os elementos de prova que 
serviram de base àquela são diversos dos empregados para apuração de irregularidades de tributo distinto - o que 
impõe a emissão de MPF-C para iniciar novos procedimentos fiscais. Emissão de MPF-C, no fim dos 
procedimentos fiscais de apuração de IRPJ, IRRF, CSLL, e COFINS, constitui descumprimento dos preceptivos 
do decreto e da portaria que inquinam os atos de lançamento de nulidade por vicio formal.  
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros da 1 ª Câmara / 3 ª Turma Ordinária da 
Primeira Seção de Julgamento, por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade por emissão extemporânea 
do MPF, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.  
 
9.15. 
ACÓRDÃO 201-72958  
Órgão julgador: 2º Conselho de Contribuintes - 1ª Câmara 
Relator: Serafim Fernandes Corrêa 
Data de publicação: 19/04/2000 
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NULIDADE - Ausentes as condições previstas no art. 59 do Decreto 
nº 70.235/72, não há que se falar em nulidade. O art. 196 do CTN não fixa prazo para conclusão da fiscalização. 
Já o art. 7º, I, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 70.235/72, estabelece que se decorrer o prazo de sessenta dias sem a 
lavratura de outro ato escrito, o contribuinte readquire a espontaneidade, podendo denunciar as infrações ocorridas 
e pagar o tributo ou contribuição sem multa de ofício, nos termos do art. 138 do CTN. Se não denuncia a infração, 
nem paga o tributo ou contribuição, a ultrapassagem do prazo de validade do Termo de início não tem conseqüência 
prática. Recurso a que se nega provimento.  
 
9.16 
ACÓRDÃO 106-12.135  
Órgão julgador: 1º Conselho de Contribuintes - 6ª Câmara 
Relator Wilfrido Augusto Marques  
Data de publicação: 09/11/2001 
PRELIMINAR - NULIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO - Não há violação ao artigo 196 do CTN 
quando o agente dá início a fiscalização por meio de termo de intimação, devidamente entregue a contribuinte, 
consignando-lhe prazo para entrega de documentos e esclarecimentos, tendo sido, ademais, cumprido o disposto 
no artigo 7º do Decreto 70.235/72 e oportunizado o competente contraditório e a ampla defesa. MÉRITO - 
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - DISTRIBUIÇÃO DO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA ISENTA - Em 
face à ausência de provas hábeis a comprovar os fatos aduzidos pela contribuinte e diante da fragilidade de seus 
argumentos, deve ser mantida a exigência fiscal. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA DO ART. 44 DA LEI Nº 
9.430/96 - A exigência da penalidade prevista no artigo 44, inciso I, da Lei nº 9.430/96 reveste-se de ilegalidade, 
eis que contrária aos dispositivos de legislação hierarquicamente superior, conforme posicionamento pacífico da 
2ª Câmara deste Conselho. Recurso parcialmente provido. 
 
9.17 
ACÓRDÃO 107-06967  
Órgão julgador: 1º Conselho de Contribuintes - 7ª Câmara 
Relator: Natanael Martins  
Data de publicação: 07/05/2003 
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NULIDADE - LOCAL DA LAVRATURA DO AUTO DE 
INFRAÇÃO - Não enseja a nulidade do lançamento ex officio a lavratura de auto de infração fora do 
estabelecimento do contribuinte, do qual foi cientificado regularmente e cuja elaboração atendeu os pressupostos 
de validade estabelecidos pelo art. 1º do Decreto 70.235/72. PAF - NULIDADE - FIXAÇÃO DE PRAZO PARA 
CONCLUSÃO DE AÇÃO FISCAL - Nem o art. 196 do CTN, nem o Dec. 70.235/72 fixam prazo para conclusão 
de diligência ou ação fiscal, não acarretando nulidade, portanto, o Termo de Início de Fiscalização que dele não 
cogita. NORMAS PROCESSUAIS - NULIDADE - CAPACIDADE DO AGENTE FISCAL - O Auditor-Fiscal 
da Receita Federal, devidamente investido em suas funções, é competente para o exercício da atividade 
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administrativa de lançamento. IRPJ - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - DECADÊNCIA SUSCITADA 
- IMPROCEDÊNCIA - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 150, 4º, DO CTN - Tratando-se de tributo sujeito a 
lançamento por homologação, na contagem do prazo decadencial deve-se observar a regra do art. 150, § 4º do 
CTN. IRPJ - OMISSÃO DE RECEITA - DEPÓSITOS BANCÁ- RIOS NÃO CONTABILIZADOS - Caracteriza 
a hipótese de omissão de receitas a existência de depósitos bancários não escriturados, se o contribuinte não 
conseguir elidir a presunção mediante a apresentação de justificativa e prova adequada à espécie. JUROS DE 
MORA - SELIC - Nos termos dos arts. 13 e 18 da Lei n° 9.065/95, a partir de 1°/04/95 os juros de mora serão 
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. MULTA ISOLADA - A 
falta de recolhimento de antecipações de tributo ou a sua insuficiência, impõe a cobrança de multa de lançamento 
de ofício isolada. LANÇAMENTOS DECORRENTES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - COFINS - Em se 
tratando de exigências fiscais procedidas com base nos mesmos fatos apurados no processo referente ao Imposto 
de Renda, o lançamento para sua cobrança é reflexivo e, assim, a decisão de mérito prolatada naqueles autos 
constitui prejulgado na decisão do processo relativo aos procedimentos decorrentes. Por unanimidade de votos, 
REJEITAR as preliminares de nulidade, e, no mérito, por maioria de votos, AFASTAR as exigências de PIS e 
COFINS relativas ao período 03.1996, vencidos os Conselheiros Luiz Martins Valero e Francisco de Sales Ribeiro 
de Queiroz, e no mais, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso. 
 
9.18 
ACÓRDÃO 108-05.723  
Órgão julgador: 1º Conselho de Contribuintes - 8ª Câmara 
Relator: Mário Junqueira Franco Junior  
Data de publicação: 25/08/1999 
PRELIMINAR ABUSO DE PODER APREENSÃO DE DOCUMENTOS Considerando que o contador do 
contribuinte, durante a investigação, rasgou documento que suporta a infração legal, não há que se falar em abuso 
de poder na apreensão de documentos, que se revestiu dos procedimentos legais. IRPJ OMISSÃO DE RECEITAS 
DEPÓSITOS DO SUBFATURAMENTO NA CONTA CORRENTE DO DIRETOR BASE DE CÁLCULO 
Tendo a fiscalização detectado que era prática da empresa emitir nota fiscal com valor abaixo da operação 
efetivamente ocorrida e efetuar depósito da diferença omitida na conta bancária do diretor, que, intimado a explicar 
os depósitos levantados, nada justificou, e não havendo nenhuma prova no sentido contrário, é legítima a apuração 
da omissão de receita conforme os depósitos na conta bancária destinada a receber os valores mantidos à margem 
da contabilidade. IRPJ COMPENSAÇÃO LIMITES A teor do disposto nos artigos 42 e 58 da Lei 8.981/95, para 
o ano-calendário de 1995, e 15 e 16 da Lei 9065/95, para os anos-calendário subseqüentes, a compensação de 
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL somente é possível até o limite máximo de redução da base de 
cálculo em 30%. IRPJ E CSL BASE DE CÁLCULO CORRETA APURAÇÃO DEDUTIBILIDADE DA 
PRÓPRIA CSL Considerando que a legislação prevê a dedutibilidade da Contribuição Social sobre o Lucro, tanto 
para a apuração da própria CSL quanto do IRPJ, considerando também que o tributo não tem efeito sancionatório 
nos termos do art. 3o do CTN, atributo específico de multa e juros, a apuração do valor da imposição não pode 
desobedecer tais comandos e deve respeitar o correto procedimento. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente 
provido.  
 
9.19 
ACÓRDÃO 2202-01.435  
Órgão julgador: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF - 2ª Seção - 2ª Câmara/2ª Turma Ordinária 
Nelson Mallmann 
Data de publicação: 05/11/2013 
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2003, 2004. DECADÊNCIA DO 
DIREITO DA FAZENDA NACIONAL CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA 
PESSOA FÍSICA. GANHOS DE CAPITAL. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. LANÇAMENTO 
POR HOMOLOGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA DE 
PAGAMENTO ANTECIPADO. CARACTERIZAÇÃO DO EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. TERMO 
INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO. A tributação das pessoas físicas fica sujeita ao ajuste na declaração 
anual, em 31 de dezembro do ano-calendário, e independente de exame prévio da autoridade administrativa o 
lançamento é por homologação, o mesmo se aplica aos ganhos de capital e imposto de renda retido na fonte. 
Havendo pagamento antecipado o direito de a Fazenda Nacional lançar decai após cinco anos contados do fato 
gerador, que no caso do imposto de renda pessoa física ocorre em 31 de dezembro de cada ano-calendário 
questionado e que, nos casos de ganhos de capital e imposto de renda retido na fonte, ocorre no mês da alienação 
do bem e/ou direito ou pagamento do rendimento. Entretanto, na inexistência de pagamento antecipado ou nos 
casos em que for caracterizado o evidente intuito de fraude, a contagem dos cinco anos deve ser a partir do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, em conformidade com o art. 173, 
inciso I, do Código Tributário Nacional. Somente ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de lançamento 
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de ofício opera-se a decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente homologada e o crédito 
tributário extinto, nos termos do artigo 150, § 4° e do artigo 156, inciso V, ambos do Código Tributário Nacional. 
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CAPITULAÇÃO 
LEGAL. DESCRIÇÃO DOS FATOS. LOCAL DA LAVRATURA. O auto de infração deverá conter, 
obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência 
total dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. 
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma 
a uma, de forma meticulosa, mediante extensa e substanciosa impugnação, abrangendo não só outras questões 
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa. 
NULIDADE DO PROCESSO FISCAL. MOMENTO DA INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO. CERCEAMENTO DO 
DIREITO DE DEFESA. Somente a partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o litígio entre o físco 
e o contribuinte, podendo-se, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela, sendo improcedente a preliminar 
de cerceamento do direito de defesa quando concedida, na fase de impugnação, ampla oportunidade de apresentar 
documentos e esclarecimentos. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. COMPETÊNCIA. DILIGÊNCIA 
REQUERIDA PELO JULGADOR. ADMISSIBILIDADE AMPARADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
FISCAL E NO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. A determinação de realização de diligências e/ou 
perícias compete à autoridade julgadora de Primeira Instância, podendo a mesma ser de ofício ou a requerimento 
do impugnante. Assim, para formar livremente sua convicção, o julgador pode requerer diligências de ofício, 
conforme prevê o art. 18 do Decreto nº 70.235, de 1972. Tal permissivo está em consonância com a busca pela 
verdade material que orienta o processo administrativo fiscal. AUTO DE INFRAÇÃO. ILEGITIMIDADE 
PASSIVA. MOVIMENTAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA EM NOME DE TERCEIROS. LANÇAMENTO 
SOBRE O VERDADEIRO SUJEITO PASSIVO. CONTA CORRENTE MANTIDA NO EXTERIOR. 
TITULARIDADE. Não há que se falar em ilegitimidade passiva por falta de provas acerca da titularidade da conta 
no exterior, quando consta dos autos conjunto probatório fornecido pelo próprio agente bancário estrangeiro, 
analisado pelas autoridades americanas e brasileiras e periciado por órgão técnico da Polícia Federal brasileira, 
emitindo-se inclusive laudo atestando a autenticidade dos registros. Assim, incabível a alegação de ilegitimidade 
passiva quando ficar comprovado nos autos o uso de conta bancária em nome de terceiros para movimentação de 
valores tributáveis. Situação que torna lícito o lançamento sobre o verdadeiro sujeito passivo. PROVA 
EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADMINISTRATIVOS 
E JUDICIAIS. CONVÊNIOS E ACORDOS INTERNACIONAIS. COLETA DE INFORMAÇÕES - Os órgãos 
da Secretaria da Receita Federal e os órgãos correspondentes dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, 
bem como os órgãos administrativos e judiciais permutarão entre si, mediante convênio ou pela forma que for 
estabelecida, as informações fiscais de interesse recíproco. A prova emprestada deverá ser examinada em si 
mesma, pois em certos casos, devem servir como indicador da irregularidade e não como fato incontestável, sujeito 
à incidência do imposto na esfera federal. O fato de a fiscalização valer-se de informações colhidas por outras 
autoridades fiscais, administrativas ou judiciais para efeito de lançamento, desde que estas guardem pertinência 
com os fatos cuja prova se pretenda oferecer, por si só, não implica em nulidade do lançamento, mormente se a 
autoridade lançadora se aprofundou nas investigações com vistas a caracterizar, adequadamente, a matéria 
tributável. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ARTIGO 42, DA LEI Nº 9.430, 
DE 1996. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CARACTERIZAÇÃO. Caracteriza omissão de 
rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição 
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante 
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. 
PERÍODO-BASE DE INCIDÊNCIA. APURAÇÃO MENSAL. TRIBUTAÇÃO NO AJUSTE ANUAL. Os 
valores dos depósitos bancários não justificados, a partir de 1º de janeiro de 1997, serão apurados, mensalmente, 
à medida que forem creditados em conta bancária e tributados como rendimentos sujeitos à tabela progressiva 
anual (ajuste anual). PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO. As 
presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre 
as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos 
não ocorreram na forma como presumidos pela lei. INFRAÇÃO FISCAL. MEIOS DE PROVA. A prova de 
infração fiscal pode realizar-se por todos os meios admitidos em Direito, inclusive a presuntiva com base em 
indícios veementes, sendo, outrossim, livre a convicção do julgador. MULTA DE LANÇAMENTO DE OFICIO. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da 
intenção do agente ou responsável. O fato de não haver má-fé do contribuinte não descaracteriza o poder-dever da 
Administração de lançar com multa de ofício rendimentos omitidos na declaração de ajuste. MULTA DE 
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CARÁTER DE CONFISCO. INOCORRÊNCIA. A falta ou insuficiência de 
recolhimento do imposto dá causa ao lançamento de ofício, para exigi-lo com acréscimos e penalidades legais. A 
multa de lançamento de ofício é devida em face da infração às regras instituídas pelo Direito Fiscal e, por não 
constituir tributo, mas penalidade pecuniária prevista em lei é inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso 
V, do art. 150 da Constituição Federal. INCONSTITUCIONALIDADE. O CARF não é competente para se 
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pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF nº 2). ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS 
MORATÓRIOS. TAXA SELIC. A partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos 
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa 
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais (Súmula CARF nº 4). 
Argüição de decadência não acolhida. Preliminares rejeitadas. Recurso negado. 
 
9.20 
ACÓRDÃO 3102-00.582  
Órgão Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF - 3ª Seção - 2ª Turma da 1ª Câmara 
Relator José Fernandes do Nascimento 
Data de publicação: 03/02/2010 
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VICIO FORMAL. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. 
INOCORRENCIA. O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de controle da atividade de 
fiscalização, logo, eventual falha formal existente na sua emissão e/ou prorrogação não implica nulidade do auto 
de infração, lavrado com observância aos ditames dos arts. 142 e 149 do CTN e dos arts. 9° e 10 do PAF. DECISÃO 
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA APÓS IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO. 
CERCEAMENTO DIREITO DEFESA. INOCORRÊNCIA. No âmbito do processo administrativo fiscal, na 
apreciação da prova, a autoridade julgadora tem liberdade para formar sua convicção, bem como goza da 
prerrogativa de proceder a instrução probatória, quando entender necessária (art. 29 do PAF). Não configura 
cerceamento de direito de defesa, a decisão de primeira instância que indefere a complementação de provas após 
a apresentação da impugnação, quando os documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação 
de convicção da autoridade julgadora PENALIDADE PECUNIÁRIA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PROCEDIMENTO DE NATUREZA 
TRIBUTÁRIA. A Lei n' 9.873, de 1999, trata da prescrição da ação punitiva da Administração Pública Federal, 
direta e indireta, em face da aplicação de\d," penalidade decorrente do exercício do poder de policia. Diversamente, 
a prescrição da ação de cobrança da penalidade pecuniária de natureza tributária segue o regramento estabelecido 
no art. 174 do CTN. OPERAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR. NÃO-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS 
RECURSOS. FATO PRESUNTIVO DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. A falta de comprovação da 
origem, disponibilidade e transferência de recursos utilizados na operação comércio exterior caracteriza, por 
presunção,  a prática da interposição fraudulenta no comércio exterior, definida no inciso V e no § 2° do art. 23 do 
Decreto-lei n°1.455, de 1976. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NO COMÉRCIO EXTERIOR. DANO AO 
ERÁRIO. PENA PERDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. CONVERSÃO EM MULTA 
EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO. Diante da impossibilitada de apreensão, por não ter sido localizada 
ou por ter sido consumida, converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria a pena de 
perdimento a que estaria sujeita a mercadoria importada e exportada OPERAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR. 
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA MEDIANTE O USO DE RECURSOS DE TERCEIROS. PREVISÃO. ART. 
33 DA LEI 11.488, DE 2007. CARACTERIZAÇÃO. A interposição ilícita na operação de comércio exterior 
mediante o uso de recursos de terceiros (ou mediante cessão do nome), introduzida no direito positivo por meio 
do caput do art. 33 da Lei n° 11.488, de 2007, caracteriza- se pela comprovação da transferência dos recursos 
financeiros do verdadeiro adquirente da mercadoria para a interposta pessoa (o exportador/importador ostensivo). 
Nesta modalidade de interposição fraudulenta, o exportador/importador apenas cede o nome, porem os recursos 
empregados no pagamento da operação de exportação/importação são integral ou parcialmente fornecidos pelo 
real importador estrangeiro (exportação) ou nacional (importação). INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA 
MEDIANTE CESSÃO DO NOME. INFRAÇÃO SANCIONADA COM MULTA. LEI NOVA MAS BENÉFICA. 
ART. 106 DO CIN. RETROATIVIDADE BENIGNA. MINORAÇÃO. A multa aplicada, equivalente a 100% do 
valor aduaneiro da mercadoria, resultado da conversão da pena de perdimento, deve ser objeto de minoração, 
adaptando-se ao novel comando normativo veiculado no art. 33 da Lei n° 11.488, de 2007, em conformidade a 
norma da retroatividade benigna insculpida na alínea "c" do inciso II do art. 106 do CTN, na medida em que se 
impõe a quem comete a infração caracterizada por interposição fraudulenta no comércio exterior mediante cessão 
do nome uma penalidade pecuniária de valor menor, ou seja, de 10% (dez por cento) do valor da operação. 
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUJEITO PASSIVO. INTERESSE COMUM. RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na  
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, respondendo pela infração, conjunta ou isoladamente, 
quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie. O sócio-administrador oculto 
ou de fato da pessoa jurídica autuada responde solidariamente com esta pelos créditos tributários provenientes de 
infrações a legislação tributária e aduaneira, por ter interesse comum nos resultado advindos do empreendimento. 
Recurso Voluntário Provido em Parte.  
 
9.21 
ACÓRDÃO 104-21.202  
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Órgão julgador: 1º Conselho de Contribuintes - 4ª Câmara 
Relator: Nelson Mallmann  
Data de publicação: 02/08/2006 
DECADÊNCIA - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - A regra de 
incidência de cada tributo é que define a sistemática de seu lançamento. O pagamento a beneficiário não 
identificado ou o pagamento efetuado sem a comprovação da operação ou causa está sujeito à incidência na fonte, 
cuja apuração e recolhimento devem ser realizados na ocorrência do pagamento (fato gerador). A incidência tem 
característica de tributo cuja legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio 
exame da autoridade administrativa e amolda-se à sistemática de lançamento denominado por homologação, onde 
a contagem do prazo decadencial desloca-se da regra geral do artigo 173 do Código Tributário Nacional, para 
encontrar respaldo no § 4º do artigo 150, do mesmo Código, hipótese em que os cinco  
anos têm como termo inicial a data da ocorrência do fato gerador. REEXAME DE PERÍODO JÁ FISCALIZADO 
- POSSIBILIDADE - REVISÃO DE LANÇAMENTO - O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) expedido 
regularmente pelo delegado da unidade jurisdicionante do sujeito passivo assegura, por si só, a possibilidade de 
reexame de período anteriormente fiscalizado. DOCUMENTAÇÃO APREENDIDA PELA POLÍCIA FEDERAL 
- CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - O fato de o contribuinte ter tido sua 
documentação apreendida pela Polícia Federal, em cumprimento regular de mandado  
de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal, não faz prova alguma de que houve cerceamento ao direito de 
defesa. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO VIA ADMINISTRATIVA - ACESSO ÀS INFORMAÇÕES 
BANCÁRIAS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - É lícito ao fisco, mormente após a edição da 
Lei Complementar nº. 105, de 2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, 
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de 
depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem 
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial. INSTITUIÇÃO DE NOVOS 
CRITÉRIOS DE APURAÇÃO OU PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO - 
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha 
instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das 
autoridades administrativas (§ 1º, do artigo 144, da Lei nº. 5.172, de 1966 - CTN). INCONSTITUCIONALIDADE 
- ILEGALIDADE - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - A autoridade administrativa não possui atribuição para 
apreciar a argüição de inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente editadas 
segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em 
contrário do Poder Judiciário. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU PAGAMENTO 
EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA - LEI Nº 8.981, DE 1995, ART. 61 - 
CARACTERIZAÇÃO - A pessoa jurídica que efetuar pagamento a beneficiário não identificado ou não comprovar 
a operação ou a causa do pagamento efetuado ou recurso entregue a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, 
contabilizados ou não, bem como não comprovar o pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, 
direitos ou mercadorias ou a utilização dos serviços referida em documentos emitidos por pessoa jurídica 
considerada ou declarada inapta, sujeitarse-  
á à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a título de pagamento a beneficiário não 
identificado e/ou pagamento a beneficiário sem causa. O ato de realizar o pagamento é pressuposto material para 
a ocorrência da incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, conforme o disposto no artigo 61, da  
Lei nº 8.981, de 1995. MEIOS DE PROVA - A prova de infração fiscal pode realizar- se por todos os meios 
admitidos em Direito, inclusive a presuntiva com base em indícios veementes, sendo, outrossim, livre a convicção 
do julgador (arts. 131 e 332 do C. P. C. e art. 29 do Decreto nº. 70.235, de 1972). PRESUNÇÕES LEGAIS 
RELATIVAS - DO ÔNUS DA PROVA - As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal  
a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, 
atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela 
lei. ACRÉSCIMOS LEGAIS - JUROS - O crédito tributário não integralmente pago no vencimento, a partir 
04.1995, deverá ser acrescido de juros de mora em percentual equivalente à taxa referencial SELIC, acumulada 
mensalmente. Preliminar de decadência acolhida. Preliminares de nulidades rejeitadas. Recurso negado. Por 
maioria de votos, ACOLHER a preliminar de decadência, relativamente aos fatos geradores ocorridos até 
29/09/1999, vencidos os Conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa, Maria Beatriz Andrade de Carvalho e Maria 
Helena Cotta Cardozo. Por unanimidade de votos, REJEITAR as demais preliminares. No mérito, por unanimidade 
de votos, NEGAR provimento ao recurso.  
 
10. Tribunal de Impostos e Taxas 
 10.1. 
TIT - SP 366868/2008 - AIIM3089335 - 5  
Órgão julgador: Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo - TIT / SP - DRT - 07  
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Relatora Maria Cristina Diniz Machado 
Data de publicação: 10/10/2009 
ICMS - ENTREGA DE MERCADORIA SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL - FALTA DE EMISSÃO DE 
DOCUMENTO FISCAL ANTES DE INICIADA A SAÍDA DE MERCADORIA - FALTA DE 
ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA E CTRC's QUESTÃO DECIDIDA Não há nulidade no 
auto de infração, por alegadas nulidades nos documentos que o fundamentam. A falta de assinatura do Agente 
Fiscal na Ordem de Fiscalização não a macula, pois é disponibilizada na intemet As testemunhas que assinam o 
Termo de Apreensão de Livros e Documentos podem ser do fisco. As notificações foram encaminhadas via postal, 
forma prevista na legislação. Não há indícios nem provas de que o fisco tenha agido com abuso e poder em suas 
verificações. Não há cerceamento à defesa por não terem sido apreendidas mercadorias entregues sem 
documentação fiscal, pois o fato foi constatado a posteriori por ter o contribuinte mantido a posse da primeira via. 
Não é possível compensar créditos da exigência fiscal decorrente de infração à legislação tributária. Cabe ao 
contribuinte refazer a sua escrita fiscal. A imposição de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória 
independe de levantamento fiscal. Comprovada a conduta, impõe-se a consequência legal. Não são confiscatórias 
as penalidades impostas que guardam relação com a gravidade da infração, segundo escala fixada pelo legislador. 
Há provas de que os Srs. José Fendo Zarpelão, Vinicius Lanza Zarpelão e Rosana Romanini Lanza Zarpelão são 
sócios de fato da empresa, pelo que respondem solidariamente pelo crédito tributário. NEGADO PROVIMENTO 
AO RECURSO. 
 
10.2. 
TIT - SP DRT. 6 - 1642/91 
Órgão julgador: Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo - TIT / SP - 5ª Câmara  
Relatora Maria Tereza de Oliveira Yoshikawa 
Data de publicação: 03/10/1992 (Boletim TIT nº 268) 
SAÍDA DE MERCADORIAS - Anotadas em documentação paralela, sem a competente emissão de notas fiscais 
- Ação fiscal baseada em indícios - Ausência de certeza e liquidez nos dados levantados - Provido o recurso - 
Decisão não unânime.  
 
10.3. 
TIT - SP 929555/2006 - AIIM3064758 - 7  
Órgão julgador Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo - TIT / SP - DRTC-II 
Relator Luiz Fernando Mussolini Júnior 
Data de publicação: 18/03/2015 
ICMS. Infrações relativas ao crédito do imposto. O art. 202 do RICMS estipula que livros e documentos devem 
ser conservados por no mínimo 5 anos. Tal mandamento, neste compasso, não retira a eficácia da norma cogente 
prevista no art. 195 e respectivo parágrafo único do CTN. "Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não 
têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, 
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da 
obrigação destes de exibi-los." "Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os 
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos 
tributários decorrentes das operações a que se refiram." Portanto, a guarda dos documentos deve observar o prazo 
para a constituição do crédito tributário. Este prazo, no caso, como a autuação versa sobre créditos indevidos de 
ICMS, é aquele estipulado no art. 173, I, do CTN, conforme iterativa jurisprudência do STJ e deste TIT. Assim, 
apropriados os creditamentos irregulares ao longo do exercício de 2001, o AIIM notificado ao sujeito passivo em 
julho de 2006 é tempestivo, sem que esteja afetado quer pelo prazo de guarda de documentos, quer pelo prazo 
decadencial. Recurso Especial da Fazenda Pública conhecido e provido. Vencido o voto do relator que negava 
provimento ao recurso. DECISÃO NÃO UNÂNIME.  
 
10.4. 
TIT - SP 1575390/2012 - AIIM3083229 - 9  
Órgão julgador: Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo - TIT / SP - DRTC-III 
Relator Gianpaulo Camilo Dringoli 
Data de publicação: 26/12/2013 
EMENTA: ICMS 1.1.FALTA DE PAGAMENTO DE IMPOSTO - NÃO COMPROVAÇÃO DA 
EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS IMPORTADAS POR DRAW BACK. 11.2.CRÉDITO INDEVIDO - 
DUPLlCIDADE. 111.3. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DEIXAR DE EMITIR NOTAS FISCAIS DE ENTRADA 
DE MERCADORIAS IMPORTADAS. Embora afirme que a falta da documentação que originou a autuação não 
permita que se saiba quais os documentos faltantes e que tal fato leva à anulação do auto de infração, a própria 
autuada afirma que possui os documentos originais e defende-se como tal. Obrigatoriedade de guarda dos 
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documentos pelo prazo fixado pelo art. 195, do CTN. Multas aplicadas conforme previsão legal. Recurso ordinário 
CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 
 
10.5. 
TIT - SP 4017544/2013 - AIIM4017544 - 3  
Órgão julgador: Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo - TIT / SP - DRT-05 
Relator Raphael Zulli Neto 
Data de publicação: 23/02/2015 
EMENTA: ICMS - NÃO EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS DESNECESSIDADE DE 
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A JANEIRO DE 2008 EM RAZÃO DE TER SIDO 
INTIMADA DO AIIM EM FEVEREIRO DE 2013 Como a Recorrente foi notificada do presente AIIM em 22 de 
fevereiro de 2013 não estava mais obrigada a ter os documentos fiscais referentes a janeiro de 2008, assim 
reconheço como extintos pela decadência os créditos tributário de janeiro de 2008, por ser aplicado no caso em 
tela as determinações do art. 150, § 4º, art. 195, § único, ambos do CTN e art. 202 do RICMS/00. No mais com o 
D. Relator Recurso Ordinário parcialmente provido.  
 
10.6. 
TIT - SP 4036457/2014 - AIIM4036457 
Órgão Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo - TIT / SP - DRT-15 
Relator Klayton Munehiro Furuguem 
Data de publicação: 06/02/2015 
EMENTA: ICMS. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A REVISÃO DO LANÇAMENTO 
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Inocorrência. As obrigações tributárias constatadas neste Auto de Infração são 
diversas de outras autuações fiscais. INDEVIDA INCLUSÃO DE PERÍODOS NA ORDEM DE SERVIÇO 
FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 491, DO RICMS/00. Impossibilidade da interpretação isolada do art. 491, do 
RICMS/00. O trabalho fiscal foi realizado dentro da regra dos arts. 5º, IX e 9º, da LC n.º 939/03 e arts. 195 e 196, 
do Código Tributário Nacional. CRÉDITO INDEVIDO MEDIANTE LANÇAMENTOS NO LIVRO REGISTRO 
DE APURAÇÃO A TÍTULO DE CRÉDITO OUTORGADO, EFETIVADOS SEM OBSERVÂNCIA DOS 
REQUISITOS DA LEI (I.1 e II.2). INDICAÇÃO INCORRETA DE DADOS DA GIA EM CONTRARIEDADE 
AO LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO (III.3) . A Recorrente confessou o descumprimento da regra do art. 11, 
§ 1º, do Anexo III, do RICMS/00 (Convênio ICMS n.º 106/96). Crédito outorgado tomado indevidamente. 
Benefício fiscal inexistente. Eventual crédito apurado pelo regime ordinário deve ser solicitado em procedimento 
próprio. Pedidos recursais genéricos e sem nexo causal. REDUÇÃO DA MULTA, NOS TERMOS DO ART. 527-
A, DO RCIMS/00. Impossibilidade. Infração cometida pela tomada indevida do crédito e da inexistência de bons 
antecedentes. Recurso Ordinário improvido.  
 
10.7. 
TIT - SP 4033886/2014 - AIIM4033886 - 1  
Órgão julgador: Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo - TIT / SP - DRT-16 
Relator Klayton Munehiro Furuguem 
Data de publicação: 20/01/2016 
EMENTA: ICMS. PRELIMINAR: INDEVIDA INCLUSÃO DE PERÍODOS NA ORDEM DE SERVIÇO 
FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 491, DO RICMS/00. Impossibilidade da interpretação isolada do art. 491, do 
RICMS/00. O trabalho fiscal foi realizado dentro da regra dos arts. 5º, IX e 9º, da LC n.º 939/03 e arts. 195 e 196, 
do Código Tributário Nacional. MÉRITO: SAÍDA DE MERCADORIA SEM DOCUMENTO FISCAL 
APURADA NAS DIFERENÇAS QUANTITATIVAS POR MEIO DE LEVANTAMENTO FISCAL 
ESPECÍFICO (I.1). Descumprimento do ônus processual por parte do contribuinte, nos termos dos arts. 2º, 18, 19, 
37 e 47, da Lei n.º 13.457/09. Equívoco no cálculo elaborado pelo contribuinte sem utilizar o valor médio de saída 
das mercadorias. RECEBIMENTO DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DA SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL, APURADO POR MEIO DE LEVANTAMENTO FISCAL 
ESPECÍFICO (II.2). Descumprimento do ônus processual por parte do contribuinte, nos termos dos arts. 2º, 18, 
19, 37 e 47, da Lei n.º 13.457/09. Provas irrelevantes. Débito não declarado pelo contribuinte substituto (art. 267, 
II, "b", do RICMS/00). DEIXOU DE SOLICITAR AO PORTAL NFE A INUTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 
FISCAIS ELETRÔNICOS (III.3). Pedido de inutilização solicitado após o prazo legal e antes da lavratura do 
AIIM. Decisão administrativa mantida. REDUÇÃO DA MULTA. Multa reduzida dos itens I.1 e III3. Inexistência 
de dolo, fraude ou simulação; de falta de pagamento do imposto; de grande porte econômico; de irregularidade 
fiscal; e, de inexistência de reincidência. INAPLICAÇÃO DA TAXA SELIC. A atual legislação veda a utilização 
da taxa SELIC para o cálculo dos juros (art. 96, da Lei n.º 6.374/89). MULTA COM EFEITO DE CONFISCO. 
JUROS PELA TAXA SELIC. Capitulação da Multa de acordo com a legislação em vigência (art. 28, da Lei n.º 
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13.457/09). INAPLICABILIDADE DA LEI N.º 13.918/09. Juros em conformidade com a Lei. Inocorrência do 
art. 28, da Lei n.º 13.457/09. Recurso de Ofício improvido. Recurso Ordinário provido parcialmente.  
 
10.8. 
TIT - SP 377917/2008 - AIIM3093335 - 3  
Órgão julgador: Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo - TIT / SP - DRT - 08 
Relator Creso Portela do Rosário 
Data de publicação: 24/10/2011 
EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR CONSIGNANDO DECLARAÇÃO FALSA QUANTO AO 
ESTABELECIMENTO DE DESTINO. FALTA DE PAGAMENTO DO ICMS. QUEBRA DE DIFERIMENTO. 
GADO. Contribuinte deve ter prova da realização das operações que acusa em seus documentos fiscais (artigo 195 
CTN e artigo 494, inciso I, RICMS). Trabalhos realizados pela Policia Federal demonstram a existência de grupo 
de empresas que simulam operações para, dentre outras coisas, gerarem créditos fictícios de ICMS e sonegarem 
tributos. Mesmos trabalhos demonstram que clientes do Recorrente faziam parte desse grupo. Empresa Vitória 
Agroindustrial ltda. envolvida por atuação própria, aferida durante os trabalhos, e não em virtude de sucessão de 
outra empresa. Recorrente não logra demonstrar a efetiva realização das operações discriminadas em seus 
documentos fiscais. Recurso Ordinário Conhecido. Recurso Ordinário não Provido. Confirmada a decisão 
recorrida. Mantida a exigência fiscal. 
 
10.9. 
TIT - SP 1036220/2011 - AIIM3160390 - 7  
Órgão julgador: Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo - TIT / SP - DRT-06 
Relator Sérgio Ricardo de Almeida 
Data de publicação: 28/05/2012 
EMENTA ICMS. ILICITUDE DA APREENSÃO DE DOCUMENTOS. PREJUDICIAL. O procedimento fiscal 
observou os ditâmes contidos no artigo 501 do RICMS, inclusive com a lavratura de AALD e Termo de Apreensão 
de Documentos Digitais. Exegese do artigo 195 do CTN. Preliminar Afastada. FALTA DE PAGAMENTO. 
LEVANTAMENTO FISCAL. MÉRITO. Exclusão do SIMPLES NACIONAL. Exigência fiscal decorrente da 
apuração por meio de levantamento fiscal. Observância das disposições contidas nos artigos 509 e 509-A do 
Regulamento do ICMS de 2000. Demonstradas as irregularidades. Aplicação da taxa de juros de mora equivalente 
à Taxa SELIC, nos exatos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal, desde a lavratura do auto de infração. 
Afastamento da taxas de juros previstas pela Lei nº 13.918/09 . Recurso conhecido e provido parcialmente. 
 
10.10. 
TIT - SP 629134/2007 - AIIM3077846 - 3  
Órgão julgador: Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo - TIT / SP - DRT - 06  
Relator Sérgio Ricardo de Almeida 
Data de publicação: 28/11/2009 
ICMS -ILICITUDE DA APREENSÃO DE DOCUMENTOS. PREJUDICIAL. O procedimento fiscal observou 
os ditames contidos no artigo 501 do RICMS, inclusive com a lavratura de AALD e posterior devolução dos 
documentos e livros fiscais ou ainda entrega dos próprios originais. Exegese do artigo 195 do CTN. 1. Preliminar 
Afastada. NULIDADE DO AIIM. PROCEDIMENTO FISCAL IRREGULAR. PRELIMINAR, Constatada a 
observância das formalidades previstas na legislação tributária por parte da fiscalização, uma vez que a Recorrente 
foi cientificada previamente do início do procedimento fiscal, nos termos do artigo 196 do Código Tributário 
Nacional. Inexistência de vício formal. Preliminar Afastada. FALTAS RELATIVAS A DOCUMENTOS E 
IMPRESSOS FISCAIS Item 3. MÉRITO. Em sede de Recurso Ordinário, a Recorrente admitiu e/ou deixou de se 
insurgir contra a acusação fiscal em questão. Confissão. Aplicação do disposto nos artigo 334 e 348 do Código de 
Processo Civil. Mantido. FALTA DE PAGAMENTO DE IMPOSTO. CONTROLE PARALELO - Item 1. 
MÉRITO. Venda de mercadorias tributadas sem pagamento do imposto devido. Divergência entre os controles 
internos e os registros efetuados nos livros fiscais e obrigações acessórias. Inexistência das Notas Fiscais 
Correspondentes. Prevalência dos valores constantes nos controles internos. Perfeitamente demonstradas as 
irregularidades. Mantido. FALTAS RELATIVAS A IMPRESSOS E DOCUMENTOS FISCAIS - Item 2. 
MÉRITO. Configuradas as infrações em face do quadro probatório produzido, sendo perfeitamente demonstradas 
as irregularidades e não se desincumbindo a Recorrente de provar a inveracidade das conclusões do trabalho fiscal. 
Mantido. 
 
10.11. 
TIT - SP 255562/2009 - AIIM3112778 - 2  
Órgão Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo - TIT / SP - DRT - 07  
Relator Helder Kanamaru 
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Data de publicação: 23/01/2010 
ICMS. Falta de emissão de Notas Fiscais Modelo 1. Alegação de prova ilícita, uma vez que os Agentes Fiscais se 
dirigiram a estabelecimento do contribuinte e apreenderam vários documentos sem autorização judicial, afastada. 
Há previsão legal para o Fisco agir de tal modo (arts. 195 e 196 do CTN e arts. 77 e 78 da Lei Estadual n° 6.374/89). 
Ademais, documentos demonstram que o contribuinte colaborou com a investigação, assinando termo de lacração 
e de deslacração, e em nenhum momento procurou autoridades para se irresignar contra a atitude dos Agentes. 
Alegação de autuação por presunção, vez que não se comprovou que as mercadorias foram entregues, afastada: O 
Fisco relacionou documentos devidamente, demonstrando a ocorrência da operação, com dados quanto a mesma, 
como data do pedido, quantidade, preço, data do carregamento, recebimento (em alguns documentos), a forma de 
recebimento, placa do veículo, relação de mercadorias e os respectivos tíquetes de pesagem. Tese de multas com 
caráter confiscatório não acolhida. Previsão legal das mesmas. Ademais, Princípio da vedação ao confisco só diz 
respeito aos tributos. Utilização da taxa Selic possível, conforme Súmula n° 8 do E. TIT. Recurso Ordinário 
conhecido e desprovido. 
 
10.12. 
TIT - SP DRT. 14 - 842/69  
Órgão julgador: Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo - TIT / SP - Câmaras Reunidas  
Relator Álvaro Reis Laranjeira 
Data de publicação: 17/07/1974 (Boletim TIT nº 1) 
RESUMO: PASSIVO FICTICIO - Não comprovada a origem do numerário, o montante deve ser acrescido ao 
movimento bruto de vendas do contribuinte.  
 
10.13. 
TIT - SP 38526/2002 
Órgão julgador: Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo - TIT / SP - DRT-6  
Relatora: Miriam Gomes Lage 
Data de publicação: 20/11/2004 
ARQUIVO MAGNÉTICO - APREENSAO DE ARQUIVO MAGNÉTICO - PROGRAMA AUTHENTICATOR 
II - FALTA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS PELAS OPERAÇOES DE SAIDAS DE MERCADORIAS - 
APREENSAO DE "CPUS" UTILIZADAS PELO CONTRIBUINTE PARA GERENCIAR SUAS OPERAÇOES 
- CONSTITUCIONALIDADE DA APREENSAO REALIZADA. RECURSO ORDINARIO - CONHECIDO E 
DESPROVIDO DECISAO UNANIME.  
 
10.14. 
TIT - SP DRT. 1 - 18971/73  
Órgão julgador: Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo - TIT / SP - 3ª Câmara  
Relator Armando Casimiro Costa 
Data de publicação: 19/11/1975 (Boletim TIT nº 36) 
RESUMO: REGIME DE ESTIMATIVA - Contribuinte sujeito a qualquer tipo, espécie, forma e modalidade de 
ação fiscal, inclusive levantamento fiscal, após esgotado o prazo de 30 dias, contados do encerramento do período 
- Auto subsistente. 
 
10.15. 
TIT - SP 579464/2011 - AIIM3152554 - 4  
Órgão julgador: Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo - TIT / SP - DRT - 07  
Relator Sérgio Ricardo Almeida 
Data de publicação: 16/11/2011 
ICMS - NULIDADE DO AIIM. PROCEDIMENTO FISCAL IRREGULAR. PRELIMINAR. Constatada a 
observância das formalidades previstas na legislação tributária por parte da fiscalização, uma vez que a Recorrente 
foi cientificada previamente do início do procedimento fiscal, nos termos do artigo 196 do Código Tributário 
Nacional. Inexistência de vício formal. Preliminar Afastada. FALTAS RELATIVAS DOCUMENTÇÃO FISCAL 
EM ENTREGA, REMESSA, TRANSPORTE, RECEBIMENTO, ESTOCAGEM OU DEPÓSITO DE 
MERCADORIA. MÉRITO. Configuração das infrações em face do quadro probatório produzido. Demonstradas 
as irregularidades, sem contestação e não se desincumbindo a Recorrente do ônus de provar a inveracidade das 
conclusões do trabalho fiscal. Recurso conhecido e desprovido. 
 
10.16. 
TIT - SP 360460/2006 - AIIM3055134 - 1  
Órgão julgador: Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo - TIT / SP - DRT - 11  
Relator Bráulio da Silva Filho 
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Data de publicação: 29/05/2010 
ACUSAÇÃO FISCAL REMANESCENTE: o Item 1 - Deixou de emitir notas fiscais de transferências das 
mercadorias e/ou remessas de farinha de trigo para o estabelecimento matriz ou depósitos fechados sitos em Foz 
de Iguaçu - Estado do Paraná, no período de 01/01/06 a 20/03/06, sem que as referidas mercadorias tenham 
transitado pelo estabelecimento transmitente e apuradas por meio de levantamento fiscal específico, conforme 
cópias de livros e documentos fiscais, termo de contagem de estoque, demonstrativos, notificações, declarações e 
procuração juntados. O item 2 do AIIM foi objeto de pagamento, conforme reconhecido pelo Órgão Julgador de 
Primeira Instância (item 6.2.3 fls. 353). VOTO Bem analisados os autos, rejeito todas as preliminares argüidas 
pela Recorrente por não vislumbrar o alegado cerceio ao direito de defesa, ofensa ao artigo 196 do CTN, ou 
nulidade da r. decisão "a quo" vez que a mesma analisou, por tópico, e detalhadamente todos os argumentos 
trazidos na defesa vestibular. No mérito, a questão se resolve pelo exame das provas, o fisco com base no 
levantamento fiscal específico, demonstrou que a Recorrente deixou de emitir notas fiscais de transferências e/ou 
remessas interestaduais que realizou para o Estado do Paraná, e a Autuada limitou-se a alegar, sem nada provar, 
inclusive no que pertine a liquidez e certeza do crédito tributário exigido no AIIM reti-ratificado às fls. 405/406. 
Isto posto, conheço do recurso ordinário, para NEGAR-LHE PROVIMENTO e MANTER integralmente a r. 
decisão "a quo". É o meu voto. 
 
10.17. 
TIT - SP 934091/2006 - AIIM3064872 - 5  
Órgão Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo - TIT / SP - DRT - 15  
Relator Sérgio Ricardo de Almeida 
Data de publicação: 07/11/2009 
ICMS. NULIDADE DO AIIM. PROCEDIMENTO FISCAL IRREGULAR. PRELIMINAR. Constatada a 
observância das formalidades previstas na legislação tributária por parte da fiscalização, uma vez que a Recorrente 
foi cientificada previamente do início do procedimento fiscal, nos termos do artigo 196 do Código Tributário 
Nacional. Inexistência de vício formal. Preliminar Afastada. NULIDADE DO AIIM. NIF E OVF. PRELIMINAR 
A emissão desses documentos visam garantir a execução do planejamento fiscal pela Administração Tributária, 
para evitar ações em desacordo com a prescrição legal. Preliminar afastada. FALTA DE PAGAMENTO DE 
IMPOSTO. IMPORTAÇÃO - Itens 1 e 2 do AIIM. MÉRITO. Inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo. 
LC nos 87/96 e 114/02. Impossibilidade de aplicação do regramento contido na atual do artigo 33 da Lei no 
6.374/89 antes de 18.12.2002. Recurso Provido parcialmente. ZONA FRANCA DE MANAUS. 
COMPROVAÇÃO DE INTERNAMENTO - Item 3. MÉRITO. Remessa para a Zona Franca de Manaus com 
suspensão do imposto. Comprovação do ingresso das mercadorias por outros meios de prova em substituição aos 
dispositivos regulamentares vigentes. Recurso Provido parcialmente. 
 
10.18. 
TIT - SP DRT. 8 - 430/87 
Órgão julgador: Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo - TIT / SP - 8ª Câmara  
Relator: José Maria Junqueira Sampaio Meirelles  
Data de publicação: 20/07/1991 (Boletim TIT nº 252) 
AUTO DE INFRAÇÃO - Entregue através do correio - Nulidade arguida sob alegação de não conter a assinatura 
do autuado - Preliminar repelida - Recurso desprovido, no mérito - Decisão unânime. 
 


