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1.

1.1

OBJETO DO ESTUDO, CONSIDERAÇõES PRELIMINARES

Introdução

1.1.1 A necessidade de se estruturar o processo tributário no
Brasil, de modo, se não uniforme, pelo menos sistemático em
relação aos diversos tributos, tem sido apontada por estudiosos,
juristas, técnicos e funcionários fiscais, para que possa êle assegurar rápido deslinde das controvérsias suscitadas entre a Fazenda e os contribuintes, evitando-se que a receita fique prejudicada por excessivas dilações, e, ao mesmo tempo, os direitos
básicos dos cidadãos, no que concerne ao pagamento dos impostos, taxas e contribuições, sejam resguardados, por forma compatível com os padrões democráticos de um contraditório pleno
e adequado .
1.1.2 De fato, entre nós não se deu, até esta data, a devida
jmportância à disciplina integral e orientada por princípios
cientificamente certos, da processualística tributária. Leis esparsas têm sido expedidas, algumas, velhas de décadas, outras,
mais recentes, apenas corretivas de imperfeições gritantes das
anteriores, umas quantas, específicas no seu contexto de mera
disciplina de pontos isolados, relativas a certos tributos ou a
determinadas fases do processo contencioso suscitado na sua
arrecadação, ou, mesmo, limitadas à simples recomposição de
órgãos colegiados e à modificação das respectivas competências
decisórias.
1 . 1.3 Neste plano, como no da elaboração do direito tributário
substantivo, que se tem visto, recentemente, é apenas improvisação, revelada no envio de mensagens, pelo Executivo ao L e-
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gislativo, ao fim das sessões do Congresso, com apelos angustiados para a aprovação urgente de medidas para a redução de
deficits orçamentários, e adminicularmente, a simplificação
dos processos de cobrança, neste particular, quase que apenas
visando a aumentar o número de Câmaras de Conselhos de
Contribuintes, e a impor-lhes ritmo de trabalho mais acelerado.
1.1 . 4 Para não aludir a tentativas menos profundas, ou apenas
a esboços fragmentários, e omitindo, deliberadamente, tôda alusão a artigos doutrinários ou a sugestões específicas de índole
apenas parcial, que tenham cuidado de reformulação do processo tributário, ao que nos conste poucas são as obras nacionais publicadas, em qUe se procedeu ao estudo do processo tributário no Brasil, e, ainda assim, nenhuma chegou a exaurir a
matéria, limitando-se a concluir por sugestões de cunho genérico, naturalmente circunscritas ao plano dos tributos federais .

1.2 Antecedentes doutrinários
1. 2.1 O primeiro estudo sério que veio a público sôbre processo e -justiça fiscal, ao que nos conste, f oi o livro de Rubens
Gomes de Sousa intitulado "A distribuição da justiça em matéria fiscal", editado pela Livraria Martins, em 1943, São Paulo .
Nessa obra, o ilustre especialista analisa os princípios basilares
do direito tributário, e a sua autonomia, e examina o caráter
especializado da magistratura fiscal, a dualidade de jurisdições
administrativa e judicial; aduz considerações sucintas sôbre os
sistemas de contencioso que vigoram em outros países, tece críticas ao que temos no Brasil, e conclui pela conveniência da
manutenção do regime de dualidade de fases (administrativa e
judicial), recomendando, entretanto, que a segunda seja um
complemento lógico da primeira, e não uma simples repetição
dela. Alvitra, mais, a preservaçãó dos órgãos administrativos
de jurisdição de segundo grau, com a mesma característica pa·
ritária ora vigente, mas, assegurando-se-lhes autonomia e observância da condição de que os seus integrantes, quaisquer que
êles sejam, disponham de co nhecimentos jurídicos especializados. A revisão judicial dos pronunciamentos de tais órgãos
colegiados administrativos caberia, tanto por iniciativa dos contribuintes como da Fazenda, apenas nos casos de violação de
lei expressa ou da jurisprudência judicial ou administrativa,
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emanada de outr o órgão de nível igual ao que tivesse proferido
a decisão revisanda, a respeito da mesma questão de direito, ou
em caso de controvérsi8: sôbre matéria constitucional; essa revisão seria por meio de ação especial, de rito sumário, e em instância única. No que concerne à execução das decisões dos órgãos administrativos de segundo grau que se tivessem tornado
definitivas, ela se processaria na justiça comum, só se admitindo
defesa fundada em nulidade, prescrição ou pagamento. Quanto
a essa última sugestão, o ilustre jurista teria desconsiderado,
ao tempo em que a formulou, certa corrente de opinião que logo
se tornou amplamente vencedora, no sentido de qUe ao Judiciário não é possível trancar a faculdade que lhe há de ser sempre reservada, de pronunciar a última palavra a respeito de
qualquer questão de direito individual, ou incumbir de fazer
executar atos administrativos sem ampla faculdade de revê-los.
1.2.2 Posteriormente, surgiu, sob o nome "Justiça e Processo
Fiscal", a publicação n.o 2 do Instituto Brasileiro de Direito
Financeiro (filiado à IFA) , edição de 1954, que enfeixa uma conferência pronunciada pelo mesmo Rubens Gomes de Sousa, sob
os auspícios do aludido Instituto, o trabalho de Tito Rezende,
oferecendo substitutivo a anteprojeto governamental de reforma
dos Conselhos de Contribuintes e de Tarifa, parecer do mesmo
Instituto, sôbre êsse substitutivo, e manifestações de vários sócios daquela agremiação, em sessões nas quais a matéria foi debatida . Por fim, tendo sido constituída comissão especial de
sócios do referido Instituto, para emitir parecer sôbre o substitutivo de Tito Rezende ao supracitado anteprojeto de reforma
dos Conselhos de Contribuir.tes e de Tarifa, foi êsse parecer
objeto de discussão e pronunciamento formal do Instituto . Vários elementos compendiados nessa publicação oferecem enorme
interêsse, pelo que virão a ser recompulsados em fases subseqüentes dêste estudo.
1.2 .3 Quase simultâneamente com a obra acima citada, veio
a lume, em edição da Imprensa Nacional, em 1954, a publicação
sob o título "Trabalhos da Comissão Especial do Código Tributário Nacional", que inclui, além do projeto que aquela Comissão submeteu ao Executivo e êste encaminhou ao Congresso,
o antepr ojeto d e autoria de Rubens Gomes de Sousa . Vê-se
que, enquanto o projeto se cingiu a inserir algumas normas
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gerais retoras do processo administrativo tributário (arts. 184
a 190, págs. 73-75), o anteprojeto incorporava, no seu Livro VIII,
mais de setenta artigos que regulavam em minúcia o processo
tributário administrativo (págs . 343-360), e, no Livro IX, com
número de artigos aproximado dos setenta, o processo judicial
em tôdas as modalidades pelas quais pudesse versar matéria
tributária (págs. 360-381) , além de incluir, às páginas 381 e
seguintes, textos alternativos para a disciplina do processo, nas
suas duas fases.

2.

2.1

A ESTRUTURA CONSTITUCIONAL DE CADA PAíS E OS
SISTEMAS DE CONTENCIOSO TRIBUTARIO

Conceito de jU1'isdição contenciosa, como vaTia em
diferentes países

2.1. 1 A análise comparada da posição do Poder Judiciário em
diferentes países é dificultada pela diversidade da própria noção
de jurisdição contenciosa . É comum ver-se referida a instância
administrativa como parte integrante do conjunto de órgãos
competentes para o deslinde das controvérsias, sem que, entretanto, a tais instâncias corresponda subordinação hierárquica
que lhes tire independência, ocorrendo, por isso, que alhures
existam jurisdições administrativas de aceitável nível no que
respeita à segurança dos direitos dos contribuintes. Assim é
na Itália e na França, para não considerar outros países, como
o México, onde há um tribunal fiscal de alto porte e invejável
gabarito.
2.1.2 A noção de jurisdição se subordina, muito naturalmente,
na concepção que os juristas brasileiros têm de contencioso, à
atuação forçosa do Poder Judiciário. Com efeito, é tradicional,
entre nós, o reconhecimento de que a êsse Poder, instituído
{'orno um dos três autônomos em que se divide o Govêrno, não
se pode furtar a oportunidade de dizer a última palavra em
qualquer caso de lesão a direito individual, como, de resto, está
dito, taxativamente, no art. 141, § 4.° da Carta de 1946.
2 .1.3 O mesmo não ocorre em outras estruturas nacionais,
sendo comuns aquelas em que o Judiciário (às vêzes, designado

por "Magistratura") não é um poder autônomo, senão apenas
um departamento público da administração, encarregado de distribuir justiça, de tal sorte que, com variável intensidade, cabe
à lei ordinária atribuir, modificar ou subtrair a sua competência.
Em outros casos, como se verifica nos Estados Unidos da América, o Judiciário traçou para si mesmo, em evolução histórica
paulatina, campos de jurisdição em verdadeiro sistema de
"Judge made law", notadamente a respeito de questões de constitucionalidade. Deve-se reconhecer que, em regimes dessa natureza, o maior ou menor grau de segurança individual tem
dependido, bàsicamente, do d esenvolvimento apurado da noção
de desvio ou abuso de poder, funcionando as côrtes, assim judiciais como administrativas, como um adequado sistema de pesos
e contr apesos, que a tradição de muitos anos aprimorou.
2 .2

A posição do Poder Judiciário no contencioso dos
diversos países

2.2 . 1 Como se sabe, no sistema constitucional brasileiro o
Poder Judiciário é autônomo e independente, figurando em plano igual ao do Executivo e do Legislativo. De certo modo,
e muito embora se o chame, constantemente "poder desarmado", cabe-lhe, na estrutura do nosso país, um papel que lhe permite superpor-se, e m efetividade de comando, ao Poder Legislativo (através da declaração de inconstitucionalidade das leis) ,
e ao Executivo (mediante anulação de atos que dêste emanem).
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2.2.2 Em outros países, entretanto,
Judiciário não é, como
no nosso, instituído em poder constitucionalmente colocado em
:aível de autonomia, ou em posição institucional de plano imanente, como se dá COm o Legislativo, por exemplo. Há casos,
como de passagem se frisou , nos quais as leis básicas das nações apenas aludem ao Judiciário como ramo da administração,
ou, dando-lhe, embora, relêvo marcante, não lhe imprimiram a
majestade que tem no Brasil . Para um estudo sumário comparativo da posição, da estrutura e do funcionamento do Poder
Judiciário nas constituições européias, veja-se o artigo de José
F rederico Marques, sob o título "Do Poder Judiciário nas Constituições européias de após guerra", in "Revista Forense", volum e 130, pág. 12, ou "Revista dos Tribunais", voI. 183, pág. 13.
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2.2.3 Da obra de Mirkine-Guetzewitch ("Les Constitutions
Européennes", ed. Presses Universitaires, Paris, 1951), e da de
Duverger ("Constitutions et Documents Politiques", mesma editôra, Paris, 1957), constam textos das cartas políticas de diversos países, que foram por nós consultadas, e das quais extraímos
o necessário para caracterizar-lhes os regimes, no que concerne
ao ponto em destaque. Em relação a certos países, que mais
de perto nos interessa estudar, fomos em busca de outras fontes
complementares, que, na oportunidade, mencionaremos.
2 .2. 4 Alemanha. Da Constituição da República da Alemanha
Ocidental, aprovada em 23 de maio de 1949, conforme se vê às
páginas 295 e seguintes da obra de Duverger acima citada, e
às páginas 170 e seguintes do volume I do livro de Mirkine-Guetzewitch, constam disposições de interêsse para a' questão,
como, por exemplo, a do art. 19, 4, que assegura recurso jurisdicional a quem se sinta lesado em seus direitos, pelo poder público, declarando, ainda, que êsse r ecurso, salvo disposição legal
em contrário, será julgado pelos tribunais ordinários. O art. 96
prevê a instituição de tribunais fiscais, sem dizer se êles serão
d e tipo judicial ou administrativo, apenas esclarecendo, no artigo 108, 5, que, nessa matéria, a lei federal regulará o processo
de modo uniforme para o país inteiro. No art. 92 e nos seguintes, não se vê o Judiciário caracterizado como um Poder. Conclui-se, pois, que no direito constitucional positivo alemão: a)
o Judiciário não é definido como Poder autônomo, muito embora a definitividade e a fôrça das suas decisões possam ser
asseguradas em lei ordinária; b) o recurso contra atos da administração, lesivos dos indivíduos, é assegurado, mas não obrigatàriamente por via de acesso à jurisdição ordinária, que é a
regra, suscetível de exceção prevista em lei; c) a justiça fiscal
é contemplada, mas sem se caracterizá-la como de índole necessàriamente judicial .

2.2.5 Austria. Do livro de Mirkine-Guetzewitch, citado, volume I , páginas 308 e seguintes, consta o texto da carta constitucional de 1929, não nos tendo sido possível verificar a ocorrência de modilicações posteriores. Ali se vê, nos arts. 129 e
seguintes, consignada a existência de um tribunal superior administrativo, a par de um outro de competência para o deslinde
das questões constitucionais. Não se empresta ao Judiciário
6

natureza de poder politicamente reconhecido, nem se assegura,
salvo à Côrte Constitucional, competência preponderante, do
tipo da que nos habituamos a ver reservada ao Judiciário no
Brasil .
2 .2.6 BéLgica. Na obra de Mirkine-Guetzewitch encontra-se
o texto aprovado em 7 de fevereiro de 1931, contendo diversas
alterações subseqüentes; não estamos em condições de afirmar
que seja êle o que vigora atualmente (vide voI. I, págs. 336 e
~egs . ). O Capítulo lU tem como título "Do Poder Judiciário",
mas não alude ao fato de que êle seja um poder autônomo,
jndependente, sendo certo, entretanto, que o Título UI a que o
referido Capítulo III se filia, tem como epígrafe "Dos Podêres",
e menciona o Legislativo, o Executivo e o Judiciário; no entanto,
o art. 30 declara que as decisões dêste último serão executadas
em nome do Rei. Por outro lado, o art. 92 e os que se lhe seguem, submetem aos "tribunais" as questões que tenham por
objeto os direitos civis. Do conceito de "tribunais", que possivelmente compreenderia órgãos de contencioso administrativo,
e da restrição ao fato da competência a êles atribuída se restringir às questões civis, pode resultar lógica a admissão de que
as controvérsias de índole tributária se deslocam para o plano
jurisdicional administrativo.
2.2.7 Grécia. Além da obra de Mirkine-Guetzewitch (voI. lI,
págs. 441 e segs.), encontra-se subsídio em relação à Grécia,
no livro de J . E. Godchot "Les Constitutions du Proche et du
Moyen Orient" , ed. Sirey, Paris, de 1957 (págs. 150 e segs.) .
Verifica-se que se alude ao Judiciário como poder, mas sem
se o erigir em ramo autônomo. O art. 28 do texto aprovado
em 1 de janeiro de 1952 declara qUe as decisões judiciais serão
executadas em nome do Rei. A garantia individual de recurso
aos tribunais comuns é assegurada no art. 8, de modo expressivo, embora fazendo remissão à lei ordinária, que regulará a
forma do exercício dêsse direito. Encontra-se, porém, claramente estabelecida, na própria Constituição, a coexistência da
justiça administrativa com a ordinária (arts. 82 a 86, e 87 a 97,
respectiv·a mente). Mas, a competência das côrtes e autoridades
administrativas é referida, de modo genérico e indeterminado,
no art. 83, ficando delegado ao legislador ordinário regular os
litígios administrativos que serão submetidos a essa justiça. A
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paridade de estaturas de ambas as jurisdições ê patente, na
Constituição helênica, face à norma do seu art . 85, que atribue
competência para julgar os conflitos de jurisdição suscitados
entre os tribunais administrativos e os judiciários a uma côrte
mista, composta de membros do Conselho de Estado e da Corte
de Cassação (órgão judicial). O art. 88, embora inserto na
seção relativa ao Poder Judiciário, assegura garantias de vitaliciedade, tanto aos juízes como aos membros da justiça administrativa . Portanto, conclui-se que na Grécia não há supremacia judicial .

2. 2.8 Holanda. A fonte consultada foi , ainda aqui, a obra de
Mirkine-Guetzewitch (voI. II, págs. 578 e segs. ) , onde se acha
o texto aprovado em 30 de novembro de 1887 com subseqüentes
alterações, não nos tendo sido possível averiguar se tôdas as
que sobrevieram estão consignadas . Não se alude ao Judiciário
(orno Poder. O Capítulo VIII tem por título, "Da Justiça", e
o art. 156 declara que ela será administrada em nome do Rei.
O art. 160 reserva à competência da autoridade judiciária o
deslinde dos litígios sôbre a propriedade e os direitos que dela
derivam, os créditos, e outros direitos civis, constando do art. 161
que a lei ordinária poderá atribuir o julgamento de outras questões não referidas no dispositivo precedente, tanto à justiça
comum, como a órgãos administrativos.
2.2.9 México. Consultamos Felipe Tena Ramir ez, "Derecho
Constitucional Mexicano", ed. Porrua, México, 1949, que analisa
o direito constitucional do país do norte, à luz da Carta de 5 de
fevereiro de 1917. Discute amplamente, o autor, a questão consistente em se saber se, ali, o Judiciário é, ou não, um poder;
conclui pela afirmativa, mas reconhece que existe, a respeito,
controvérsia . No que concerne ao resguardo da prevalência da
Constituição, dúvida alguma ocorre, quanto à competência do
Judiciário, através do "juicio de amparo", o que lhe dá foros
de poder político. Entretanto, verificaremos em outra parte
dêste trabalho, no México existe um tribunal fiscal federal de
nível, prestígio e respeitabilidade muito acima dos que se encontram em outros países, em órgãos dêsse tipo.
2.2.10 Síria. Da obra de Godchot. acima citada (págs. 393 e
segs.) consta a Carta de 5 de setembro de 1950, em cujo art. 104
se alude a o Judiciário como Poder independente, e no art. 122
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se menciona a Alta Côrte, como órgão judiciário capaz de julgar, afinal, recursos de anulação de decisões e atos administrativos.
"
p'
2 .2.11 Deixamos, deliberadamente, para exame algo mais detido, o panorama de alguns países que reputamos de especial
:mportância, seja pela vinculação das origens do nosso direito
ao ali vigente, seja pelo alto grau de elaboração que nêles se
atingiu, a respeito das questões de jurisdição contenciosa. Passamos, a seguir, a analisá-los.
Consoante se infere da exposição feita por Guy
Debeyre, in "Le Droit Public des Français", ed. Dalloz, Paris,
1956, e da obra de Duverger, citada anteriormente, na França
o Judiciário não é reconhecido como Poder constitucional. O
que se encontra no sistema francês é, mesmo, a dualidade de
jurisdições, uma judiciária, outra administrativa, como característica reconhecida. Debeyre (op. cit., págs. 196 e segs.) esclarece, a teor de explic·a ção histórica, que a reação contra a
preponderância do Judiciário data da Revolução Francesa, tendo sido, em 1790, instituída, na lei de organização judicial aprovada, uma taxativa proibição de qualquer sorte de interferência dos juízes em matéria administrativa . Vem de então, aquilo
que se consigna como sendo a separação das jurisdições administrativa e judiciária, reiterada em lei de 16 Fructidor, ano III.
Essa concepção se coaduna com a teoria da separação de podêres de Montesquieu, para quem a província específica do Judiciário deve ser limitada ao deslinde dos litigios entre particulares, e à aplicação das leis penais. Retirando ao Judiciário
o poder de revisão dos atos administrativos, os homens da Revolução Francesa tiveram que confiá-lo ao próprio poder admin istrativo, para isso se tendo feito sentir a necessidade da organização do Conselho de Estado, pela Constituição de 22 Frimário, ano VIII, art. 52, e dos Conselhos de Prefeituras, pela
lei de 28 Pluviose, ano VIII.
2.2.12 França.

2.2 .13 A Constituição francesa vigente (de 27 de outubro de
1946, com emendas de 7 de dezembro de 1954) não contempla
o Judiciário como Poder político autônomo. Alude a um Con~elho Superior da Magistratura, sem qualquer expressão pa:"a
juristas afeiçoadDS à estrutura judicial que vigora no Brasil,
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já que êsse Conselho é presidido pelo Presidente da República,
e composto de alguns membros designados pelo Legislativo e
de magistrados. A competência dêsse Conselho é apenas cor!"ecional. A chamada "Haute Cour de Justice", criada e disciplinada por lei ordinária, é um tribunal de jurisdição para crimes de r esponsabilidades, e se compõe de membros eleitos pelo
Legislativo . O Judiciário é relegado a um plano de tal forma
irrelevante, do ponto de vista da sua falta de fixação constitucional, que se afigura incompreensível num país de tantas e tão
gloriosas tradições jurídicas como a França.
2.2.14 Esclarecendo diversos pontos relativos à partilha das
jurisdições entre órgãos judiciais e administrativos, Debeyre
(op. cit.) informa:
"Le grand progres du droit public français a consisté à confier le contrôle de l'activité administrative
à un juge. Ce contrôle juridictionnel présente, pour
l'administré, de réeles garanties (V. plus haut) , mais
il est soumis à une double limite, il ne porte pas
sur les questions de simple opportunité, il s'exerce
a posteriori.
L'ensemble de ces litiges suscités par l'action administrative forme le cO:1tentieux administratif.
Or, la connaissance de Ce contentieux revient en
France à deux ordres distintes de juridictions:
ler les juridictions dites judiciaires qui dépendent de la Cour de Cassation et qui comprennent notamment les tribunaux de Ire. instance et les cours
d'appel;
2eme les juridictions dites administratives qui
dépendent du Conseil d'Etat et qui comprennent notamment les tribunaux administratifs".
~.2.15

Em seguida, pormenoriza êle, ainda:
"Lorsque la loi a déterminé l'ordre de juridictions qui doit être compétent, il ne se presente aucune difficulté, le partage de competence est simple,
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il suffit de se reporter à la loi. On dit qu'i! y a
compétence par détermination de la loi.
Mais que décider en l'absence d'un texte?
La régle de séparation des autorités administrative et judiciaire doit déterminer la compétence par
nature; elle a besoin d'être p,récisée. Un critérium de
répartition des compétences s'avere nécessaire . Il
doit être clair, net, simple, à contours fermes et arrêtés, de maniere à permetre au plaideur de trouver
facilernent son juge et d'éviter une perte importante
de ternps et d'argent. Malheureusement, telle n' est
pas la situation.
ler Un premier critérium pour l'aplication de la
regle de séparation des autorités administrative et
judiciaire sera cherché dans la distinction des actes
d'autorité et des actes de gestion.
- Les actes d'autorité, dans lesquels l'administratioD agit par voie de commandement, sont de la
compétence des juridictions administratives .
- Les actes de gestion, accomplis pour la gestion
du domaine privé et le fonctionnement des services
administratifs, restent de la compétence des juridictions judiciaires.
Ce critérium allait rapidement se révéler d'un
maniement pratique difficile, car l'autorité et la gestion se compénetrent à chaque instant.
2eme Un deuxieme critérium devait être cherché
du côté du "service public": relevent par nature de
la juridiction administrative tous les litiges relatifs
à l'organization et au fonctionnement des services
publics.

L'évoIution, amorcée, par la fameuse décision
du Tribunal des conflits BIanco, 8 février 1873, s'est
géneralisée et précisée au début du XXe. siêcle avec
les arrêts Terrier (1903) , Feutry (1908) , Théron
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(1910) . Mais, avec les années, cette notion de service public s'est désagrégée, a pris des sens divers
(v . plus loin) .
3eme Dn troisieme critérium a fait son apparition. Il se présente comme la conséquence logique de
l'idée de spécialisation technique dans la fonctíon juridictionnelle.

On va procIamer que l'intervention des jurídictions administratives, en tant que spécialistes des
questions administratives, n'a de raison d'être que si
le litige exige pour sa solution de maniement des regles propres du droit administratif . En effet, pourquoi se présenter devant un spécialiste si les principes à invoquer ne sont pas exorbitants du droit privé; le juge judiciaire suffit alors à la tâche juridictionnelle .
En pratique, ce critérium est loin d'être précis,
à contours fermes et arrêtés, son maniement r este di!ficile puisque le probleme de compétence dépend
des regles de fond. Deplus, il souffre un certain nombre d'exceptions:
- On prétend que l'autorité judiciaire est gardienne de la propriété privée d'ou sa compétence en
cas d'emprises de l'Admi:1istration sur la propriété
pnvee immobiliere et en cas d'atteintes aux droits
privés (Théorie de la voie de fait) .
Afin de simplifier la procédure et d'éviter "la
navette" entre les deux ordres de juridictions, on
permet aux tribunaux judiciaires, Jorsque cela est
nécessaire pour la solution du litige dont ils sont
saisis, d'interpréter, des réglements administratifs et
même d'apprecier la légalité de certains d'entre eux
(par exemple, ceux qui serv,ent de fondement aux
poursuites pénales ou qui sont invoqués par un inculpé à l'encontre de telles poursuites)" (op. cit.,
págs. 199 a 201) .
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2.2.16 E, detendo-se mais no exame da competência do Conselho de Estado, observa:

"lI. Les Attributions
Le Conseil d'État joue un double rôle: il est
conseil. Comme juridiction, il rend des "arrêts";
comme conseil il formule des "avis". Les premiers
sont des décisions juridictionnelIes assorties de l'autorité de la chose jugée; les seconds sont de simples
opinions exprimées en réponse à une question posée
par le Gouvernement.

A.

Attributions jUTidictionnelles

Depuis le ler. janvier 1954 (Décret du 30 septembre 1953) le Consei! d 'État n'est plus juge de
droit commun pour le CO::1tentieux déféré aux juridictions administratives, il devient juge d'attribution,
mais il demeure comme autrefois, juge d'appel et
juge de cassation.
a) Le Consei! d 'État a une compétence d'attribution pour les litiges suivants:
ler Les litiges administratifs qui sont nés sur
un territoire qui ne comporte ni Tribunal administratif, ni conseil du contentieux administratif de la
France d'outre-mer: par exemple, un pays étranger,
un pays de protectorat.
2eme Les litiges administratifs dans lesquels
l'acte à juger est particulierement important. Cette
importance peut provenir du champ d'application de
l'acte ou de l'auteur de l'acte.
1. Sont ainsi réservés au Conseil d'État les actes
administratifs réglementaires ou individueIs dont Ie
champ d'application s'étend au delà du ressort d'un
seul Tribunal administratif; par exemple: les mesures de police ou de réglementation intéressant
l'ensemble du territoire français.
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2. Sont également réservés au Conseil d'ttat
les délibérations de l'Assemblée algérienne et le contentieux des élections à cette même Assemblée.
3. De même et sourtout, le Consei! d'État est
juge des recours en annulation, interprétation, appréciation de validité des aécrets, c'est-a-dire des actes
que émanent du President de la République ou du
président du Consei! quelle que soit la forme de ces
actes, quel que soit leur contenu.
4. Enfin, ont été réservés au Conseil d'lttat les
litiges rélatifs à la situation individuelle des fonetionnaires nommés par déeret, c'est-à-dire relatifs à
la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux
emoluments, aux pensions.

b)

Le Consei! d'État est juge d'appel.

Les juridietions qui statuent en premier ressort
sous réserve d'appel au Conseil d'État sont uniquement les nouvaux Tribunaux administratifs el les
anciens conseils du contentieux administratif de la
France d'outre-mer . Cet appel peut toujours être
formé quelle que soit l'importance du litige, il n'empêche pas l'Administration d'executer. Le Conseil
d'État reprend l'examen intégral de l'affaire dans
tous ses elements, comme s'il n'avait jamais été réalisé .
c)

Le Consei! d'État est juge de cassation.

Toutes les autres juridictions administratives
eomme la Cour des eomptes (v. plus loin), les conseils un iversitaires, les conseils disciplinaires des ordres professionnels, sont reliés au Conseil d'État par
la voie de la eassation.
In en résulte que l'appel et la cassation ne se
cumulent jamais, le plaideur n'aurait que faire du
recours en cassation, si l'appel est ouvert à son profit
puisque l'un et l'autre 50nt portés devant le même
juge, le Cansei! d'État (op. cit., págs. 215 a 216) .
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2.2.17 Argentina. A obra de Roberto Martinez Ruiz, "La
Constitución Argentina", ed. Kraft, Buenos Aires, embora não
pudesse, cronologicamente, ser compreensiva das modificações
mais recentemente introduzidas na Carta Magna daquele país,
analisa, de modo amplo e minucioso, as várias questões que
interessam ao presente trabalho . Do texto original de 25 de
setembro de 1860, consta, no art. 18 (posteriormente, ao que verificamos in "Boletin deI Ministerio de Hacienda de la Nación",
publ. oficial, IV, 147, o mesmo dispositivo subsistiu como art. 29,
na reforma de 1949, não nos tendo sido possível conferir a situação atual), o princípio da defesa em juízo, das pessoas. e
seus direitos. O Judiciário é reconhecido como um Poder autônomo. Embora não esteja declarado, com a taxatividade que
se vê no art. 141, § 4.° da Constituição brasileira, que nenhuma
questão envolvendo direitos individuais poderá ser subtraída
ao deslinde judicial, êsse princípio parece prevalecer com ponderável rigidez, em que pesem ressalvas que não chegam a infirmá-lo, porque se limitam a impor condições ao respectivo
exerCÍcio, ou protraí-Io no tempo.
2.2.18 A tutela judicial, em qualquer dos casos referidos por
Martinez Ruiz, jamais é afastada; se não, vejamos os seguintes
exemplos que êle cita, como representativos daquilo que seriam
modos de restrições:

"In re Provincia de Sa ntiago deI Estero contra
Compagno se resolvió que si bien es admisible que
cierto tipo de infracciones entre las que se encuentran las de las leyes deI trabaj o, en virtud de la naturaleza pública de los intereses cuya tutela se procura, sea juzgado por organismos administrativos,
éstos, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales,
deben respetar las garantías y der echos que consagra
la Constitución y en particular la defensa en juicio.
Así, ninguna persona, debe ser objeto de sanción sin
que se le haya notificado la existencia deI procedimiento que se le sigue y sin darle oportunidad de
ser oída y probar de algún modo los hechos qUe crea
conducentes a su descargo. La Corte dejó a salvo
que la circunstancia de perseguirse propósitos tan
laudables como la defensa y dignificación de los tra-
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bajadores oprimidos y la justa sanelOn a las infracciones a las leyes dietadas para su tutela, no bastan
para bonificar la transgresión constitucional consistente en aplicar una fuerte multa sin que el presunto
iruractor fuera notificado deI proeedimiento administrativo seguido, ni habérselo dado oportunidad de
ser oído a los fines de su defensa. De tal manera se
vulnera el más elevado bien de la República constituído por eI respeto a las instituciones - su Constitución en primer térmi no, fuera de lo cual no cabe
esperar sino la anarquía o la tiranía.
La garantía constitucional de defensa en juicio,
no impone que los litigantes deban ser oídos y tengan d€recho de producir prueba en cualquier momento y sin restriceión de for ma ; confiere sólo un derecho que debe ser reglamentado en su ejercicio, o
sea restringido o limitado por las leyes de procedimientos, a fin de haeerlo compatible eon el dereeho
análogo de los demás litigantes y eon el interés social de obtener una justicia eficaz . En substancia,
la inviolabilidad de la defensa sólo exige que el litigante sea oído y tenga oportunidad de hacer val er
sus medias de defensa en la forma que prescriben las
leyes d e proeedimientos" (op. cit., págs. 160 e 161).
2.2 . 19 Além dessas situações de índole genérica, o mesmo autor reporta casos concretos de pronunciamentos a respeito das
faculdades jurisdicionais de órgãos administrativos, em que, de
um modo ou de outro, sempre prevaleceu a admissão do crivo
do Judiciário:

"14 . Faeultades Jw·isdieeionales de Dependencias Administrativas.
No viola la garantía constitucional de defensa en
juicio, la intervención deI Departamento deI Trabajo
de la Provincia d e Buenos Aires, eon arreglo a la
ley 4 548 de Ia misma, en los casos originados por
aceidentes deI trabajo, por el hecho de la falta de
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Intervend6n ele los Tdbunal-es de Justicia, porquê
se ha previsto la oportunidad de que és tos revisen
el pronunciamiento administrativo.
15. No afecta principios constitucionales la concesión de facultades jurisdiccionales a funcionarios u
organismos administrativos con el objeto de amparar
derechos cuya tutela es de interés público, entre ellas
las deI Estado para la correcta percepción de la renta
pública" (op. cit., págs. 163 e 164).

"23 . Exigencias deI previo pago de multas, o depósitos de sumas como condición de otorgamiento de
recursos . Concesión de recursos aI só lo efecto devolutivo.
Es constitucional la ley 11 226 de contralor de comercio de carnes, en cuanto obliga a pagar las multas antes de pasar la decisión en autoridad de cosa
juzgada, y en cuanto dispone que la resolución administrativa se apela a la Camara Federal de la Capital.
24. No viola el art. 18 de la Constitución Nacional el art. 327 deI Código de Procedimientos Civiles
de la Provincia de Buenos Aires, por exigir el depósito previo de una suma de dinero para la concesión
deI recurso de inaplicabilidad de ley .
25. En el caso de Cia. Industrial Nortena C . O. I .
N .O.R. dijo la corte que aunque el art. 9.° de la ley
12591 (precios máximos) establezca el derecho deI
infractor de apelar al solo efecto devolutivo para ante
el juez que coresponda, contra la resolución deI Poder Ejecutivo que le aplica una multa ello no significa que deba oblar previamente su importe cuando
por su elevado monto (en el caso eran cien mil pesos) tal exigencia importaría la violación de la defensa en juicio garantizada por el art. 18 de la Constitución Nacional.
26. A este respecto debe senalarse que la Corte
en otr05 casos ha declarado, como resulta deI que se
expone en el n .o 23 que el pago previo de la multa

17

éomo condici6n para otorgar la apelad6n no viola
la garantía de defensa, pera se trata en general de
supuestos en que el monto de la sanción permite
atribuir a actitud discrecional deI litigante la privación de su defensa . Así por ejemplo, se a declarado
también qUe no vulnera la garantía el art. 128 deI
decreto reglamentario de la ley 4687, en cuanto establece el requisito deI depósito previo de la multa
para que puedan substanciarse los recursos de nulidad y apelación contra la resolución que la impuso"
(op. cit., págs. 165 'e 166).

"3 1. Sumarias administrativos en materia impositiva.
No viola la defensa en juicio el hecho de que la
Aduana haya impuesto una sanción en un sumario
sin oír a la firma importadora, pues ésta pudo apelar aI Juez Federal, probar los extremos de descargo
y todavia apelar a la Cámara Federal deI fallo deI
Juez. Lo mismo se ha r esuelto respecto de sumarios
tramitados en la Administración de Impuestos Internos" (op. Clt., pág. 167) .
2.2.20 Itália. A Constituição italiana de 27 de dezembro de
1947, embora reserve aos juízes posição de relêvo, já que o artigo 104 declara a magistra tura uma ordem autônoma e independente dos outros podêres, nã o reconhece a existência de um
Poder Judiciário. O art. 103 consigna a existência do Conselho
de Estado, e de outros órgãos de jurisdição administrativa, cujas
atribuições serão reguladas por lei ordinária. Se bem que o
art. 24 reconheça a todos o direito de recorrer à Justiça para
a proteção dos seus direitos e interêsses legítimos, não parece
que se trate de uma garantia à jurisdição necessàriamente judicial, visto que o Conselho de Estado e as côrtes e órgãos administrativos são previstos no mesmo Título IV da Constituição,
sob o rótulo amplo e compreensivo de "A Magistratura". A
submissão à justiça, como direito e garantia individual, pode-se
reputar perfeitamente respeitada nos casos em que a lei atribua o deslinde de controvérsias a jurisdições administrativas.
Aí se encontra, desde logo, uma estrutura nitidamente diversa
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da nossa. De resto, no que toca àos atos da administraç~o, o artigo 113 é claro em prever que a garantia jurisdicional seja, ou
dos tribunais ordinários, ou dos administrativos.
2.2.21 Mario Santoni Rugiu, em " H nuovo diritto costituzionale
italiano", ed. Organizzazione Editoriale Tipografica, Roma,
1948, •esclarece bem o sistema italiano, ao propósito do problema sob exame:
"E infine sttratta aI giudice ordinario, e devoluta
alle Sezioni giurisdizionali deI Consiglio di Stato e
ad altri giudici amministrativi, secondo le rispettive
competenze stabilite dalIa legge, la tutela degli interessi legittimi di ogni persona fisica e giuridica, lesi
da atti delle pubbliche amministrazioni (Stato, Regione, Provincie, Comune ed altri enti di diritto pubblico indicati dalla legge), ed anche la tutela dei diritti soggettivi nelle "particolari materie determinate
dalla legge" e concernenti sempre il campo amministra ti vo.
Contro i1 mantenimento degli altri giudici amministrativi (la cui competenza e disciplina e studiata
nel diritto amministrativo e il cui numero e stato
accresciuto dalla attuale Carta fondamentale con la
creazione dei Tribunali regional i) , valgono, oltre le
ragioni costituzionali gia accennate, tutte le ragioni
tecniche che hanno consigliato l'abolizione dei giudizi speciali civili, e che qui non possiamo che accennare (scarza preparazione giuridica, scarza imparzialità, incertezza sulla competenza e consequenti conflitti, contrasti giurisprudenziali fra giudici ordinarie
e speciali, cosicche resta dubbio nel citadino sulla
vera interpretazione della legge) ed e veramente da
stupirsi che siano stati mantenuti. Senonche le due
ultime obbiezioni valgono anche contro la competenza giurisdizionale deI Consiglio di Stato; anzi lo
inconveniente dei contrasti giurisprudenziali e aggravato daI fatto che, mentre contro le sentenze degli
altri organi amministrativi e deI Tribunale Supremo
militare esempre ammesso (art. 11 Cost.) ricorso alla
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Corte di Cassazione, restando essi soggeti deI diritto,
il Consiglio di Stato e ad essa sottratto unitamente
alla Corte dei Conti. Infatti i1 ricorso contro le decisione di questi due organi e ammesso solo in materia di competenza, cioé limitatamente ai casi previsti
dall'art. 3, n .o 3, Iegge 31 marzo 1877, n .o 3761, e disciplinati attualmente daI libro I deI vigente Codice di
P r ocedura Civile, casi in ordine ai quali l'azione unificatrice sudetta non ha potuto che scarsamente esplicarsi" (op. cit., págs. 149 e 150) .
"Pertanto deve ritenersi per fermo che contro
quaIunque atto deI Potere Esecutivo che violi un diritto, salvo che concerna la competenza deI Consiglio
di Stato, i1 cittadino possa agire davanti aI giudice
ordinario, chiedendone la dichiarazione di illegittimità, e la conseguente condanna aI risarcimento dei
danni. L'azione non puo pero avere ingresso, come
e logico, se il Potere Esecutivo abbia usatto della facoIta concessa dall'art. 77 della Carta fondamentale,
dando aI provvedimento carattere legislativo d'urgenza e presentandoIo immediatamente all'approvazione delle Camere (v. Parte IH, Capitolo IH) . Contro tal e provvedimento non potrà essercitarsi evidentemente altro sindacato che quello della Corte Costituzionale, e la responsabilità deI Governo resterà
esclusivamente politica . Cio non toglie naturalmente che, dove i1 decreto d'urgenza non venga convertito in legge nel termine fissato dalla Costituzione,
e perda quindi efficacia, il Giudice debba rifiutarne
l'applicazione" (op. cit., págs. 163 e 164).

2 .2 .22 Inglaterra. Consultando Bernard Schwartz, em "American Constitutional Law", ed. Cambridge University Press,
1955, e Hood Phillips, em "Constitutional Law", ed. Sweet &
Maxwell, 1957, encontramos elementos que nos conduzem a supor que, na Inglaterra, mesmo em falta de textos escritos, de
ordem constitucional ou ordinária, o Judiciário tem, por elaboração consuetudinária ou jurisprudencial, a faculdade de revisão dos atos de órgãos administrativos jurisdicionais . Isso, en-
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tretanto, não é verdade em têrmos absolutos, já que a delimitação das competências é matéria de lei ordinária .
2.2.23 Hood Phillips, na obra acima citada, observa, por exemplo, a propósito das controvérsias suscitadas por atos da autoridade lançadora do impôsto de renda, as seguintes fases possíveis de jurisdição, abrangendo órgãos administrativos e ju·
diciais:
"The Special Commissioners of Income Tax are
officials of the Inland Revenue Department appointed by the Commissioners of Inland Revenue to hear
appeals against assessments for income tax and
surtax. Appeal lies from the Special Commissioners
by case stated on points of law to the High Court,
and thence to the Court of Appeal and the House of
Lords (Finance Acts). The unpaid General Commissioners of Income Tax, appointed by the Land Tax
Commissioners, also have a limited appellate jurisdiction in income tax assessments, with appeal to the
High Court" (op. cit., pág. 381) .
2.2.24 Entretanto, e em que pese a assertiva de Schwartz
(op. cit., acima, pág. 296) de que,
"In Anglo-American theory, the availabili ty of
the judicial remedy is intimately connected with the
doctrine of the rule of law" .
Hood pondera que a lei, que em última análise deve dispor
sôbre a competência judicial ou administrativa, conforme se
trate de tal ou qual hipótese controvertida, tem-se orientado,
na Inglaterra, no sentido de ampliar a jurisdição dos órgãos
administrativos, o que justifica em nome das seguintes vantagens que apresentam, em confronto com a dos judiciais: a) especialização de conhecimentos, permitindo mais adequado deslinde das questões; b) menor onerosidade; c) rapidez maior;
d) mais flexibilidade nas decisões, já que os órgãos administrativos não se prendem, como os judiciais, aos precedentes; e ) informalismo do procedimento administrativo (págs. 387 e 388).
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2.2.25 Estados Unidos. O art. III, seção 2.a da Constituição
norte-americana declara que o Poder Judiciário estenderá sua
jurisdição a todos os casos de direito e de eqüidade. Embora
tenha êle atuação de largo espectro, algumas restrições lhe são
postas, como, por exemplo, se vê em Schwartz (op. cit., páginas 302 e segs.), quanto à apuração de simples questões de fato,
à revisão de atos administrativos consistentes em privilégios
(de tipo discricionário, pois), e outros.
2.2.26 O mesmo Schwartz observa, ao firmar a preponderância da revisibilidade judicial, que ela é, em parte, resultante
implícita do sistema, podendo, entretanto, ser limitada de modo
expresso pela lei ordinária, dentro de certos padrões:
"In the U nited States, too, the more that one
starts in a particular case with a statute that makes
no provision for judicial review is not necessarily to
be construed as a denial of the power of the federal
courts' to grant relief in the exercise of the general
jurisdiction which Congress has conferred upon
them.
This basic principIe has become firmly established in the jurisprudence of the federal courts. The
leading case is Stark V. Wickard, decided in 1944.
The court there held that a review action could be
maintained, even though there was no direct judicial
review granted by statute. Here, there is no fo r um,
reads the opinion of Justice Reed, other than the ordinary courts, to hear this complaint . The silence of
Congress is not to be construed as indicating a legislative intent to precluded review. The courts, in
such cases, may exercise the inherent review power
which they possess through the delegation to them
of the judicial power under the Constitution. When
Congress passes an Act empowering administrative
agencies to carry on governmental activities, the
power of those agencies is circumscribed by the authority granted. This permits the courts to participate in law enforcernent entrusted to administrative bodies only to the extent necessary to protect
justiciable indiv' dual rights against administra tive
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action fairly beyond the granted powers. The responsibility of determining the limits of statutory
grants of authority in such cases is a judicial function
entrusted to the courts by Congress by the statutes
establishing courts and marking their jurisdiction"
(op. cit., págs. 297 e 298).
2.2.27 Uma explicação clara e definida sôbre os limites postos
à revisibilidade judicial de atos administrativos, é dada pelo
mesmo autor, no seguinte trecho da sua obra já citada:
"The question of the scope of judicial review of
administrative determinations has been a crucial one
in American system, the extent of review in particular cases may determine whether or nc;>t full effect
is given to the legisla tive purpose in creating administrative agencies. One of the principal reasons for
the creation of such agencies is to secure the benefit
of special knowledge acquired through continuous
experience in a difficult and complicated field. If
the review of administrative determinations is to be
very broad, with the reviewing court deciding the
case de novo upon its own independent judgement,
administrative tribunaIs would be turned into little
more than media for the transmission of evidence to
the courts . It would destroy the values of adjudication of fact by experts or specialists in the field
involved. It would destroy the respo nsibility for administrative adjudications.
The federal courts in the United States, cognizant of the dangers inherent in over-wide judicial
control of the administration, have not joined the
ranks of those seeking to broaden the scope of judicial review. Even when resort to courts can be
had to review a Commission's order, reads an important administrative-law opinion of the American Supreme Court, the range of issues open to review is
narrow. Only questions affecting constitutional
power, statutory and the basic prerequisites of proof
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can be raised . If these legal tests are satisfied, the
Commission's arder becomes incontestable.
As the federal courts see it, the judiciary has
nothing to do with the wisdom of challenged administrative action . As ex pressed by Mr. Justice
Frankfurter, in a case where certain regulations were
assailled as arbitrary a nd capricious ulf this contention means that the Regulation are unwise, We' can
say only that the appellants have selected the wrong
forum for such a plea ... "
We certainly have neither technical compet en ce
nor legal autharity to pronounce upon the wisdom
of the course taken by the Commission. Our duty
is at an end when we find that the action of the
Commission was based upon findin gs supported by
evidence, and was pursuant to autharity granted by
Congresso
The American courts approach to the scope of
review has been based upon the well-known distinct íon between questions of law and questions of facto
As to the latter, the primary responsibility of decision is with the administrative expert. It is only
the former that are to be decided j udicially . If th e
action rests upon an administrative determi nation an
exercise of judment in an are a which Congr ess has
entrusted to the agency of course it must not be set
aside because the r eviewing court might h ave made
a different determination were it empower ed to do
sO. But if the action is based upon a d-et ermination
of law as to which the reviewing authority of the
courts does come into play, an order may not stand
if the agency has misconceived the law" (op. cit.,
págs. 302 a 303) .
2.2.28 Verifica-se, da breve análise que vem de ser feita, das
regras básicas constitucionais vigentes nos diversos países referidos, que na maior parte dêles o Judiciário não é reconhecido
como um poder político em pé de igualdade com o Legislativo
e o Executivo. Em nenhum, como no Brasil, se encontra, com
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igual rigidez de enunciação, o princlplO da submissão forçosa
ao Judiciário (com o sentido de conjunto de órgãos jurisdicionais togados, que emprestamos ao vocábulo) de tôda e qualquer
questão de direito individual. Na maioria dêles, o que se vê
é o asseguramento aos órgãos judiciais do poder de revisão em
tema de constitucionalidade ou legitimidade, mas não quanto a
tôda a matéria já deslindada pelos órgãos administrativos previstos em lei.

2.3 Conclusões, quanto às linhas mestras da natureza da
jurisdição tributária no Brasil
2.3. 1 Em face do que precede, podemos concluir que, no Brasil,
a atribuição a órgãos administrativos de qualquer hierarquia,
da capacidade plena e definitiva de deslindar questões suscitadas pela arrecadação de tributos, sem revisão ampla e irrestrita pelo Judiciário, esbarraria na proibição constitucional inserta no art. 141, § 4.°. Haveria, pois, que modificar a Constituição, para que se pudesse desviar para órgãos jurisdicionais
administrativos o poder de decidir, em caráter definitivo, as
controvérsias do tipo em exame.
2.3.2 N o nosso modo de entender, não se deve pensar em
qualquer mudança do texto do art. 141, § 4.°, por via de que
resultasse circunscrita ou limitada a esfera de atuação do Poder
Judiciário no Brasil. E isso, porque a idéia de fazer dêle um
poder político autônomo e igual aos outros dois que completam o Govêrno, se filia a uma tradição respeitável, que serve
ao elevado propósito de prover os órgãos da justiça daquela majestade que lhes é necessária, já que menos dotados de fôrça
coercitiva do que os demais .
2.3 . 3 Além disso, a eficiência das jurisdições administrativas,
em países nos quais são erigidas em tribunais contenciosos com
capacidade decisória final, como, por exemplo, a França, resulta de uma longa tradição de seriedade e altitude, que os seus
integrantes honram, com um espírito que os elevou à condição
de nêles se poder depositar a mesma confiança que nos juízes
togados. No Brasil, ao contrário, os órgãos administrativos,
,ubordinados que terão de ser ao Poder Executivo, sofrem tôda
a inevitável sorte de pressões e desvirtuamentos que êsse Poder,
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eminentemente político, costuma exercer sôbre o que lhe é submisso; e a função jurisdicional não pode ficar sujeita às flutuações dessa modalidade de atuação.
2.3.4 Portanto, à guisa de conclusão, no que respeita à estrutura que entendemos mais adequada e desejável, para o procedimento tributário no Brasil, pensamos que êle deverá pressupor a subsistência do art. 141, § 4.° da Constituição vigente, que
consagra a ampla e irrestrita faculdade de revisão judicial de
quaisquer decisões administrativas . Ainda que se aconselhe
uma revisão dos textos de leis ordinárias em vigor, por via da
qual o processo em juízo viesse a ser acelerado e simplificado
no seu curso, o poder revisional garantido em têrmos amplos
precisa subsistir.
3.

3.1

r

.. -

EXAME SUCINTO DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO NO
DffiEITO COMPARADO

Alemanha.

(fontes consultadas: Enrico Allorio, "Étude
Comparé du Contentieux Fiscal" , in "Révue
de Science Financiere", 1961, págs. 408 e segs.;
" Taxation in the Federal Republic of Germany", "World Tax Series", dirigido por W. S.
Barnes, e elaborado por Henry J. GumpeI e
Carl Boettcher, ed. Harward Law School,
Commerce Clearing House, Chicago, 1963;
Ezio Vanoni, "Opere Giuridiche", ed. Giuffre,
Milano, 1962, vol. n , págs. 403 e 404) .

.

3.1.1 Allorio faz, às págs. 408 a 410 da obra citada em 3.1
retro, um exame retrospectivo da evolução do contencioso fiscal na Alemanha. Mostra êle que, antes da ascensão do nazismo, o sistema vigente funcionava perfeitamente bem, com plena garantia dos contribuintes, aos quais assegurava ampla defesa perante os tribunais fiscais de cada circunscrição administrativa (Finanzgerichte) , na cúpula dos quais se achava o
órgão supremo em matéria de imposição, com sede em Munich
(Reich-Finanzhof), instituições essas, às quais a designação de
tribunais deveria ser dada com reserva, de vez que se tratava,
em qualquer instância, de órgãos do contencioso administrativo. Decreto do Führer, datado de 28 de agôsto de 1939, inspi.
rado na neçessidade de restringir as ~~:r~ntias jurisdicionais en..

tão proporcionadas aos contribuintes, e ampliar o campo de
atuação discricionária do Estado, a pretexto de simplificar o
sistema, em realidade limitou o funcionamento do contencioso
tributário, já que condicionou a admissão de recursos ao Reich-Finanzhof à anuência da própria administração. Após a queda
do r egime totalitário, logo em 1946 foram reinstaurados os tribunais locais, e restabelecida, em lei federal de 29 de junho de
1950, a antiga autonomia da côrte superior especializada.
3.1.2 Por seu turno, Vanoni, na obra citada em 3.1 retro, comentando as alterações introduzidas na Reichsabgabenordnung
(RAO) , pelo texto modificativo de 1931, sublinhou, como fases
da evolução histórica no processo tributário, inovações, como
aquela que permitiu a cada uma das sessões do Reichsfinanzhof
reformar sua própria jurisprudência, sem necessidade de pronunciamento do tribunal pleno, e até apartar-se de jurisprudência firmada pela outra sessão, bastando que esta anuísse; e a
que admitiu aos representantes das fazendas regionais agirem
pelo próprio sujeito passivo, requerendo gravames € outras
medidas.
3.1 .3 Entretanto, os dados informativos de mais valia, pela
extensão e pela atualidade, a respeito do sistema vigente na
Al emanha, são os que se encontram na obra dirigida por Barnes,
acima citada . As págs. 66 e segs., 81 e segs., e 672 e segs. do
livro em referência, acham-se elementos esclarecedores, que procurar emos resumir, com o fito de proporcionar uma visão pan orâmica do que prevalece naquele país. De duas ordens são
as medidas de salvaguarda dos direitos dos contribuintes: prot eção contra abusos do Poder Legislativo, e contra atos arbitrários do Executivo. Embora a Constituição da República Federal, ao contrário do que fazia a de Weimar, não consigne
os princípios fundamentais da tributação, as medidas preventivas contra tais abusos são, atualmente, muito mais amplas do
que eram anteriormente. A diferenciação dos podêres impositivos entre a Federação e os órgãos locais, determinou a criação
de um sistema de pesos e contrapesos muito mais rígido; depois, a revisibilidade, pelos tribunais, de atos admJnistrativos,
foi expandida, consideràvelmente, por fôrça do art. 19 da vigente Constituição. A revisão judicial se aplica a infringências
dos di eitos dos contribuintes, corno a outras hipóteses de abuso

de poder administrativo. De ressaltar que a declaração de
inconstitucionalidade ficou reservada ao Tribunal Federal Constitucional, a quem os tribunais inferiores devem submeter a
matéria sempre que tenham dúvida quanto à legitimidade das
leis que devam aplicar. Declarada a lei inconstitucional, a decisão tem, por seu turno, fôrça de lei, e é promulgada no órgão
oficial como se de ato legislativo se tratasse. Por outro lado,
os tribunais inferiores têm competência para cotejar a lei e o
regulamento, deixando de reconhecer validade àquele, se exorbitante desta. Além disso, a partir de 1951 foi instituído um
processo especial para proteção dos cidadãos contra agravos aos
seus direitos fundamentais (Grundrechte) , que está ao alcance
de qualquer interessado (Verfassungsbeschwerde), e que prevalece contra os três Podêres. Apenas se exige, para que o
remédio seja utilizado, que o cidadão haja esgotado antes todos
os meios jurisdicionais ordinários de que dispõe.
3.1. 4 O tribunal federal superior, em matéria tributária (presentemente intitulado Bundesfinanzhof) é, pois, na Alemanha,
o órgão de cúpula, para o qual se interpõem recursos contra as
decisões das autoridades e tribunais locais, inclusive aduaneiras.
Atualmente, os litígios fiscais são deslindados administrativamente nas instâncias inferiores, mas em último grau, pelo Bun~
desfinanzhof. Em 1955, foi submetido ao Parlamento um projeto de lei judiciária para controvérsias fiscais. Embora não
tenha sido, ainda, aprovado, muitos dos seus tópicos foram incorporados no Código Fiscal, em 1961. Foi prevista a jurisdição das côrtes fiscais para todos os casos de tributos, sendo
alguns submetidos, diretamente, a procedimento quase-judicial,
perante as comissões fiscais dos distritos, enquanto que, em outros, o esgotamento das etapas administrativas antes do ingresso
nas côrtes fiscais era requerido. O curso normal é o seguinte:
recurso administrativo ao órgão prolator da primitiva decisão,
cabendo a êste reexaminar a matéria; se mantém o seu ato,
submete o caso a outra instância administrativa superior; do
pronunciamento desta, abre-se o acesso às côrtes fiscais, nas
hipóteses adiante enunciadas.
3.1. 5 Para que o contribuinte possa recorrer ao tribunal fiscal,
é necessário que se cogite de um dos seguintes tipos de controvérsia: a) quaisquer contendas a respeito de tributos federais,
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inclusive as decorrentes de monopólios fiscais b) disputas a propósito da execução de decisões em matéria fiscal e cobrança de
débitos, ainda que se relacionem com encargos locais; c) controvérsias acêrca da condição profissional de conselheiros em
questões tributárias, inclusive o exercício, pelos mesmos, de suas
funções; d) quaisquer outras questões tributárias em relação
às quais seja previsto algum remédio pelo Código Fiscal.
3.1.6 Tôdas as regras d~ processo contidas no Código Fiscal
são aplicáveis a controvérsias sôbre tributos federais, e aos dos
entes locais, desde que administrados pelo govêrno central. Em
algumas hipóteses a revisão, pelas côrtes fiscais, dos pronunciamentos administrativos, é limitada ao contrôle da legalidade
e do comportamento adequado da autoridade; o juízo então
exercido é apenas de cassação, salvo se o pronunciamento anulado fôr de tal forma impróprio, e devesse ser necessàriamente
em sentido oposto, quando, então, o juizo da côrte fiscal abrange
a formulação de decisão de mérito, substitutiva da cassada.
Quando se trata de recurso contra ato apenas· preparatório de
outro final, que comporte revisão pela mesma côrte, pode esta,
desde logo, substituir a decisão inferior. Nos casos de retenção
na fonte, o obrigado a efetuá-la tem a mesma legitimidade processual que o contribuinte nos impostos lançados, sendo, entretanto, duvidoso que a mesma capacidade processual assista ao
beneficiário por conta de quem a fonte agiu.
3.1 .7 Em princípio, os tribunais que decidem questões CiViS
não têm a competência para as tributárias, o que se aplica aos
casos de restituição de impostos. O curso normal de u ma controvérsia em matéria tributária é o seguinte: a) protesto ou
reclamação, pelo contribuinte, a uma comissão administrativa;
b) apelação, seja pelo contribuinte, seja pela autoridade fiscal,
contra o ato da comissão, para uma côrte fiscal (Finanzgericht);
c) subseqüente apêlo, por qualquer das partes, contra o ato do
Finanzgericht, para a côrte fiscal federal (Bundesfinanzhof).
O contribuinte pode recorrer contra um ato de lançamento,
final ou preparatório, com base nos seguintes argumentos:
I) ter sido decidido contra êle, no sentido da sua responsabilidade fiscal; II) desacôrdo seu, quanto ao montante de impôsto
que lhe é exigido; lU) descabimento da notificação preliminar,
e cabimento de um lançamento final. A impugnação preliminar
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pode basear-se na impropriedade de classificação dos element()s
básicos da imposição. Quando o lançament() afeta mais de um
contribuinte, cada qual dêles pode recorrer; quando, entretanto,
"ó se refere a um interessado, inclusive na hipótese de dedução
impugnada a emprêsa, só o afetado pode recorrer.
3. 1. 8 No processamento dos re cursos para as côrtes fiscais
observar-se-á, em síntese, o seguinte: a) a autoridade ad-quem
não fica limitada ao que se alegou na apelação, podendo operar
reformatio in pejus, no que se verifica uma total diferença do
que se dá na jurisdição civil; b) a revisão em juízo, em matéria tributária é, em essência, uma continuação da controvérsia administrativa, não havendo lugar para se invocar o princípio do onus probandi, já que a autoridade judicial decide com
base naquilo que esteja documentado, em qualquer estágio do
procedimento. O prazo para o recurso é de um mês, contado
da ciência do ato impugnado, mas não corre, se o contribuinte
não fôr cientificado, no ato, do remédio que a lei lhe assegura,
ou se foi citado incorretamente. Os fundamentos do recurso
podem ser suplementados após a iJ?terposição. Não há necessidade de observância de qualquer formalidade, podendo o recurso ser interposto até por telegrama, ou, oralmente, tomando-se-o por têrmo. Deve, porém, mencionar os fatos percutidos,
e as provas em que se funda . Não há efeito suspensivo, podendo, entretanto, a autoridade recorrida, mesmo sem garan:ia
da instância, suspender, por si mesma, a execução do seu ato,
quando submetido a revisão das côrtes fiscais. Essa suspensão
deve ser determinada, sempre que as razões de recurso evidenciem a ocorrência de sérias dúvidas quanto ao acêrto da decisão
recorrida, o que não podemos compreender como funcione, na
prática, já que a sua aplicação exige extraordinária autocrítica.
Ademais, se o recorrente oferece garantia da instância, a suspensão do ato recorrido deve ser determinada, ainda que as
razões do apêlo não se evidenciem sólidas. As decisões proferidas em recursos devem ser fundamentadas, sob pena de
anulabilidade.
3.1.9 Quanto à reClamação, protesto ou defesa, perante a autoridade inferior administrativa, é decidida pela comissão fiscal
do distrito, presidida pelo diretor do departamento de arre·~a 
dação e integrada de seis membros leigos, eleitos pelos corpos
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eletivos locais, pelo período de seis anos, sem qualquer exigência legal de qualificações mínimas. Depois da reforma de 1961,
as comissões referidas ganharam relativa independência, já que
os seus membros não são subordinados ao diretor de arrecadação . As comissões julgam os fatos comprovados, e decidem coIr.
base nêles _ É curioso notar que o diretor do departamento
arrecadador tanto pode apelar para a côrte fiscal r epresentando
a fazenda pública, como no interêsse do contribuinte. A êste
assiste a faculdade de optar entre o recurso para a comissão
fiscal, ou para a côrte fiscal, contanto que obtenha, previamente, a concordância do diretor do departamento de arrecadação; se esta não se m anifestar dentro de um mês, o recurso
direto será recebido e p rocessado como apêlo à comissão .
3.1.10 As côrtes fiscais são tantas quantas as regiões financeiras. Compõem-se de juízes, e de leigos . Na apreciação dos
casos, as côrtes fiscais gozam de liberdade de avaliação, mas
não podem chegar a conclusões contrárias à experiência comum.
Das decisões que proferirem, cabe apêlo para o Tribunal Fiscal
Federal (Bundesfinanzhof), desde que a controvérsia gire em
tôrno de quantias superiores a DM 1 000, ou a côrte fiscal recorrida entenda relevante a matéria discutida. Das decisões da
Bundesfinanzhof não cabe recurso algum, já que ela é a suprema côrte em matéria trib~tária; a única exceção é a hipótese
de se versar matéria constitucional, quando se permite recurso
ao Tribunal Federal Constitucional. A sede do Bundesfinanzhof continua em Munich, e a sua jurisdição é nacional. Funciona em turmas, e é composto somente de magistrados. Os
recursos para êsse tribunal superior serão sempre fundados em
aplicação errônea de lei, ou na patente contraditoriedade entre
a lei e os fatos. Julgando os apelos que lhe forem dirigidos, a
côrte poderá reformá-los no mérito, ou remetê-los de volta à
côrte inferior, que, em julgando de nôvo a controvérsia, ater-se-á aos rumos enunciados pela instância superior ao cassar
o pronunciamento primitivo. Esclarece a obra em exameque o
tempo normalmente gasto entre a apresentação de um recurso
ao Bundesfinanzhof, e o seu julgamento, é da ordem de três
anos, o que constitue, sem dúvida, um aspecto negativo do sistem~.
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3.2 Argentina

(fontes consultadas: Enrico Aliorio, op. cit. em
3.1, págs. 414 e 415; Dino Jarach, "Curso Superior de Derecho Tributário", ed. Liceo Profesional "CIMA", Corrientes, 1957, págs. 371 e
segs.; Egidio C. Trevisan, "Legislación Fiscal
y Elementos de Derecho Administrativo", ed.
Jacobo Peuser, Buenos Aires, 1940, págs. 150
e segs.; C. M. Giuliani Fonrouge, "Derecho Financiero", ed. Depalma , Buenos Aires, 1962,
voI. II, págs. 634 e segs.; Francisco Martinez,
"Derecho Tributario Argentino", ed. Uni versidad Nacional de Tucuman, Tucuman, 1956,
págs. 121 e segs.).

3 .2 . 1 AlIorio (op. cit ., em 3.2 retro) alude, ligeiramente, ao
sistema contencioso tributário argentino, pondo em relêvo a
criação, em 1960, do Tribunal Fiscal de la Nación, que, entretanto, não afasta a possibilidade de recurso à via judicial. Entretanto, e em que pese o interêsse das diversas obras consultadas, merece especial referência a de Giuliani Fonrouge, por
ser recente e incorporar diversas modificações que não poderiam estar consignadas nas demais.
3.2.2 O contencioso só surge, a rigor, após o ato de determinação, que implica em exigência, a9 contribuinte, do cumprimento da sua obrigação tributária. ~le se instala, portanto, a
partir de quando o sujeito passivo dispõe de um órgão diverso
daquele que fêz o lançamento, para lhe dirigir o seu pedido de
reforma do ato que repudia. Assim, no entender de Giuliani
Fonrouge, na Argentina só passou a haver contencioso tribu~
tário propriamente dito, a partir de 1957 na província de Buenos
Aires, e de 1960 no plano federal, anos em os quais entr.aram
a funcionar os tribunais fiscais respectivos.

3.2.3 Em matéria de tributos federais, resolvem como órgãos
de primeira instância, a Dirección General Impositiva (impostos federais internos, salvo imobiliários), a Dirección General
Inmobiliaria (contribuição imobiliária) , e a Dirección General
de Aduanas (impostos aduaneiros). Dos atos de determinação
da autoridade, cabe recurso ao Tribunal Fiscal de la Nación,
em assuntos que excedem o valor de 1000 pesos, e desde que o
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contribuinte prefira essa alternativa, em vez de continuar a via
administrativa junto aos mesmos órgãos de primeira instância.
No que toca à Dirección General de Aduanas, as suas decisões
são finais na órbita administrativa.
3.2 .4 O Tribunal Fiscal de la Nación e orgão administrativo,
situado na esfera do Executivo, mas com autonomia; compõe-se de juristas especializados, com remuneração equiparada à
dos deputados federais, incompatibilidade para outros misteres
que não o magistério, e somente removíveis por faltas graves,
devidamente provadas. Tem jurisdição sôbre os tributos afetos
à Dirección General Impositiva. O processo perante êsse tribunal é rápido, informal, e pode ser impulsionado ex officio.

3.2.5 O princípio do solve et repete, que foi adotado na Argentina por fôrça de elaboração jurisprudencial, e, depois, em
virtude de lei, está atenuado, somente prevalecendo para os
débitos até 4 000 pesos. É por isso que, até êsse limite, o contencioso passa a ser de repetição, perante a própria autoridade
lançadora. O prazo para recurso ao Tribunal Fiscal de la NaClOn, nos casos em que o contribuinte pode optar por essa via,
é de quinze dias, sem efeito suspensivo quando se cogita de
impostos e acessórios. Há variantes processuais, conforme se
trate de tal ou qual tipo de tributo.
3 .2 .6 Sendo normal no sistema argentino, que o contribuinte
deva pagar as quantias que lhe são exigidas administrativamente (ou pela prevalência da regra solve et repete, nos casos
em que ela ainda se aplica, ou porque a decisão condenatória
do Tribunal Fiscal de la Nación ou da autoridade fazendária
é exeqüível logo após proferida, não nos parece que haja, no
país sob exame, via de acesso ao Judiciário para anulação de
débito não satisfeito, mas, apenas, ação judicial de repetição.
Há norma de lei que condiciona qualquer demanda contra a
Nação ao prévio uso da via administrativa. Depois de ter sido
ela esgotada, o ingresso em Juízo é assegurado. Dá-se êle mediante petição ao juiz de primeira instância, podendo chegar o
interessado à Côrte Suprema, através de apelação ordinária ou
extraordinária, com trânsito pelas Cámaras Federales de Apelación, ou pelas Cámaras de Apelación de la Capital Federal,
nos casos previstos.
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3.3

Austrália

(fontes consultadas: Enrico Allorio, op. cit. em
3.1 retro; "Taxation in Australia", "World Tax
Series", dirigida por W. S. Barnes, e elaborada
por Walter Brudno, ed. Harward Law School,
Little, Brown & Company, Boston e Toronto,
1958) .

3.3.1 Allorio se limita a observar, à pág. 412 da obra citada
em 3.3 retro, que coexistem, na Austrália, as instâncias administrativa e judicial para o deslinde de controvérsias tributárias. Assim, no que r espeita aos casos do impôsto de renda, o
órgão contencioso administrativo que decide é uma junta
("board of review") que goza de relativa independência da
administração tributária, com jurisdição sôbre as disputas suscitadas pelo contribuinte junto à primeira instância (representada pelo "Commissioner of Taxation"). Pode, entretanto, o
contribuinte, se o preferir, recorrer diretamente para o Judiciário em vez de se dirigir ao "board of review".
3.3.2 A obra dirigida por Barnes, citada em 3.3, informa, de
modo mais pormenorizado, que o contribuinte pode recorrer do
ato de determinação tributária emanado do "Commissioner of
Taxation" , ou para os órgãos administrativos chamados "boards
of review", ou para o Judiciário, seja êste representado pela
High Court of Australia, ou pela côrte suprema do Estado, à
sua opção. Se, entretanto, se cogita da cobrança de impôsto
sôbre vendas ou de "Payroll Tax", o recurso só será cabível
para os "boards of review". :t!:stes tribunais administrativos,
em número de três (sediados em Sydney, Melbourne e Brisbane), são compostos de três membros (um dos quais, o presidente) , nomeados pelo Governador Geral. Embora a lei não
exija qualificações especiais, é hábito ser o presidente perito
em tributação e processo, e os outros dois membros, um dêles
advogado e o outro contador. As decisões dos "boards of review" são finais, salvo se envolverem questão de direito, caso
em que comportam recurso para a High Court of Australia.
3.3.3 Objeções contra a avaliação de bens para fins de incidência do impôsto de transmissão, podem ser levantadas perante o "Valuation Board" do distrito em que a propriedade
esteja localizada. Dos pronunciamentos dêsses órgãos, que são

34

em número de quatorze, cabe r ecurso para a High Court of
Australia, tanto da parte do contribuinte como da autoridade
fiscal. No caso de impostos aduaneiros ou de consumo, o contribuinte se sujeita ao solve et repete, podendo pedir a restituição em Juízo. Quando se trata de interpretar a tarifa aduaneira ou a do impôsto de consumo, cabe recurso para o "Tariff
Board". Em linhas gerais, o procedimento tributário é o seguinte: a) em matéria de fato, o contribuinte pode reclamar
contra o lançamento, para o próprio "Commissioner" . Se nenhuma reclamação por êrro de direito é apresentada no prazo
legal, consolida-se a situação em favor da administração, ao
passo que, se o êrro fôr de direito, fica a critério do "Commissioner" corrigi-lo ou não. b) Sendo notificado de um lançamento, pode o contribuinte reclamar ao "Commissioner" dentro de sessenta dias da ciência, sem que essa reclamação tenha
efeito suspensivo do pagamento. Não há prazo fixado para o
pronunciamento do "Commissioner", mas, se êle se delonga mais
do que razoável, contra a sua inércia cabe o "writ of mandamus". c) Contra a decisão do "Commissioner", que mantém ou
provê apenas parcialmente a reclamação do contribuinte, pode
êste, dentro de sessenta dias, à sua opção, interpor recurso para
um "board of revi'e w" , para a High Court of Australia, ou
para uma suprema côrte estadual, limitando-se à matéria argüida anteriormente, e às provas já produzidas. d) Escolhido
o recurso para um "board of review", que é tribunal administrativo, atua êste com jurisdição plena; a decisão do mesmo poderá ser objeto de apêlo para a High Court of Australia, em
matéria de direito, cabendo, entretanto, o julgamento, nesse caso,
ficar afeto a um dos seus membros agindo individualmente, e
em caráter definitivo, a menos que êle prefira levar o caso ao
tribunal pleno . e) Se o contribuinte tiver preferido, em vez do
"board of review", ir diretamente à High Court of Australia
ou a uma suprema côrte estadual, que terão jurisdição plena
em matéria de direito ou de fato, mas, sempre, funcionando
apenas um dos juízes integrantes do tribunal judiciário escolhido, da decisão dêsse juiz caberá apêlo para a côrte plena,
seja ela uma das supremas côrtes estaduais, seja a própria High
Court of Australia, mas, se se tratar desta última, o tribunal
pleno só atua se suscitada questão de direito. O pronunciamento da High Court of Australia é final, a menos que ela con-
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sidere cabível, excepcionalmente, recurso ao Judicial Committee
of the United Kingdom Privy Council.
3.4 Bélgica (fonte consultada: MareeI Feye et Charles Cardyn, "Procédure Fiscale Contentieuse", ed. Bruylant, Bruxelas, 1944) .
3.4.1 Na Bélgica há que estabelecer, preliminarmente, uma
diferença entre os impostos diretos e os indiretos, no que tange
ao contencioso. No caso de impostos diretos, o contencioso é,
sucessivamente, administrativo e judicial. Inicia-se por uma
reclamação dirigida ao diretor geral da administração tributária, com caráter de obrigatoriedade . Só depois do pronunciamento da autoridade administrativa, cabe a via judicial, que é
a côrte de apelação . Na fase administrativa, a reclamação é
julgada pelo diretor regional administrativo. O recurso ao Judiciário tem caráter de processo especial, sendo d€finitivo o
pronunciamento da côrte de apelação, que atua com jurisdição
plena, analisando a regularidade da reclamação e do seu j ulgamento pela autoridade administrativa. Cabe, ainda, recurso
para a Côrte de Cassação, desde que a controvérsia que lhe
seja submetida se cinja à matéria de fato.
3.4 .2 Quanto aos impostos indiretos, difere o respectivo contencioso do previsto para OS diretos, em dois pontos fundamen tais: a) não há duas fases processuais sucessivas, uma administrativa, outra judiciária; b) no que tange a esta segunda
fase, a competência decisória cabe aos tribunais ordinários regidos pelas regras do direito comum. Não está dito, de modo
claro, na obra sob exame, mas inferimos do que nela se contém
a respeito do contencioso dos impostos indiretos, que em relação a êles prevalece o solve et repete. Com efeito, às páginas
58 e seguintes, os autores citados aludem à fase judicial da
controvérsia, que se desenvolve perante os tribunais comuns,
tratando-a, exclusivamente, sob o aspecto da ação de restituição, o que faz pressupor pagamento prévio, sem margem para
discussão preventiva do desembôlso das quantias pelo contribuinte.

3 .5 Canadá
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(fontes consultadas: Enrico Allorio, op. cit. em
3.1 retro; C. M. Giuliani Fonrouge, "Anteproyecto

de Código Fiscal" , ed. F acultad de Derecho y
Ciencias Sociales, Buenos A ires, 1942).
3.5.1 Allorio apenas refere, de modo ligeir o, à pág. 412 da
obra citada em 3.5 retro, que prevalece, no Canadá, a dualidade
de instâncias, administrativa e judiciária. Exame algo mais detido, se bem que não extenso, é feito por Giuliani Fonrouge, na
obra citada em 3.5 retro, págs. 91 a 93. Ao contribuinte que
não aceita a exigência fiscal constante de lançamento r ealizado
pelos funcionários da Fazenda, cabe recurso para o Ministr o
das Rendas Nacionais, interponível por escrito, no prazo de um
mês, contado da ciência oficial da decisão impugnada. Da decisão do ministro, que deve ser notificada ao contribuinte, também por escrito, êste pode recorrer para a justiça. Para ver
o seu intento admitido, o interessado deverá dar fiança que
garanta o débito, à satisfação do ministro. Se a decisão deste
fôr mantida, deverá êle, no prazo de dois meses, enviar o processo à Exchequer Court of Cana da.
3.5.2 Essa côrte é competente para resolver tôdas as questões
relacionadas com tributos, sendo, pois, um tribunal especializado, com jurisdição sôbre o Domínio, cujo território percorre,
duas vezes ao ano, sediando em diferentes locais, para ali julgar
os casos diretamente. A competência e a jurisdição dessa côrte
são amplas. Dos seus pronunciamentos cabe recurso para a Suprema Côrte do Canadá, e, em casos especiais, para o Judicial
Committee of the United Kingdom Privy Council . No que concerne à cobrança compulsória dos débitos fiscais , a F azenda dispõe de ação judicial e de compulsão administrativa.

3.6 Colômbia

(fonte consultada: Isaac Lopez Freyle, "Principios de Derecho Tributário", ed. Lerner, Bogotá, 1962, págs. 566 a 569).

3 . 6.1 Na Colômbia, segundo se depreende do exposto pelo autor citado em 3 ,6 retro, há, para o deslinde das controvérsias
tributárias, um sistema de contencioso administrativo pleno e
terminativo, sem apêlo a órgãos do Judiciário. É curioso, mesmo, notar que, nas diversas fas es de elaboração do direito colombiano pertinente, se afirmou que a idéia de con tencioso
administrativo se filiava à observân cia dos princípios constitu-
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cionais vigentes naquele país, principalmente o que preserva
a separação dos podêres. Vejam-se, por exemplo as seguintes
considerações, tecidas pela comissão do Senado, sôbre o projeto
depois convertido em lei criadora do Conselho de Estado:
"Quiere decir esto que la jurisdicción a que nos
referimos se funda en el principio elemental no disputado hoy en los pueblos de regimen constitucional
de la separación de los poderes públicos. Más concretamente, la jurisdicción contencioso-administrativa
tiene su fundamento esencial en la separación, en la
independencia que debe haber entre la rama administrativa y la rama judicial deI Poder Público, y como
la Constitución que hoy rige en Colombia, de igual
manera que todas las que han regido durante nuestra
vida independiente, consagran el principio de dicha
separación de poderes, es claro que se impone aI establecer la jurisdicción de que se trata, para asegurar y garantizar el derecho individual" (op. cit., página 566) .
3.6.2 De igual teor, são as considerações de Velasco Calvo,
transcritas na obra em exame, ao analisar a natureza do recurso contencioso-administrativo:
"Por recurso contencioso-administrativo se entiende la revisión jurisdiccional de un acto administrativo. En efecto, la qualidad característica de la
jurisdicción contenciosa radica en ser sustancialmente critica y revisora, lo que significa que su misión
se reduce y concreta a examinar las decisiones, acuerdos y actos administrativos, que se discuten por la
vía gubernativa, bien provocada por particular y mediante declaración espontánea de la propia autoridad administrativa, para mantenerlos, revocarlos,
anularIos o modificarIos, siempre a base de decidir de
una manera exclusiva en la extensión que el acuerdo,
la petición o reclamación han tenido en la propia vía
gubernativa" (op. cit., pág. 566).
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3.6.3 O contribuinte' que não se acomode à eXIgencia da autoridade lançadora poderá recorrer para os tribunais secionais
do contencioso administrativo, de cujos pronunciamentos cabe
apêlo ao Conselho de Estado. É curioso ressaltar que a revisão, pelos tribunais administrativos acima citados, dos atos de
autoridades fiscais, é considerada como excepcional, num sistema que, a tôda evidência, resguarda para o Poder Executivo
amplo campo de atuação. Entretanto, as provas já produzidas
na fase puramente administrativa não jurisdicional, são as únicas que se permite aos tribunais do contencioso administrativo
levar em conta, quando decide os recursos que lhes sejam apresentados. Da manifestação do Conselho de Estado não cabe
qualquer outra via revisional, parecendo resultar das considerações tecidas pelo autor em referência, qUe nem mesmo em
se tratando de matéria de constitucionalidade .

3.7 Equador

(fonte consultada: E. Riofrio V., "Dos notas sobre el derecho fiscal ecuatoriano", in "Estudios
deI Centro de Investigación Permanente de Derecho Financiero", Buenos Aires, 1941, ano IV) .

3.7.1 Prevalece, no Equador, segundo expõe o autor citado
em 3 . 7 retro, na obra aludida (pág. 48), uma fase administrativa, em que o contribuinte pode recorrer das decisões do Diretor da Renda para o Ministro da Fazenda, e outra judicial,
que se segue, eventualmente, à manifestação ministerial, e que
está submetida, ou às côrtes superiores (se se trata de controvérsia de montantes de 100 até 1000 sucres), ou para a Côrte
Suprema (se superiores a 1000 sucres) . Abaixo de 100 sucres
qualquer demanda se exaure na fase administrativa.
3.7.2 As decisões do ministro (até o valor de 100 sucres), das
côrtes superiores (entre 100 e 1000 sucres), ou da Côrte Suprema (acima de 1000 sucres) são definitivas. Não é necessária a garantia da instância para interposição de recursos, tanto
administrativos como judiciais, mas, em caso de decisão final
adversa, o contribuinte se sujeita a juros moratórios, que fluem
a partir da notificação do lançamento primitivo.
89

3.7.3 Observa o autor que o sistema então sob comentário
importava em simplificação do anterior, que submetia as ques·
tões tributárias a três instâncias judiciais, enquanto que, depois
da reforma sob exame, se manteve a garantia jurisdicional plena
do Judiciário, sem se incorrer em excessiva protelação do curso
dos processos tributários.

3.8 Espanha

(fontes consultadas: Jose Luis de J uan Penalosa, "Los Jurados Fiscales", e Manuel Ballbe,
"Los Principios de Reforma deI Procedimiento
Administrativo", ambos in "VII Semana de Estudios de Derecho Financiero", Ed. de Derecho
Financiero, Madri, 1959, págs. 7 e segs., e 135 e
segs., respectivamente; Vicente Vaya Genoves,
"El Contribuyente Ante el Fisco", ed. do autor,
Valencia, 1953, págs. 89, 97, 105 e 106; Juan
Jose Peru eles Bassas, "Manual de Derecho Fiscar', ed. Bosch, Barcelona, 1961, págs. 443 e
segs.; Florencio Porpeta Clerigo, "Instituciones
de Derecho Fiscal", ed. Reus, Madri, 1957, páginas 265 e segs.; Sainz de Bujanda, "La interpretación de los tratados internacionales para
evitar la doble imposición", in "Memoria de la
Asociación Espanola de Derecho Financiero,
1961, Madri, págs. 89 a 92) .

3.8.1 Na Espanha, as questões fiscais são submetidas, exclusivamente, ao deslinde de órgãos não judiciais. A rigor, há
três estágios genéricos, que se desenvolvem em fases distintas,
a saber: a chamada simplesmente via administrativa, de âmbito
limitado; o procedimento econômico-administrativo, que é um
contencioso de amplas atribuições, que compreendem, na abalizada opinião de Sainz de Bujanda (op. cit., em 3.8 retro), até
o poder de interpretar tratados internacionais em matéria tributária.
' ., L

3.8.2 Os recursos e reclamações meramente administrativos
cabem quando Se questiona sôbre atos sem conteúdo econômico,
ou em que êste se apresente como de segundo plano; nos demais
litígios, o procedimento que prevalece é o contencioso econômico-administrativo. Por outro lado, o recurso ao processo
contencioso só se permite aos contribuintes que tenham esgotado
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o procedimento administrativo governamental, que é aquêle
que se qualifica de jurisdição administrativa, em contraposição
à jurisdição contenciosa.
3.8.3 Na fase dita administrativa, existe o chamado "recurso
de re.p osición", que é, em realidade, um pedido de reconsideração feito à própria autoridade da Fazenda prolatora do ato
com que o contribuinte não se conformou; o prazo de interposição é de oito dias. Há, depois dêsse apêlo à própria autoridade autora da exigência, os recursos hierárquicos, para órgãos
superiores àquele que houver mantido o seu primitivo ato.
3.8.4 Com a atual estruturação do contencioso dito econômico-administrativo, cabe aos tribunais econômico-administrativos
conhecer dos recursos que, anteriormente, eram julgados por
funcionários da Fazenda. Há tribunais econômico-administrativos provinciais, constituídos de funcionários fiscais e de um
advogado do Estado. E, em substituição ao antigo tribunal governamental do Ministério da Fazenda, foi instituído um tribu·
nal econômico-administrativo central, composto de cinco membros, todos funcionários especializados. Paralelamente, há as
chamadas "Juntas Arbitrales de Aduanas", para o deslinde de
questões aduaneiras.
3.8.5 Perulles Bassas Copo cit o em 3.8 retro, pág. 451) entende
que, a rigor, os tribunais econômico-administrativos não devem
ser considerados como órgãos jurisdicionais, mas administrativos, dada a sua implantação. Entretanto, considerando-se as
garantias que asseguram aos contribuintes, e até mesmo a circunstância de não haver mister garantia de instância para
acesso a êsses tribunais, merecem êles subsistir, por constituÍrem os mais efetivos e idôneos. São partes legitimas para interpor recurso aos tribunais econômico-administrativos, quaisquer pessoas prejudicadas pelo ato de determinação, ainda que
não sejam sujeitos passivos da obrigação tributária. Podem as
partes intervir, pessoalmente ou por procurador, que será advogado. A Fazenda é legítima para recorrer, como os contribuintes. Além das "Juntas Arbitrales de Aduanas", dos Tribunais
econômico-administrativos regionais, e do Tribunal econômico-administrativo central, funciona, como órgão do contencioso,
o Ministro da Fazenda, em casos excepcionais.
3.8.6 O prazo para a interposição dos recursos é de quinze
~ias. Nos casos em que os tribu nais econÔmico-administrativos
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atuam como primeira instância contenciosa, o recurso das suas
decisões é cabível para o tribunal central. Não se dá efeito suspensivo da cobrança, em qualquer das fases do processo administrativo ou econômico-administrativo.
-

: -1 -

"

3'.8:7 Por fim, há o procedimento verdadeiramente jurisdicio-

nal, através dos recursos ao contencioso administrativo, integrado das Salas de 10 Contencioso Administrativo de las Audiencias Territoriales e do Tribunal Supremo deI Contencioso
Administrativo. Só se permite a via contenciosa administrativa ao contribuinte que se tenha submetido ao solve et repete,
salvo prova de estado de pobreza. O princípio do solve et repete não se aplica ao recurso de "reposición", nem ao econômico-administrativo, que, já se viu, independem até da garantia
de instância.

3.9 Estados Unidos

(fontes consultadas: Enrico Allorio, op.
cito em 3.1 retro, págs. 411 e 412; Randolph E. Paul, "Taxation in the United
States", ed. Little, Brown & Co., Boston,
1954, págs. 630 e segs.; Jerome R. Hellerstein, Edmund Pavenstedt e William T.
Plumb Jr., artigos publicados in "Tax
Law Review", publicada pela New York
University, School of Law, voI. 14, págs.
327 e segs., vol. 15, págs. 1 e segs., e voI.
13, págs. 247 e segs., respectivamente) .

3.9.1 Allorio (op. cit., em 3.9 retro) observa, sucintamente,
que, nos Estados Unidos, para os tribunais federais, a cúpula
do sistema jurisdicional administrativo é a Tax Court, composta de 16 membros, nomeados e não eleitos, e isentos de influência partidária. Julga, anualmente, cêrca de 5000 litígios,
originados apenas da cobrança dos tributos internos arrecadados pelo InternaI Revenue Service. As decisões dêsse órgão
têm, em princípio, fôrça de lei para os órgãos judiciais a que
o contribuinte se dirige após o veredito administrativo.
3.9.2 A competência da Tax Court é limitada, como se viu,
aos impostos internos, de nível federal, o qUe vale dizer: impostos de renda, de transmissão, e sôbre doações. .O recurso do
contribuinte tem efeito suspensivo, a menos que a autoridade
lançadora entenda ser possível a insolvência do litigante; mas,
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os bens eventualmente tomados em garantia não podem ser vendidos antes da audiência da côrte, salvo com a concordância
do recorrente, ou se forem perecíveis ou de guarda e manutenção excessivamente onerosas. Para esclarecimento do leitor,
que tenha notícia de um tribunal administrativo, nos Estados
Unidos, com o nome de "Board of Tax Appeals", consigne-se
que essa era a antiga designação da "Tax Court".
3 . 9.3 Há, ainda, outra côrte administrativa, chamada "Court
of Claims", que deslinda casos em que são feitas 'reclamações
de pagamentos devidos pelos Estados Unidos. Dentre as hipóteses que êsse tribunal julga, figuram muitas de natureza
tributária, nas quais o contribuinte visa a obter restituição de
impostos. A "Court of Claims" tem uma estatura ímpar no
contencioso administrativo norte-americano, já que é o único
órgão dessa natureza cujos julgados só podem ser revistos judicialmente pela Suprema Côrte dos Estados Unidos, ao passo
que os da "Tax Court" são suscetíveis de revisão por qualquer
dos tribunais de circuito, ou pelo de apelação do Distrito de Colúmbia.
3.9.4 Embora não haja na Constituição dos Estados Unidos
qualquer regra segundo a qual o contribuinte terá, sempre, o
direito à jurisdição judicial em matéria de tributos, a Suprema
Côrte Federal e os tribunais de circuito têm-se reservado competência revisional em casos especialmente importantes, como
os de constitucionalidade e de lesão a direitos fundamentais dos
cidadãos, sem falar, ainda, em possíveis violações à regra do
"due process of law".
3 .10 França

(fontes consultadas: Enrico Allorio, op. cito em
3 . 1 retro, págs. 415 e 416; Louis Trotabas, "La
nature juridique du contentieux fiscal en droit
français", in "Mélanges Maurice Hauriou", ed.
Sirey, Paris, 1929, págs. 708 e segs.; Georges
Chaudat, "Le Contentieux des impôts directs
dans sa phase administrative", ed. Dalloz, Paris,
1938; Lucien Mehl, "Science et Techniques Fiscales", ed. Presses Universitaires, Paris, 1959,
págs. 740 e segs.) .

3.10.1 AlIorio, na obra citada em 3.10 ' retro, esclarece, em
linhas gerais, que no sistema francês se precisa fazer, desde
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logo, uma distinção entre impostos diretos e indiretos. No que
tange aos primeiros, cabe, na fase contenciosa, a cognição de
primeiro grau aos órgãos do contencioso administrativo, enquanto que, no referente aos últimos, a jurisdição é dos juízes
CIV1S. Mas, em segunda instância funciona, em qualquer dos
casos, o Conselho de Estado.
3.10.2 O estudo de Trotabas, embora antigo, é interessante e
elucidativo, descendo a considerações de certa profundidade a
respeito da natureza do contencioso tributário na França. Assinalando êle a dualidade de esferas de jurisdição para os impostos diretos e indiretos, mostra que o direito positivo anterior não conhecia essa diferenciação, confiando, na íntegra, a
solução dos litígios fiscais a órgãos administrativos, apenas. A
dicotomia impostos diretos e indiretos, para os primeiros prevalecendo o contencioso administrativo, e para os últimos o misto, era justificada pelo fato d e naqueles a controvérsia surgir,
sempre, com base na existência de um ato administrativo de
determinação, enquanto que nestes, não se verificando aquêle
pressuposto, o contencioso seria, naturalmente, de índole judicial. Mostra êle que essa distinção não é rígida como se poderia
supor, já que alguns casos em que se questiona sábre impostos
indiretos podem surgir com base num ato administrativo de
determinação, implicando, assim, no deslocamento natural da
controvérsia para o contencioso administrativo, enquanto que
em outros, relativos a impostos diretos, as questões emergentes poderiam ser de tal natureza (questões d e estado, ou de
nacionalidade) que se vinculariam, logicamente, à jurisdição
judicial. Dessas considerações o autor infere a falta de funda.
mento científico para a sistemática de atribuição adotada pelo
direito francês.
3.10.3 Segundo esclarece Trotabas, em se tratando de impostos indiretos o juiz competente é o civil, sendo a sua decisão
suscetível apenas de recurso à Cárte de Cassação . Se, por outro
lado, o caso é de tributos diretos, atuam, em primeiro grau de
contencioso administrativo, os Conselhos de Prefeituras, e, em
segunda instância, o Conselho de Estado. Diz êle, ainda, que
os podêres dêste último são muito mais amplos que os da Cárte
de Cassação, já que ela dispõe de competência limitada, como
o seu próprio nome demonstra, e aquêle, de jurisdição plena.

3.10.4 Lucien Mehl (op. cit. em 3 .10.1), escrevendo mais recentemente e de modo pormenorizado, sôbre o contencioso tributário na França, esclarece que êle se pode distinguir não
somente sob o prisma da natureza direta ou indireta dos tributos, mas, também, pela fase da sua determinação e cobrança, e das ações repressivas. Assim, há que considerar o contencioso do lançamento, o da cobrança, e o do processo punitivo. Por fim, ter-se-ia que considerar a possibilidade do uso
de uma via de eqüidade, que o autor denomina "remise gracieuse" .
3.10.5 Os recursos ditos graciosos são, sempre, de competência exclusiva da autoridade administrativa; o contencioso punitivo é peculiar aos tribunais repressivos, enquanto que o r eferente aos demais litígios tributários, embora se instaure em
plano administrativo, se desenvolve na via recursal administrativa ou judiciária; naquela, no que pertine aos impostos
diretos e ao "sur chiffre d'affaires"; nesta, no que tange aos
indiretos, aduaneiros e de sêlo (chamado "enregistrement") ,
tanto na fase de lançamento como na de cobrança. Essa dualidade de jurisdição suscita problemas de competência a respeito
de questões de legalidade dos atos regulamentares, e responsabilidade do poder público.
3.10.6 No contencioso do lançamento, o que se contende é,
essencialmente, a regularidade e o fundamento básico da incidência pretendida. O contencioso de cobrança, que inclui o da
execução coativa, em se tratando de impostos indiretos, se confunde, pràticamente, com o contencioso de lançamento, ao passo
que, se se trata de impostos lançados, há diferença, ainda que
o órgão de competência jurisdicional possa ser o mesmo. Quanto
ao contencioso repressivo, o fisco aparece em geral como autor,
cabendo ao contribuinte, como réu, defender-se perante o juiz
competente para decidir sôbre as questões relativas ao lançamento e à cobrança. Se, porém, as faltas imputadas ao contribuinte são de natureza grave, a competência é do juízo repressivo.
3.10. 7 Nos casos de recurso administrativo, a jurisdição é
plena e até comporta reconvenção da autoridade fiscal. As
decisões de primeira instância são exeqüíveis mesmo que tenham sofrido recurso, o qual, portanto, não tem efeito suspensivo. No prazo de dois meses cabe, de tais pronunciamentos,
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recurso ao Conselho de Estado, tanto do contribuinte como do
Ministro da Fazenda. O Conselho de Estado pode, em caráter
excepcional, dar ao recurso natureza suspensiva. No apêlo ao
Conselho de Estado, não é permitido inovar na demanda ou
aduzir-lhe elementos estranhos à controvérsia como estava posta
em primeira instância; o mesmo se aplica à administração fiscal,
que não pode apresentar reconvenção nova. O Conselho de
Estado atua, em matéria tributária, por meio de uma de suas
seções, tanto na fase de instrução corno na de julgamento (a
menos que se trate de matéria relevante, caso em que funcionam juntas as duas seções fiscais), ou pela seção do contencioso,
ou, ainda, em composição plena. Das decisões do Conselho de
Estado não cabe, em princípio, recurso algum, podendo apenas
ser reabertos os casos mediante pedido de revisão ou reconsideração, em hipótese de êrro material. Só excepcionalmente
o Conselho de Estado tem sua jurisdição limitada ao juízo de
cassação (casos de decisões do Conselho Superior de Confisco
de Lucros nícitos, e outros). Aí temos, em síntese, exposto o
funcionamento do contencioso dos impostos diretos, e da "taxe
sur le chiffre d'affaires".
3.10.8 Quanto aos impostos indiretos, incluídos os aduaneiros,
o sistema é diferente, como já se mencionou. Como a exigência por parte do fisco sempre se dará a posteriori do surgimento da obrigação tributária, ou, reversamente, o contribuinte é
que a terá suscitado mediante pedido de restituição do que
houver pago a mais, geralmente o processo se inicia - se bem
que não obrigatoriamente - por uma fase de composição administrativa. O estágio contencioso pràpriamente dito, começa
a se desenvolver perante um juiz civil, salvo se se tratar de
matéria aduaneira, quando o órgão da justiça comum só intervém em segunda instância (tribunal, não juiz singular). O
processo judicial é sumário. O ônus da prova, no contencioso
de cobrança, é da administração . O julgado do tribunal civil
é terminativo, somente podendo ser objeto de recurso de cassação . O contencioso de cobrança é idêntico ao dos impostos
diretos.
3.10.9 Em casos aduaneiros, a autoridade julgadora em primeira instância, em vez de ser um juiz civil, é o juiz de paz,
o mesmo se aplicando ao processo repressivo em matéria alfan-

degária, salvo no que se refere à aplicação de penas privativas
da liberdade, hipótese na qual é competente o juiz civil. Em
segunda instância atuam os tribunais civis, cabendo, tão-somente, recurso de cassação dos arestos que aquêles lançarem .

3 . 11 Grécia

(fonte consultada: George Nezis, "The Tax System of Greece:', in "Bulletin for International
Fiscal Documentation", voI. IX, ns. 1-2, págs. 23
e segs.)'.
3.11.1 Na Grécia qualquer notificação de exigência de impostos feita ao contribuinte dá ensejo a uma fase preliminar de
entendimentos, visando a uma composição amigável . Se esta
não é atingida, então cabe ao interessado recorrer no prazo de
dez dias, para uma comissão composta de três membros, presidida por um alto funcionário fiscal ou magistrado, e integrada, ainda, de um outro funcionário indicado pelo Ministro da
Fazenda ou pelo Rei, e um designado por associação de classe.
3.11.2 Contra o decidido por essa comissão cabe recurso para
uma segunda instância administrativa, que será, conforme o
valor da controvérsia, ou um tribunal administrativo sediado
na cidade onde reside o contribuinte, ou a "High Revision
Court", com sede em Atenas. Como terceira instância funcionará o Conselho de Estado, com jurisdição apenas nos casos de
violação de lei, mediante recurso que lhe pode ser interposto
no prazo de sessenta dias. Vê-se que o contencioso fiscal grego
é puramente administrativo .

.,

3.12 -tndia

(fonte consultada: "Taxation in India", "World
Tax Series", dirigido por W. S. Barnes, e elaborado
por Walter Brudno, Charles K. Cobb Jr. e Nani A.
Palkhivala, Harward Law School, ed. Little, Brown
& Co., Boston e Toronto, 1960, págs. 69 e segs., 85
e segs., 92 e segs., 95 e segs., 109 e segs., 111, 131,
382 e segs.) .

3.12 .1 Na índia o processo tributário é previsto, especificamente, para cada tipo de exação. Em matéria de impôsto sôbre
a renda cabe recurso do lançamento, para os "Appellate Assistant Commissioners", e, em seguida, para um "Appellate Tribunal", podendo o caso ser levado até às estaduais "High Court"
em matéria estrita de direito. O acesso à Suprema Côrte é reservado a certos casos especiais. Em se tratando de outros
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tributos, como os chamados "Wealth" e "Expenditure taxes",
o "Appellate Tribunal" também atua como órgão de recurso.
No caso de impôsto de transmissão a segunda instância é representada pelos "Appellate Controlers", e a terceira pelo mesmo
"Appellate Tribunal" . A Fazenda Pública pode também recorrer.
3 .12 .2 Embora os "Appellate Assistant Commissioners" sejam
órgãos administrativos, gozam de autonomia judicante. Quanto
ao "Appellate Tribunal", é um órgão quase-judicial, subordinado ao Ministério do Direito. É integrado de juízes e contadores
indicados pelo Govêrno. Divide-se em vários ramos, sediados
em diferentes locais do país . No caso de impostos aduaneiros
e de consumo federal, o Executivo enfeixa podêres de decisão
final.
3.12.3 Qualquer questão em que se alegue violência a prinClplOS constitucionais tribut ários pode ser levada às "High
Courts", ou à Côrte Suprema. Esta, porém, em princípio, tem
sua competência limitada às questões de direito, embora lhe
seja facultado determinar quando lhe cabe apreciar matéria de
fato, o que, convém assinalar, ocorre muito raramente.
3.12.4 Em controvérsias sôbre impôsto territorial, a competência para decidir é, em princípio, de órgãos locais inti1ulados
"Boards of Revenue", que exercem ao mesmo tempo funções
administrativas e jurisdicionais, como tribunais de apelação.
Quanto aos impostos aduaneiros, já foi dito que os litígios originados na sua determinação e cobrança comportam deslinde
administrativo, cabendo a última palavra ao Govêrno Federal.

3.13 Inglaterra

(fontes consultadas: Enrico Allorio, op. cito
em 3.1, pág. 411 , "Taxation in the United
Kingdom", "World Tax Series", dirigido por
W. S. Barnes, e elaborado por Walter Brudno
e Frank Bower, Harward Law School, ed.
Little, Brown & Co., Boston e Toronto, 1957,
págs. 18, 22 e segs., 62 , 86, 94 e 411 e segs.) .

3.13.1 Em questões sôbre impôsto de renda o "General Commissioner"e os "Special Commissioners" exercem jurisdição
quase-judicial, decidindo reclamações dos contribuintes, que podem agir pessoalmente, embora seja comum a contratação de
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advogados para representá-los. nos pronunciamentos de tais
órgãos cabe recurso para a "High Court", interponível tanto
pelo contribuinte como pela Fazenda. Em casos outros que
não de impôsto sôbre a renda, sôbre a transmissão, as disputas
entre contribuintes e fisco sàmente são deslindadas quando o
Tesouro inicia ação de cobrança perante as "High Courts".
3 .13.2 Da "High Court" podem as partes interessadas ir à
"Court of Appeal", em caso de alegado êrro de direito. Cabe,
ainda, recurso para a "House of Lords" se a própria "Court
of Appeal" o admitir, o que só costuma ocorrer em casos de
elevado valor patrimonial, e se os três membros dêste tribunal
não houverem votado de modo igual. A "House of Lords" tem
competência plena, inclusive quanto à matéria de fato, embora
raramente a exerça neste particular. As decisões dos três tribunais aqui referidos são dadas oralmente. O respeito ao precedente é tão grande que a êste se empresta fôrça vinculante
quase igual à da lei, muito embora isso decorra de praxe, e
não de norma cogente.
3.13.3 Em matéria de impôs to sôbre a renda não se admite
ação judicial direta, atuando as côrtes de justiça apenas em
grau de recurso, que tem efeito suspensivo na fase de submissão ao "General Commissioner" ou aos "Special Commissioners",
mas não quando interposto para os tribunais judiciais. Quanto
ao impôsto de transmissão, o recurso do contribuinte contra o
ato de determinação do "Estate Duty Office", para a "High
Court", depende de prévio pagamento ou garantia da instância.
Se a disputa se referir à fixação de valor de imóveis, atua como
tribunal administrativo o "Lands Tribunal", e como órgão judicial a "Court of Appeal". Na hipótese de impostos aduaneiros e de consumo, o sistema de solução das controvérsias é
curioso: decide, terminativamente, um árbitro independente.
3.14

Itália

(fontes consultadas: Enrico AlIorio, op. cit. em
3.1 retro, págs. 416 e segs.; Ezio Vanoni, "Studio
per una riforma deI contenzioso tributaria", in
"Ri vista di diritto finanziario e scienza delle finanze", 1951, págs. 99 e segs.; Aster Rotondi, "Lineamenti di diritto tributaria", ed. Giuffre, Milano,
1962, págs. 221 a 223; Vita Bompani, "SulIa riforma deI contenzioso tributario in Italia", in "Archi-
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vio Finanziario", voI. I, págs. 89 e segs.; A. n. Giannini, "I concetti fondamentali deI diritto tributario", ed. Unione Tipografico Editrice Torinese, Torino, 1956, págs. 194 e segs.) .
3 .14.1 Allorio, em linhas amplas, no seu trabalho citado em
3 .14 retro esclarece que o contencioso tributário italiano se desdobra em duas fases, uma perante juízes fiscais especiais, outra
ante juízes ordinários ou civis. Estuda, depois, os vários projetos em curso, no sentido de se modificar o sistema vigenté,
e aduz comentários interessantes.
3 .14 .2 Contra o lançamento dispõe o contribuinte de recurso
hierárquico, que, nos casos de impostos indiretos sôbre negócios,
de registro, de sucessão, e hipotecário, é cabível para o intendente de finanças, ao qual pode pedir reconsideração desde que
o montante em litígio não exceda de 10 000 liras; se excede
dêsse valor, o recurso contra o pronunciamento do intendente
será para o Ministro da Fazenda; não há efeito suspensivo . O
uso do recurso hierárquico não é condição para a via judicial,
mas se êle não foi interposto, a administração vencida não responde pelas custas. O recurso hierárquico é, também, cabível
nos seguintes casos: a) impostos comunais de consumo, em r elação aos quais decide como primeira instância o administrador
fiscal, em segunda o prefeito, e em terceira o Ministro da Fazenda; b) impostos sôbre indústria e comércio, artes e profissões, em relação aos quais o recurso é interposto para o Ministro da Fazenda; c) contribuição de melhoria, em referêncià
à qual decide o Ministro da Fazenda, sendo discutível a possibilidade de apêlo, ainda, para o Conselho de Estado.
3 .14 .3 Nos impostos diretos e nos indiretos sôbre negócios, o
contencioso administrativo se desenvolve perante os seguintes
órgãos: comissões distritais, comissões provinciais e comissão
central, observando-se: a) se se tratar de impostos diretos, as
comissões distritais e provinciais exercem competência plena,
enquanto que a comissão central se limita a apreciar alguns aspectos do litígio; b) quanto a outros impostos, se a disputa se
fere a respeito de determinação da base imponível, atuam as
comissões distritais e provinciais, sendo a manifestação destas
finais na fase administrativa, enquanto que, se giram em tôrno
de outros aspectos, decidem as comissões distritais, e, em seguida, a comissão central.
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3.14.4 No que concerne à fase judicial observe-se que, e1rt rélação aos impostos diretos não é ela cabível antes de esgotada
a instância administrativa, o mesmo não se dando na hipótese
de impostos indiretos sôbre negócios. Exige-se, entretanto, prévio pagamento do tributo para que prevaleça a possibilidade
da ação judicial. As instâncias judiciárias que atuam são as
seguintes, na ordem de importância crescente: tribunais locais,
côrte de apelação e côrte de cassação.
3.15 México

(fontes consultadas: Enrico Allorio, op. cit., em
3.1 retro, pág. 413; "Taxation in Mexico",
"World Tax Series", dirigido por W. S. Barnes, e
elaborado por H. J. Gumpel e Hugo B. Margain,
Harward Law School, ed. Little Brown & Co.,
Boston e Toronto, 1937; C. A. Michele, "Lineamenti deI proceso tributario secondo il recente
codigo fiscal de Messico", in "Rivista di diritto
finanziario e scienza delle finanze", 1940, págs.
371 e segs.; Martinez Lopez, "Derecho Fiscal
Mexicano", ed. Porrua, México, 1959; Eduardo
Bustamante, "La justicia administrativa", "EI
Foro", segunda época, tomo lI, n.o 3, págs. 281 e
segs.; Onesimo Cepeda V., "La Justicia fiscal en
Mexico", "Memória de la tercera conferencia de
la Federación Interamericana de Abogados",
México, tomo I, págs. 136 e segs.; "Revista deI
Tribunal Fiscal de la Federación", México, diversos volumes) .

3 .15.1 A criação, em 1938, do "Tribunal Fiscal de la Federación" no México deve ser assinalada como de importância Ímpar, pela alta posição reservada a êsse órgão jurisdicional. A
primeira instância é cumprida, em recurso hierárquico, pelos
diretores dos departamentos de arrecadação. O processo admi·
nistrativo é previsto na legislação específica de cada tributo,
sendo aplicável, em caso de omissão, o que se contém no Código Fiscal.
3.15 .2 Em matéria de impôsto sôbre a renda cabe reclamação
ao Diretor, em quinze dias úteis, a menos que se trate de residente no exterior, quando o prazo será de quarenta e cinco
dias. Depois, há acesso ao "Tribunal Fiscal de la Federación"
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ao qual Já se aludiu. Trata-se de um 6rgão contencioso Ímplantado no âmbito do Poder Exec utivo, mas que goza de total
autonomia . É composto de 21 membros, aos quais se dá o título
de magistrados, que o Presidente da República indica mediante
recomendação do Ministro da Fazenda, e o Senado aprova .
Têm mandato de seis anos, renovável, e só podem ser removidos
nas mesmas circunstâncias -excepcionais em que o podem os
juízes. Devem ser todos bacharéis em direito, com prática mínima de cinco anos, ficando, durante o exercício de suas funções,
incompatibilizados para qualquer atividade que não seja o magistério.
3.15.3 A jurisdição do "Tribunal Fiscal de la Federación" é
plena, podendo, até, anular atos normativos, como circulares e
outros de índole administrativa . Funciona desdobrado em sete
turmas . Nã() pode, entretanto, o referido tribunal atuar antes
que o contribuinte haja exaurido as vias de contestação estritamente administrativas não jurisdicionais . De notar que o
"Tribunal Fiscal de la Federación" entendeu não lhe assistir
competência para deixar de aplicar leis eivadas-x de inconstitucionalidade, limitando-se, apenas, a declarar ilegais regulamentos baixados pelo Poder Executivo. Entretanto, a Côrte Suprema decidiu de modo diverso. De decisões de suas turmas, o
tribunal pleno pode conhec-er, e modificá-las, com o fito de
manter uniforme a sua jurisprudência.
3.15.4 A via judicial fica , em matéria de tributos, circunscrita
apenas ao chamado "juicio de amparo", que é um remédio extraordinário de proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos.
Como é utilizável contra atos administrativos ou judiciais, é
claro que não se o pode afastar quando impetrado contra o
próprio "Tribunal Fiscal de la Federación". Competente para
decidi-lo é o juiz federal, em primeira instância, e, em recurso,
a Suprema Côrte.
3.16 P01·tugaZ
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(fontes consultadas: Antônio Braz Teixeira e
Francisco Alves dos Santos, "Código de Processo das Contribuições e Impostos e Organização dos Serviços de Justiça Fiscal", ed. Livraria Morais, Lisboa, 1963, págs. 19 e segs.; Antônio Cândido Mouteira Guerreiro, "Direito
Processual Tributário", ed. Atlântida, Coimbra, 1961, págs. 19 e segs.) .

3.16.1 Há, em Portugal, contencioso administrativo pleno, coroado como sistema, pelo Supremo Tribunal Administrativo.
Antes da fase jurisdicional a matéria tributária é objeto de
discussão tipicamente administrativa, perante os próprios órgãos encarregados do lançamento e da cobrança. Isso se dá
mediante reclamações, que são de três naturezas: a graciosa,
em que se pede revisão à autoridade de quem emanou o primeiro
ato; a ordinária, que é análoga à anterior, com a diferença de
que se pede anulação do ato, e não a sua revisão baseada em
simples motivos de conveniência ou eqüidade; e a extraordinária, que apresenta de peculiar apenas o fato de ser interponível
em prazo mais longo.
.
3 .16.2 O contencioso se inicia, pois, perante juízes de primeira
instância do contencioso tributário (de caráter não judicial),
com recurso, ainda de índole não judicial, para o órgão de cúpula
do contencioso administrativo português, que é, como já se viu,
o Supremo Tribunal Administrativo.

3.17 Suécia

(fontes tonsultadas: "Taxation in Sweeden",
::'World Tax Series", dirigido por W. S. Barnes e
elaborado por Martin Nore, Frank J. Duffy e
Harry Sterner, Harward Law School, ed. Little,
Brown & Co., Boston e Toronto, 1959, págs. 49 e
Segs., 99 e segs., 127, 587 e segs.; C. O. Sandstrom,
"Au sujet de la decision antecipée en matiere
d'impôts", in Bulletin for International Fiscal Documentation, voI. XII, n.O 3, págs. 133 e 214) .

3.17.1 Na Suécia o Parlamento designa funcionários para receberem queixas dos cidadãos, contra atos arbitrários de autoridades. Mediante reclamação, êsses funcionários atuam, promovendo a responsabilidade dos que tiverem exorbitado, e agindo na salvaguarda dos direitos individuais lesados. Como órgão
de cúpula do contencioso administrativo, há a Suprema Côrte
Administrativa, a quem o Rei delega funções de fazer justiça
em assuntos do Estado.
3.17 .2 As instâncias inferiores do contencioso administrativo
se constituem de comissões compostas de leigos, que atuam
como primeiro grau de cognição, e outras departamentais, que
operam como segundo grau . Dos pronunciamentos dessas co-
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missões regionais cabe recurso, ou para a referida Suprema Côrte
Administrativa, ou, em se tratando de casos de pequena monta,
para o "Audit Court", também um órgão jurisdicional administrativo. Os apelos podem ser feitos tanto pelos contribuintes como pela Fazenda.
3.17 .3 Em 1951 foi criado o "National Tax Board", com o en-cargo de expedir o que se chama "advance ruling-s" (espéci<:;
de diretrizes gerais que são vinculatórias só para a Fazenàa) .
N o caso de controvérsias sôbre impôsto sucessório, as decisões
de primeira instância constituem matéria de recurso aos órgãos
judiciais ("Courts of Appeals" e Suprema Côrte), visto como
surgem no processo de inventário. No que concerne ao imposto
de renda, os lançamentos, uma vez decididos em recurso, por
uma comissão local ou regional, são definitivos para o ano a
que se referem. Em casos especiais, cabe um apêlo extraordinário, interponível em cinco anos (casos de êrro de fato, ou
de direito na capitulação da hipótese como sendo de rendimento). Tal recurso é sempre oferecido para o órgão do contencioso administrativo imediatamente superior ao que decidiu,
salvo se êste houver sido a própria Suprema Côrte Administrativa, caso no qual é ela mesma que decide, como se se tratasse de pedidos de reconsideração. Os recursos não têm efeito
suspensivo, sejam quais forem os órgãos, salvo quando a autoridade recorrida entender que deve sustar a cobrança até que
seja julgado o apêlo.

3.18 Suíça (fontes consultadas: Irene Blumenstein, "La giurisdizione tributaria per gli imposte federali nella
Svizzera", in "Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze", 1954, págs. 340 e segs.; Pierre
Verrey, "La révision en matiere fiscale" , in "Révue de Droit Administratif et de Droit Fiscal",
1947, págs. 225 e segs.) .
3.18.1 Consideraremos apenas a estrutura do processo em tributos federais. Em se tratando de impostos aduaneiros, o contencioso é apenas administrativo, consistindo em recurso para
a direção do departamento competente; em seguida, para a direção geral das alfândegas; por fim, para a Comissão Aduaneira
de Recurso, que é independente da administração, embora su-
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bordinada ao Poder Executivo. Os recursos têm efeito suspensivo, quando a autoridade a quem couber decidi-los o determinar. Nos casos de impostos sôbre álcool, o recurso cabe para
a Comissão Federal.
3.18.2 Nos casos em que não exísta previsão específica de órgãos administrativos federais, atua o Tribunal Federal, como
instância única, de jurisdição ampla, ilimitada, qUe pode ser
exercida até pela reformatio in pejus . Nos casos de impostos
para a defesa nacional, funcionam como tribunais as comissões
cantonais.

3.19 Uruguai (fonte consultada: Posadas-Belgrano, "perecho
Tributario", ed. Medina, Montevidéu, 1959, páginas 325 e ' segs.) .
3.19.1 A primeira instância de recurso em questões tributárias
é a própria autoridade de quem emanou o ato impugnado; é
o caso do chamado recurso de revisão. Depois, cabem apelos
administrativos para órgãos hieràrquicamente superiores, sem
prejuízo da ação judicial de repetição de tributos já pagos.
4.

CONCLUSõES GERAIS DE ORDEM SISTEMATICA SôBRE
O QUE SE AFIGURA PRIMORDIAL FIXAR, NA ELABORAçÃO DE UMA LEI ORGANICA DO PROCESSO TRIBUTAR 10
NO BRASIL

4.1 Do exame do direito comparado, que acabamos de fazer,
decorre que a garantia de uma jurisdição adequada, que assegure a observância dos direitos dos contribuintes, é expressa
em quase todos os sistemas de direito positivo, muito embora
a Constituição brasileira seja a única a estabelecer, por via
oblíqua da amplitude do art. 141, § 4.°, que essa jurisdição deva
ser judicial.
4.2 Prepondera na maioria dos países cujos regimes foram
analisados, a dualidade de jurisdição, administrativa (com
maior ou menor grau de autonomia) e judicial, poucos sendo
aquêles em os quais o contencioso fiscal é apenas administrativo, no sentido do oposto ao judicial.
4.3 Pensamos, pois, que na concepção básica de um esquema
de reestruturação do processo tributário, o que se deve ter em
linha de princípio é a observância dos seguintes postulados:
a)

Mantida e respeitada a norma constitucional vigente, que assegura a revisão judicial de quais-
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quer atos administrativos, se organizará o prOcesso tributário de tal forma que êle se desenvolva em duas fases, uma administrativa, outra judiciária.
b)

A fase administrativa será regulada de modo que,
preservada a mais ampla defesa aos contribuintes, permita acelerar a cobrança da dívida fiscal,
com a supressão de hiatos e a fixação de prazos
rígidos para o desenvolvimento do processo.

c)

Atuarão como órgãos da jurisdição administrativa julgadores de primeira instância, totalmente
desligados das funções de fiscalização e arrecadação, e, ao mesmo tempo, portadores de aptidões qUe os tornem isentos de interêsse no deslinde das questões, e capacitados, tecnicamente,
para bem decidir, submetida a sua designação a
princípios rigorosos; e, em segunda instância, colegiados com integrantes que podem ser escolhidos pelo critério paritário, mas que atendam a indispensáveis requisitos de independência e aptidão.

d)

Supressão de qualquer recurso hierárquico das
decisões do 6rgão administrativo jurisdicional 6e
segunda instância, para outra autoridade do Poder Executivo.

e)

Disciplina adequada do processo de reVIsao judicial, de sorte que seja simplificado e apressado, sem prejuízo das garantias devidas aos contribuintes .

f)

Outorga expressa da faculdade de pedir revisão
judicial das decisões administrativas, à União
Federal, como parte interessada nas controvérsias tributárias.

4.4 Por fim, parece-nos que a disciplina legislativa do processo tributário objeto do presente estudo, com desenvolvimento mais adiante, se deve restringir aos tributos federais,
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uma vez que falece competência à União para expedir normas
sôbre o processo administrativo em matéria de interêsse dos
Estados e Municípios, não se afigurando aconselhável sugerir
qualquer aditamento à Constituição, que vise a ampliar, na
medida do necessário, essa competência.

II -

PROBLEMAS ESPECíFICOS E JUSTIFICAÇÃO

5.

5. 1

PROBLEMAS BÁSICOS A SOLVER, E ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA ESTRUTURAÇÃO DESEJAVEL, DO PROCESSO TRIBUTÁRIO BRASILEIRO

Simplifi cação das fases e 7"edução do tempo despendido

5.1.1 Tem sido frisado que a atuai sistemática do processo tribu:ário brasileiro, no âmbito federal, importa em superposição
de fases administrativa e judicial, nesta se podendo proceder
a uma recomposição completa daquela, e, em cada qual, havendo condições suficientes para espantoso alongamento. Com
efeito, no estágio processual administrativo, além do tempo que
se perde até o proferimento da decisão de primeira instância,
há, na segunda, o recurso pràpriamente dito, e um esdrúxulo
pedido de reconsideração ao mesmo Conselho. Depois de tudo
isso, tendo sido a decisão daquele órgão tomada por maioria, poderá ser reformada pelo Ministro da Fazenda, o' que, de per si
já é uma aberração, que reduz o tribunal administrativo a uma
condição subalterna e quase humilhante.
5.1.2 Por outro lado, se o contribuinte é vencido na instância
administrativa, pode êle recolocar a questão perante o Judiciário, em processo que se inicia pelo juiz singular e sobe, em
recurso ordinário, ao Tribunal Federal de Recursos, onde, eventualmente, cabe o recurso de embargos, sem se aludir ao extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses
previstas na Constituição.
5.1. 3 É de tôda evidência que uma tão emperrada e lenta sistemática não pode subsistir. Dentre as possíveis soluções, afastada a que consistiria na supressão da interferência do Judi Clano, em fac e dos motivos precedentemente expostos, haveria
de ter em conta, ou o aprcssamento da fase administrativa, ou
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o da judicial. Foi lembrado que uma instância única administrativa com duas judiciárias, daria mai or celeridade ao processo.
A nós, porém, essa maneira de abreviar o curso da discussão
parece a menos indicada. Com efeito, pelo crivo técnico dos
julgadores adminis trativos, muita controvérsia chega ao fim ,
de sorte que é mais conveniente outorgar ao contribuinte o
ensejo de submeter a sua pretensão a dois níveis de jurisdição
administrativa, do que a um só, ainda que lhe reservando a
dualidade de etapas no Judiciário.
5.1.4 Por outro lado, e uma vez que se opte pela manutenção
das duas instâncias na esfera administrativa, logicamente se
indica reduzir a apenas uma na fase judicial, o que, de resto,
não ofereceria dificuldade de execução, já que a regra da dupla
jurisdição nas causas da Fazenda Publica, sendo de lei ordinária (art. 822, § único, IH, do Código de Processo Civil),
pode sofrer derrogação por outra lei ordinária . É claro qu e,
em qualquer caso, o problema não se resolveria sem modificação constitucional porque, sob outro ângulo, o art. 104, II, a da
Carta de 1946, atribui competência ao Tribunal Federal de Recursos para decidir como instância recursal aquelas mesmas
causas, de sorte que, se devesse prevalecer apenas o juízo singular , não se poderia fugir à alteração do texto acima citado .
Entretanto , a fórmula simplificadora da interve nção judicial não
nos parece que deva ser buscada na eliminação de um julga··
menta de órgão superior colegiado, pois que êste, e não o juiz
singular, é que mais segurança oferece, tanto para a Fazenda
Pública como para o contribuinte, em r azão do menor arbítrio
e da maior possibilidade de acêrto que a combinação de vontades dos membros de um órgão colegiado para formular a opinião dêste, obviamente apresenta, em confronto com a jurisdição pessoal.
5.1.5 A alternativa restante, após aceitos os pressupostos acima
enunciados, seria atribuir a um tribunal federal competência
originária e única (salvo o recurso ext raordinário constitucional, que não se deveria pensar em suprimir) para o deslinde
judicial das controvérsias de que se está a tratar. No estado
atual da estrutura do Judiciário, êsse Tribunal seria o Federal
de Recursos, que já dispõe de competência para decidir, em
segunda instância, tôdas as causas da União. Por outro lado l
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parece-nos que a desejável simplificação abreviador a do processo tributário só se faz urgente em relação à atual ação anulatória de débito fiscal e ao executivo fiscal, uma vez que outras
modalidades de contrové rsias, como a ação de repetição de
indébito e a declaratória, pelas próprias características das situações em que usadas, não se afiguram necessàriamente impróprias na sua lentidão relativa. Quanto ao mandado de segurança, já é dotado de rito sumário. Ocorre, porém, que o
executivo fiscal não poderia, pelas peculiaridades do seu escopo,
passar a constituir-se em processo de competência originária de
um tribunal, que dificilmente estaria capacitado para as várias
fases por que se desenvolve. Assim, o que se teve em vista foi,
exclusivamente, passar para a jurisdição direta e única, em plano
ordinário, de um órgão colegiado, o processo da atual ação
anulatória de débito fiscal, submetido a curso tã o rápido como
possível. Quanto ao executivo fiscal, sempre que resultasse de
um pronunciamento daquele órgão, seria modalidade de execução de título judicial (o aresto da côrte, proferido na ação
anulatória ou revisional do ato administrativo) a que se deveria
atribuir a efetividade que se empresta à própria sentença na
sua fase executória, restando submetido ao curso da legislação
ora em vigor, o processo executivo que não resultasse de sentença . É claro que, num caso como no outro, a supressão de
certas fases que congestionam o curso da ação, e o estabelecimento de prazos curtos para outras das suas etapas, se impõe .

5.2 Problemas suscitados pela necessidade de atribuir competência originária a um tribunal, que dela não dispõe
face à Constituição Fedeml; e vantagens da criação
de um tribunal especializado .
5.2.1 Preferida a simplificação do processo judicial med iante
a concentração do poder de decidir num órgão superior colegiado, em vez de no juiz singular, chegamos à conclusão d e
que, tanto quanto seria mister se outra fôsse a alternativa escolhida, é indispensável alterar a Carta vigente, já que, dentre
as hipóteses de competência originária que ela outorga ao Tribunal Federal de Recursos , não se acha aquela que se desej a
estabelecer (art. 104, citado) .
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5.2 .2 A questão de ser, ou, não, possível ampliar por lei 01'dinária os casos de competência originária dos tribunais que a
Constituição Federal menciona, já foi suscitada antes, no Brasil
e nos Estados Unidos da América, de onde a estrutura nacional,
no particular, hauriu a sua inspiração (ut. Themistocles Brandão Cavalcanti, "Comentários à Constituição Federal", ed. Konfino, 1948, voI. lI, págs. 325 e segs., Alcino Pinto Falcão e José
de Aguiar Dias, "Constituição Anotada", ed. Konfino, 1956, volume I, págs. 240 e segs ., Carlos Maximiliano, "Comentários à
Constituição Federal", ed. Freitas Bastos, 1948, vol. n, págs. 318
e segs., e Castro Nunes, "Da Fazenda Pública em Juiz", ed. Revista Forense, 1943, págs. 99 e segs.) .
5.2 .3 Essa doutrina já era tradicional no direito brasileiro,
desde a Constituição de 189], como assinala João Barbalho, que,
em tal sentido, cita decisões do Supremo Tribunal Federal nos
acórdãos n. O 1, de 3 de dezembro d e 1892, n .o 3, de 22 de março
de ]893, e n .o 5, de 17 de agôsto de 1895 ("Constituição Federal
Brasileira" , ed. do autor, ]902, págs. 235 e segs.). As raízes
dessa orientação, buscadas no direito norte-americano, se encontram, principalmente, no conhecido caso "Marbury v. Madison",
que, na parte que interessa, está suficientemente exposto por
Charles G. Fenwick ("Cases on American Constitutional Law",
reedição de obra de Lawrence B. Evans, ed. Callaghan & Company, Chicago, 1952, págs. 46 e segs.). Como se sabe, a hipótese versada era de nomeação, pelo Presidente Adams, quase
ao fim do seu período, do cidadão William Marbury, para o
cargo de juiz de paz do Distrito de Columbia. Antes da entrega, ao interessado, do seu título, foi empossado Jefferson como
nôvo presidente, e o seu Secretário de Estado James Madison
recusou-se a efetivar a nomeação. Marbury pediu à Côrte Suprema "writ of mandamus" , para que o seu título lhe fôsse entregue. O tribunal se deu por incompetente para conhecer ori ·
ginàriamente do pedido, em vista de tal forma de jurisdição
só lhe haver sido outorgada pela Constituição, para hipóteses
entre as quais não se incluía a vertente, e declarou que nenhuma lei ordinária poderia, legitimamente, expandir o campo da
competência originária traçado pela Constituição.
5.2.4 Admitido, pois, que a solução tencionada para o problema da competência originária exige emenda constitucional, che-
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gamos, ao mesmo ensejo, a conclusão de que o retoque na Carta
de 1946, que se faz imperioso, deve tomar a oportunidade para,
indo mais a fundo, instituir para as causas tributárias ou que
a elas se assemelhem, desde que de índole federal, um nôvo
órgão especializado, que será o Tribunal Federal Tributário ,
que substituirá o Tribunal Federal de Recursos como órgão
judicial para as causas de que se está a tratar, ficando êste
com a sua esfera de jurisdição circunscrita às demais c0:11rovérsias de interêsse da União. Reformulando alguns artigos da
Constituição, visamos a atingir o duplo objetivo de criar a nova
côrte, com as vantagens que antevemos, de ser dotada de mais
eficiência em razão da sua constituição especializada, e de lhe
outorgar competência originária para julgar, em instância única
ordinária, as ações de revisão tributária, que passarão a ser o
que hoje em dia são as ações anulatórias de débito fiscal. Nesse
sentido, oferecemos, como preliminar do anteprojeto d e lei orgânica do processo tributário federal, sugestão de texto para
emenda constitucional, em que procuramos corrigir falha da
vigente regra para a criação de novos Tribunais Federais de
Recursos, que provàvelmente também se verificará com futuro s
Tribunais Federais Tributários, e que consiste em se fazer depender essa providência, de proposta do próprio Tribunal Federal de Recursos, o qual, em repetidas oportunidades se tem
furtado a tomar a iniciativa, com a compreensível, mas equivocada impressão de que o trabalho dedicado e eficiente dos
seus integrantes poderá suprir, com sacrifícios ingentes, a falta
de novos órgãos similares. Alvitramos que a criação de outros,
tribunais fique dependente apenas de proposta do Supremo Tribunal Federal, com o que se evitará, aos membros das outras
côrtes de justiça, o constrangimento de dar início ao processo
da instituição de novas, o que poderia parecer um expediente
para desafogar as que já existem, razão esta que, s eguramente,
tem inspirado a negativa de tal providência.

5.3 A possibilidade de a União Federal tomar a iniciativa
de ingresso em Juízo para pleitear a reforma de decisões administrativas
5.3.1 A supressão do recurso ao Ministro da Fazenda, contra
decisões dos atuais Conselhos de Contribuintes, é uma necessi-
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dade imperiosa. Além de não se compreender como possa uma
autoridade isolada cassar aresto de um órgão colegiado, o que
humilha e desdoura o tribunal administrativo, é aberrante da
lógica que o responsável primordial pela arrecadação da receita tributária seja erigido em juiz de litígios de cujo deslinde
ela depende . O mesmo absurdo ocorre, presentemente, na híbrida postura de arrecadador e juiz, que a legislação vigente
atribui aos chefes de repartições que atuam em primeira instância. O anteprojeto visa a eliminar tôdas essas incongruências, instituindo órgãos independentes e altaneiros.
5.3.2 Entretanto, é fora de dúvida que o recurso do Representante da F azenda ao Ministro constit ui, no sistema atual, um
indispensável elemento de equilíbrio, a contrabalançar a possibilidade de o contribuinte ingressar em Juízo para anulação do
débito que lhe seja impôsto administrativamente, e que ao fisco
a lei não assegura, p orque atribui definitividade aos arestos
dos Conselhos que sejam unânimes em favor do sujeito passivo,
ou que, mesmo decorrente de votação apenas majoritária, não
tenham sido objeto de recurso do Representante da Fazenda.
5.3.3 Mas, a solução adequada do problema é, ao que sempre
pensamos, a outorga à União, da faculdade de ingressar em
Juízo para pleitear, como o contribuinte, anulação ou reforma
das decisões dos órgãos administrativos, que lhe sejam desfavoráveis. Essa posição foi a que assumimos, com diversos juristas
de escol, como se pode verificar nos debates reunidos em livro
editado pelo Instituto Brasileiro de Direito Financeiro (filiado
à IFA) , em 1954, sob o título " Justiça e Processo Fiscal", às
págs. 55 e segs.
5.3 .4 A matéria comporta, bem o sabemos, controvérsia nutrida, já que alguns conspícuos autores consideram inaceitável
o ingresso em Juízo da União Federal, para pleitear a reforma
ou a anulação de decisões de órgãos administrativos, vendo nêle
uma distorção da unicidade d e pessoas, uma vez que os tribunais e as autoridades que compõem a estrutura que decide na
fase administrativa são partes integrantes do Poder Executivo
(já que do Judiciário, àbviamente, não participam), e não se
compreenderia como aquêle pudesse pleitear judicialmente, modificação de pronunciamentos emanados dos ramos de sua própria composição.
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5.3.5 É claro que a invocação do direito comparado apresenta,
na hipótese, interêsse relativo, uma vez que o problema comporta variações expressivas, conforme se trate de estrutura jurídico-política em a qual se admite o contencioso administrativo
pleno, ou não. Na primeira sorte de sistemas, os órgãos de jurisdição não judiciais poderiam, logicamente, situar-se fora do
âmbito da administração, de tal modo que o recurso por esta,
àqueles, se afigura perfeitamente normal, visto que se registra
independência de implantação de uns e outros.
5.3.6 Mesmo assim, é imprescindível analisar certa parcela da
contribuição doutrinária trazida pelos autores estrangeiros, do
mesmo modo que o exíguo subsídio encontradiço no direito
pátrio, em que se alicerçariam os motivos da nossa convicção .
Há o conhecido precedente da intervenção da União Federal
nos processos - em que pode ser até autora - visando à anulação do registro de marcas e patentes, que, sabidamente, é
concedido pelo Departamento Nacional da Propriedade Indus ·
trial, órgão ·do Ministério da Indústria e Comércio, que se situa
na esfera do Poder Executivo . Não pareceu, ao qUe nos conste,
estranhável nessa hipótese, que a União se ponha, em Juízo,
contra ato de órgão do Poder Executivo. Dir-se-á que a sua posição, no caso referido, é de fiscal da lei, sem interêsse material na disputa, à qual estranha, no que tange a qualquer vinculação patrimonial. Ainda assim, a circunstância não é bastante forte para tornar esdrúxula a posição de litigante, da
União Federal, quando ela apresenta em Juízo uma pretensão
material em que seja parte a título. de interêsse econômico .
5.3.7 Themistocles Brandão Cavalcanti ("Tratado de Direito
Administrativo", ed. Freitas Bastos, 1944, voI. VI, págs. 197 e
segs.) observa, com pertinência à questão aqui versada:
"Mas não vemos qualquer contradição nessa dualidade, porque nada impede que se defina como parte
no processo administrativo, o funcionário que defende o interêsse do Estado ou o que o encaminha para
a devida solução. Como também não é inconcebível
a posição do administrador como juiz, do momento
em que essa posição decorra de uma investidura ou
de uma atribuição legal.
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Estas é que contribuem para impor ao funcionário uma atitude e uma psicologia, de todo estranha a
sua qualidade de funcionário .
A administração pode, portanto, ser parte no processo administrativo, qualidade que decorre de sua
posição, no processo, colocando-se ativa ou passivavente, em posição oposta à dos particulares, também
partes naquele processo.
Esta situação de parte no processo administrativo
ainda é mais definida quando a administração intervém por seus procuradores, como ocorre perante certas instâncias coletivas de julgamento perante o Tribunal de Contas a cujo Procurador compete entre
outras coisas "promover perante o Tribunal os interêsses da Fazenda Pública" (págs. 197/198)."

.. * *
"Posição da União nas ações de nulidade de patente de invenção e de marca de indústria e comércio.
Em tôrno dêste assunto têm surgido numerosas
controvérsias cuja importância pode ser verificada
pelas autoridades que, em sentidos diversos, têm opinado sôbre êle.

Será o Estado, no caso a União, parte obrigatória
nessas ações, qual a sua posição nos feitos, de autor,
de réu, de assistente ou litisconsorte?
Entendem alguns, como Gama Cerqueira e Carvalho de Mendonça, que a controvérsia debatida em
Juízo versa apenas sôbre os interêsses entre dois ou
mais particulares. O ato administrativo é atingido
por via de conseqüência; não constitui, dizem êles, o
objetivo final da demanda.
Não estamos de acôrdo com êste ponto de vista.
O objetivo da ação, como se deduz do próprio título
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do Código, é anular a pate n te ou ti. marca, isto é, o
ato administrativo. Êste ato n ão é somente declaratório, é constitutivo de direito e, assim, não há como
atribuir-lhe função merame nte passiva na controvérsia.
Pode ocorrer também que o interêsse público relevante imponha a iniciativa da União. Neste caso,
apresenta-se como Autora na ação" . (págs. 189/199).
5 .3.8 A capacidade para estar em Juízo, de órgãos do Poder
Executivo e até do Legislativo, uns contra os outros, tem sido
reconhecida, assim na doutrina (Vítor Nunes Leal, "Problemas
de Direito Público", ed. Rev. Forense, 1960, págs. 424 e segs.)
como na jurisprudência (Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro, Mandado de Segurança 11.477, in "Revista dos Tribunais", vaI. 327, pág. 625; Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, Mandado de Segurança 89.555, mesma revista voI. 280,
pág. 182 e Agravo de Petição 78.057, "Revista de Direito Administrativo", voI. 49, pág. 199; Tribunal de Alçada do Estado de
São Paulo, Agravo de Petição 19.936, mesma revista, vaI. 54,
pág. 166; e Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul, Agra~'l) -:le Petição 8.711, "Revista Jurídica", vol. 62, página 111).
5.3.9 Mesmo em face da teoria do órgão, a que aludem diversos administrativistas, não nos parece que proceda a dúvida
quando à possibilidade de a Fazenda Pública ingressar em Juízo
para tentar a reforma da decisão administrativa que lhe tenha
sido desfavorável. Com efeito, embora escrevendo a propósito
de sistemas diversos do nosso, Arnaldo de Valles e Francesco
D'Alessio teceram considerações que parecem justificar a nossa
opinião. Disse o primeiro, na sua obra "Teoria Giuridica Della
Organizzazione Dello Stato", ed. Cedam, Padova, 1931, vol. I,
págs . .130/131) :

"11 Fisco di fronte alle autorità non finanziarie ,
o le varie stationes fisci tra Iara, sono finanziariamente separati; lo stesso si deve dire di alcune ammin istrazioni che hanno una autonomia finanziaria:
cosi che non e ammessa la compensazione di un d e-

69

bito verso u na branca ammistrativa con un credito
verso un'altra: ed ogni azione si deve esperire nei
confronti delle singole amministrazione, e non della
complessa persona dello Stato. Ognuna di queste
branche dell'amministrazione non e soggetto dei diritti patrimoniali, perche essi sono dello Stato; ma
quando esse propongono uma domanda in giudizio o
resistono alla domanda di un terzo; quando, in un
modo piu evidente, si oppongono alla compensazione,
o eccepiscono che un debito incombe ad un'altra
parte dell'amministrazione, tutelano un interesse che
non e un diritto soggettivo; ma e un interesse ammistrativo contabile, che dir se volgia, di cui il diritto li
riconosce come soggetti, sia pure questa soggettività
limitata ai loro compitu di amministrazione patrimoniale;"
5 . 3.10 Quanto ao segundo ("Istituzioni di Diritto Amministrativo", ed. Unione Tipografico Editrice Torinese, Torino, 1949,
voI. II), observa:
"La qualità ad agire pua innanzi tutto essere attribuita espressamente dalla legge. Cosi nei casi, già
accennati, in cui un organo determinato dello Stato
e abilitato a promuovere il giudizio relativo alla legittimità di un atto amministrativo o ad intervenirvi.
Come già rilevammo, pur in tali casi di attribuzioni
espressa della qualità d'agire deI soggetto (quali ad.
es., quello dell'attuazione deI diritto); interessi che
puo considerarsi la condizione necessaria e sufficiente per participare aI giudizio, perche e la legge stessa
che lo definisce come idoneo ad eccitare l'esperimen.
to della funzione giurisdizionale". (pág. 489)
»:

**

"Piuttosto, tale facoltà di alcuni organi di impugnare atti di altri organi dello stesso ente, che si
pretendano visiati di illegalità, deve considerarsi necessariamente eccezionale, permessa nei soli casi in
cui e espressamente accordata dalla legge. Non e da
escludere, invero, che nell'ordinamento positivo sià
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istituzionalmente affidata ad un organo apposito, la
competenza, implicante potere e dovere, di promuovere il sindacato giurisdizionale su tutti gli atti amministrativi. (pág. 514)
5.3.11 Parece-nos, em face do exposto, que só se faz necessário declarar, de modo expresso e taxativo, que a União Federal
poderá ingressar em Juízo para pleitear a reforma de decisão
administrativa que lhe seja, no todo ou em parte, desfavorável, o que o anteprojeto cuidou de fazer, como contrapartida
lógica e necessária da revogação das normas legais vigentes,
que preveem a interposição, pelo Representante da Fazenda
Nacional, para o Ministro da Fazenda, de recurso contra os acórdãos não unânimes dos atuais Conselhos, modalidade aberrante
de via jurisdicional, que a todos repugna e que apenas se admite, na estrutura atual, como um mal necessário.
5.4

Reformulação dos órgãos administrativos

5.4.1 O sistema vigente das instâncias administrativas julgadoras das controvérsias suscitadas entre a Fazenda Nacional e
os contribuintes se ressente, ao que a maior parte dos autores
reconhece, de várias imperfeições. Na primeira instância, avulta o ilogismo da atribuição à mesma autoridade que supervisiona as atividades de fisca lização e arrecadação, de podêres e
incumbências de julgar os litígios instaurados ao propósito da
cobrança dos créditos fiscais, o que as coloca em irreconciliável
antinomia consigo mesmas, já que não podem, ao mesmo tem po, fazer justiça e incrementar a cobrança dos tributos sob seu
contrôle. A idéia da instituição de Auditores Fiscais, com a
máxima possível independência, para decidirem, em primeira
instância, as disputas surgidas entre as partes interessadas, se
filia ao propósito de excluir da esfera àe competência dos atuais
chefes de estações arrecadadoras, o encargo absurdo que lhes
comete à lei, de serem, a um só tempo, juízes e representantes
de uma das partes.
5.4.2 Muito se refletiu a respeito da possibilidade de dar aos
Auditores Fiscais caráter de transitoriedade no exercício das
suas funções, já que foi observado por alguns conhecedores das
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dificuldades do processo tributário administrativo, que a estabilidade nos cargos poderia gerar a estagnação espiritual dos
julgadores, seguros da sua permanência. Prevaleceu, entretanto, o argumento em contrário, igualmente poderoso, de que não
seria possível recrutar para o quadro pessoas qualificadas, se
não se lhes acenasse com o induzimento de serem estáveis, já
que as incompatibilidades que é mister estabelecer para êsses
funcionários seriam altamente desestimulantes.
5.4.3 O mesmo, entretanto, não foi considerado quanto aos
membros dos Conselhos de Recursos Fiscais, cuja transitoriedade pareceu necessária, desde que se trata de órgãos de composição paritária, que se não ajustam à permanência desejável na
primeira instância. Até mesmo no Tribunal Fiscal de la Federación, do México, ao qual a lei instituidora emprestou majestade sem precedentes a não ser na Alemanha quanto aos
membros do Bundesfinanzhof, a temporariedade não foi possível evitar, desde que se trata, ali como aqui, de órgãos de jurisdição administrativa, em países que não conhecem contencioso não judicial pleno.

5.5 Normas sôbre o processo judicial
5.5.1 Como já ficou dito, pensamos que o ponto nevrálgico do
processo judicial das controvérsias de natureza tributária se
situa na multiplicidade de fases, muitas delas com o caráter d e
repetição de outras, que presentemente ocorre quanto à ação
anulatória de débito fiscal, e na lentidão com que flui a ação
executiva fiscal. Assim, a meta do anteprojeto, no que pertine
ao desenvolvimento de tais modalidades perante o Judiciário,
é, como solução definitiva, operar a modificação por via de que
seja a ação anulatória decidida em instância única; e, no que
tange ao executivo fiscal, dividi-lo nas duas possibilidades em
que, logicamente, se apresentará, desde que a ação de revisão
tributária (que substituirá a atual anulatória) possa passar a
ser proposta pelo sujeito ativo, com a conseqüente exequibilidade por título judicial; e a outra, idêntica à que hoje vigora,
que subsistirá sempre que, pela inércia do sujeito passivo, não
se instaure a controvérsia administrativa.
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5.5.2 A ação de reVlsao tributária poderá ser proposta pelo
sujeito ativo ou pelo passivo. Muito embora a lei pressuponha
a instauração da controvérsia apenas a partir da oposição do
sujeito ativo ou sujeito passivo, e vice-versa, deixando os casos
em que ela não surja, submetidos ao processo de determinação
do crédito, peculiar a cada tributo, pareceu indispensável ressalvar ao sujeito passivo a faculdade de, mesmo no caso de não
praticar os atos de que se origina a contenciosidade, a qualquer
época enquanto não tenha decaído do seu direito, ingressar em
Juízo, sob pena de incorrer-se em patente inconstitucionalidade.
Assim, como hipótese excepcional, permitiu-se a propositura de
ação de revisão tributária pelo sujeito passivo, ainda que não
haja surgido a controvérsia administrativa anterior.
5.5 .3 No que tange à ação executiva fiscal, sempre que ela
seja proposta como fase executória da decisão proferida na açã()
de revisão tributária, após intimado o sujeito passivo vencido
sem que pague espontâneamente, tratando-se de execução de
título judicial - a sentença -, é lógico que a defesa do sujeito
passivo executado se restrinja apenas à alegação de pagamento,
prescrição ou nulidade, estas duas sàmente se sobrevindas após
a decisão exeqüenda. Se, entretanto, a execução se basear no
título de liquidez e certeza oriundo apenas da inscrição, sem
prévio trânsito da controvérsia pelas vias judiciais, é óbvio
que a defesa do sujeito passivo executado terá de ser ampla.
5.5'.4 Além disso, preocupamo-nos em abreviar o curso de
todos os processos judiciais que versem sôbre matéria tributária, dando prioridade às modalidades acima referidas, mas estendendo a outras a supressão da audiência de instrução e julgamento, verdadeiramente desnecessária, e cuja designação, em
comarcas movimentadas, importa, só por si, em considerável
atraso no curso do processo, Não pareceu conveniente regular
por inteiro qualquer modalidade processual além da ação de
revisão tributária, que, pela sua novidade, não poderia ficar assimilada a outras formas. Apenas introduzimos as modificações
necessárias ao aceleramento do processo em geral, e, notadamente, no da ação executiva fiscal, fixando prazos rígidos e
curtos para tôdas as suas etapas, e limitando os recursos cabíveis. Mantivemos alusão ao agravo de petição, nos casos de
mandado de segurança e ação executiva fiscal, muito embora
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o anteprojeto de Código do Processo Civil elaborado por Alfredo Buzaid o extinga. Como, porém, aquêle anteprojeto ressalvou a sua neutralidade quanto aos processos de disciplina
especial, pensamos que não se justificaria adotar, no nosso,
posição que o ilustre jurista de São Paulo não tomou no seu
próprio, quanto aos tipos de postulação em referência.

5.6

Normas sôbre a execução

5.6.1 As normas sôbre a execução, reunidas num Livro especial, contêm, como elementos mais importantes, regras sôbre a
atualização monetária dos débitos fiscais, aproveitando-se, bàsicamente, o que a respeito dispôs a recente Lei 4.357, de 16
de julho de 1964. Além disso, procuramos fixar alguns elementos necessários à clareza dos princípios que serão seguidos na
execução, notadamente para se evitar que a interligação de etapas diversas possa gerar perplexidades.
5.6.2 A correção monetária adotada no anteprojeto, além de
ser uma imperiosa necessidade ética, reconhecida pelos autores
da Lei 4.357 citada, operará, seguramente, salutar efeito acelerador sôbre o deslinde das controvérsias tributárias, já que
muitos litígios anteriormente instaurados menos pela confiança
do sujeito passivo no seu direito, do que pela vantagem que a
inflação assegura a quem defere o pagamento, passarão a ser
evitados, pelo alto custo do investimento na demora. Com isso,
é de esperar que as instância~ administrativas se desafoguem
bastante.

5 .7

Conclusão

5.7.1 Outras considerações serão tecidas, complementarmente,
à guisa de justificativa, precedendo o texto do anteprojeto de lei
orgânica do processo tributário. Nosso trabalho está imensamente distante da perfeição. Elltretanto, uma mudança radical,
é de compreender e desculpar que se apresente timidamente,
como cabe em tôdas as hipóteses de tentativas de melhora, num
rumo qUe a experiência ainda não testou.
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6.

BREVES EXPLICAÇÕES, A TíTULO DE JUSTIFIC ATIV A
DO ANTEPROJETO DE LEI ORGANICA DO PROCESSO
TRIBUTARIO

6 . 1 O método
6 . 1.1 O anteprojeto consta de cinco Livros, o I contendo disposições gerais, o II regulando o processo administrativo, o III o
processo judicial, o IV a execução das decisões, e o V compendiando as disposições transitórias e finais. O Livro I contém
um Título único, que abrange as disposições gerais peculiares
ao processo tributário em suas duas fases. O Livro II se decompõe em quatro Títulos, o I dispondo em geral sôbre o processo administrativo, o II sôbre o processo em primeira instância, subdividido em partes, e estas em capítulos, nos quais se
trata dos órgãos de julgamento, do rito proc.essual, e da consulta; o III sôbre o processo em grau de recurso, subdividindo-se, também, em partes e capítulos, nos quais se cobrem as
normas gerais, os órgãos e o processo. O Livro lU é integrado
de oito Títulos, dos quais os três primeiros cuidam de generalidades, e os outros das formas especiais do processo judicial. O
Livro IV se divide em três Títulos, e o V não é subdividido, já
que apenas reune as normas finais e transitórias.

6.2

Livro I tário.

Disposições gerais sôbre o p"ocesso tribu-

6.2.1 A definição do âmbito de aplicação da lei mereceu acurarado estudo. Dada a diversidade de sistemas por que a determinação do crédito tributário se opera nos vários tipos de exação, pensamos que não seria viável fixar normas para o início
daquele processo, que pudessem se ajustar a tôdas as modalidades. Além disso, temos para nós que uma lei como a que se
esboça só deve cuidar do processo a que, por um ou outro modo,
fôr dado o caráter contencioso. Assim, buscamos caracterizar,
com a máxima latitude que a imaginação nos permitiu, as maneiras por que a controvérsia se instala, declarando que, só
após isso ocorrer, a lei se torna aplicável. Por outro lado, não
nos cingimos apenas aos casos em que se questiona acêrca de
tributos, adicionais e penalidades a êles referentes, integrando,
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também, no sistema, disputas em que se cuida tão somente de
penalidades impostas por infração a leis reguladoras de atividades financeiras, como são as pertinentes a operações bancárias
e cambiais. Foi isso que tentamos no art. 1.° e nos seus parágrafos, nestes esclarecendo, ainda, que as normas do anteprojeto a respeito do processo judicial são apenas esparsas e corretivas de algumas que vigoram atualmente. No que tange
ao processo de consulta, a que não imprimimos índole contenciosa, foi mister declarar a circunstância, para que se justificasse regulá-lo.
6.2 . 2 O art. 2.° formula algumas definições de institutos regulados ou referidos no texto do anteprojeto, aos quais é necessário atribuir características que permi tam o seu perfeito entendimento, sempre que mencionados; no parágrafo único foram
excluídos do campo do anteprojeto os processos relativos a contribuições previdenciárias devidas pelos empregados e empregadores, que se acham regulados em lei especial e nada justificaria abranger nesta, visto que não se trata de tributos. Os
arts. 3.° e 4.° têm o propósito de simplificar e acelerar o curso
do processo, instituindo a regra geral, que é objeto de exceções
expressas (como, por exemplo, para o início da controvérsia)
das intimações por simples publicação. Os arts. 5.° e 6.° são
necessários, porque condicionam pressupostos da posição processual das partes.

6.3 L1V"O II -

Do p"ocesso administrativo

6.3.1 O Título I contém normas gerais sôbre o processo administrativo. O art. 7.0 fixa a condição caracterÍs.tica básica do
processo contencioso. O 8.0, apartando-se do critério adotado
por Rubens Gomes de Sousa no seu anteprojeto que serviu de
base ao Proj eto de Código Tributário Nacional, declara não
obrigatório o processo administrativo, ajustando-se ao que te:
mos, ao curso da jurisprudência dominante, que tachou de inconstitucional a restrição ao ingresso em Juízo, através de condições de recurso prévio à jurisdição administrativa. No art.
9.°, tomamos nítida posição contra certa corrente segundo a
qual, aos órgãos julgadores não judiciais falece competência
para deixar de aplicar as leis por inconstitucionais. É claro
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que só aos tribunais integrantes do Poder Judiciário cabe de..clarar inconstitucionais as leis ou os atos de autoridade (art.
200 da Carta de 1946). Mas, do mesmo modo que aos juízes
singulares - que não são tribunais - se reconhece o p oder de
deixar de aplicar leis que considerem atentatórias à Constituição, sem violência ao art. 200 citado, deve-se aceitar a possibilidade de assim procederem os órgãos administrativos, porque
não se compreende que possam êles cotejar as normas de hierarquia menor para dar preeminência às mais relevantes, apenas no plano da lei ordinária, e não o possam em relação à
Constituição. O que, obviamente, só se defere aos tribunais, é
o poder de declarar a inconstitucionalidade, com os efeitos: e
conseqüências disso derivantes, mas apenas· negar preponderância a uma norma de nível ordinário quando ela afronta a Lei
Maior, é prever a adjudicação de justiça pela metade. No parágrafo único do mesmo artigo, preferimos deixar claro que não
se dará, na instância administrativa, relevação de penalidades,
como, presentemente, é lícito ao Ministro da Fazenda, mediante
proposta de eqüidade, pelos Conselhos de Contribuintes. Em
contrapartida, admitiu-se, no art. 95, que o Tribunal Federal
Tributário, em casos excepcionais, o faça. Os arts. 10 e 11 não
merecem especial referência.
6.3.2 Nos arts. 12 a 14, também se toma posição ostensiva no
sentido da irrevisibilidade do lançamento por mudança de critério jurídico, segundo sustentamos com o apoio da doutrina
e de ponderável parcela da jurisprudência judicial (vide nossos
"Temas de Direito Tributário", Editôr a Alba, 1964, voI. I (168
a 177, 145 a 482). Foi prevista, entretanto, a possibilidade da
revisão, mesmo no caso de nôvo critério jurídico, quando ficar
provado que ocorreu fraude ou desvio funcional da autoridade
prolatora do primitivo lançamento. Os arts. 15 a 18 contêm
normas sôbre a interpretação da lei tributária, indispensáveis
numa lei orgânica do processo administrativo .
6.3 .3 O Título II regula o processo na primeira instância,
apresentando, como inovação de monta, a figura do Auditor
Fiscal, que substitui os chefes de repartições administrativas
na função de julgar as controvérsias. Não há quem defenda,
com argumentos razoáveis, a estranha estrutura vigente, em
que, na primeira instância, quem decide é aquêle que responde
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pela eficiência do aparelho arrecadador. Em realidade, chega
a ser sadismo exigir-se de quem está vinculado ao dever de
incentivar a obtenção da receita tributária, que tenha, paralelamente, isenção para servir de juiz em controvérsias nas quais
o interêsse legítimo que representa é o do erário, nutrido da
receita, que eventualmente reduzirá, nos casos de decisão favorável aos contribuintes. O que de fato ocorre, é que os chefes
de repartições arrecadadoras não dispõem de tempo para tomar
conhecimento dos processos que devem julgar; louvam-se em
pareceres de assessôres, embora sejam os responsáveis. O Auditor Fiscal será um funcionário escolhido segundo critérios
que assegurem capacidade e conhecimento especializado, e , ainda, independência para que fiquem livres de pressões. Houve
quem avançasse, durante discussões que procuramos manter,
no curso da elaboração dêste anteprojeto, objeções sérias e respeitáveis, à inovação. Entretanto, e em que pese o aprêço que
temos por tão ilustres opiniões, que agradecemos pelo muito
que contribuíram para fecundar o estudo empreendido, não nos
convencemos de que haja solução melhor do que aquela que
alvitramos, para estruturar o processo tributário na sua fase
administrativa, em moldes que garantam seriedade, justiça e
eficiência ao árduo mister de decidir. No que respeita ao temor
de que se sobrecarreguem demasiada mente os Auditores Fiscais,
temos motivos para supor que, circunscrevendo a sua atuação à
tarefa de julgar, êles poderão melhor atender às necessidades
do processo, podendo-se, ainda, antecipar uma diminuição dos
casos em que se instaure a fase contenciosa a partir da qual
êles passam a atuar, depois que estiver em pleno funcionamento
o sistema de atualização monetária dos débitos fiscais não li·
quidados quando devidos.
6.3.4 O art. 20 fixa as hipóteses em que se considera instaurada a fase contenciosa do processo e surge a figura do Auditor
Fiscal. Os arts. 24 a 43 dispõem sôbre o processo na primeira
instância, visando a acelerá-lo, notadamente através de normas
que fixam prazos curtos e lhe dão impulso automático. Como
modalidade rígida de sanção para o desrespeito aos têrmos fatais, o art. 43 prevê a preclusão automática da jurisdição do
Auditor Fiscal, quando decorra o prazo máximo a que se refere,
facultando, então, a qualquer das partes, interpor recurso, como
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se a decisão houvesse sido proferida tem seu desfavor. A produção da prova, que presentemente quase se limita à documen tal, foi meticulosamente regulada, com o propósito r eiterado, em
vários pontos do anteproj eto, de evitar qualquer repetição, seja
no seguimento da fase administrativa, seja na judicial.
6.3 .5 Como já frisa mos, consideramos conveniente disciplinar
no anteprojeto o processo de consulta, e o fizemos em parte
separada (IH, do Título sob exame) para que lhe pudéssemos
imprimir a natureza que sempre entendemos lhe ser própria,
de mero pronunciamento de parte (vide nossa op. cit., em 8.3 .2
retro, mesmo vol., (425 a 439) . Ora, se se trata de manifestação de parte, não é lógico submetê-la ao crivo de qualquer
instância superior, o que consignamos no texto, ao declarar irrecorrível a resposta, que deferimos competência para dar , ao
órgão diretor, no plano nacional, da arrecadação do tributo de
que se trate (Diretor da Divisão do Impôsto de Renda, Diretor
das Rendas I nternas e Diretor das Rend as Aduaneiras). P or
outro lado, buscamos simplificar o processo quanto a consultas
que repitam outras já solvidas, e fixar os efeitos da resposta,
bem assim o modo por que se deve agir para desmanchar
aquêles efeitos, quando favoráveis ao consulente.
6.3 .6 O Título III r.eformula a estrutura dos atuais Conselhos
de Contribuintes, prevendo a constituição dos Conselhos de Recursos Fiscais, que os substituirão, em moldes que assegurem
conhecimentos técnicos aos seus integrantes, e emprestem relevância ao exercício das suas funções, tanto no que toca às qualificações exigidas e ao processo da respectiva indicação, com
o p/acet do Senado Federal, como à remuneração que lhes será
devida, e à independência total com que funcionarão . Inicialmente, pensáramos em instituir diversos Conselhos Regionais
divididos em Câmaras, segundo as competências por matéria ,
que se fizessem necessária-s. Dessa pluralidade, que poderia
atender às conveniências sempre maiores de descentralização,
advinha, entretanto, séria desvantagem, pela necessidade de um
Conselho Superior que servisse como órgão de uniformização
de jurisprudência. Como essa uniformização só se poder ia fazer
mediante recurso, aí estaria uma nova fase do processo administrativo, a r etardar-lhe o desfecho, contrariando f rontalmente
a inspiração pragmática do anteprojeto. Atendemos a várias
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objeções contra essa imaginada estrutura, e preferimos manter
um só Conselho para cada tipo ou grupo de tributos, preservando a jurisdição nacional de cada órgão. Com isso, evitamos
o inconveniente apontado, da criação de um órgão central, e
ousamos supor que não se terá contribuído para agravar qualquer delonga pela convergência dos recursos de todo o país,
porque, além da provável redução de processos que lhes chegarão como decorrência da atualização monetária que se institui,
as condições novas de autonomia, importância e remuneração
sugerida autorizam a crer que os órgãos ganharão em eficiência.
6.3.7 Como se quer acentuar ao máximo a independência dos
Auditores Fiscais, pareceu necessário resguardar a remoção dos
mesmos, de uma para outra localidade, que poderia constituir
forma de pressão ou represália. O modo de atingir êsse desiderato foi previsto no art. 60, através da exigência de prévia
aprovação do Conselho de Presidentes. Além dessa função, pareceu-nos, ainda, conveniente, atribuir ao mesmo grupamento de
Presidente e o poder uniformizador das decisões normativas
eventualmente discrepantes, que mais de um Conselho adote.
A normatividade será objeto de alusão mais adiante.
6.3.8 O efeito suspensivo do recurso do sujeito passivo foi
condicionado à prestação de garantia da instância (art. 64).
A celeridade do processo ficou, mais uma vez, resguardada
com a limitação à documental, da prova que pode ser produzida quando da interposição do recurso (art. 65, § 3.°). Quanto
à garantia da instância, foi mantida a possibilidade do depósito
em dinheiro ou em títulos e valôres, e, ainda, a fiança, sistema
êsse que, de resto, vai-se ver que prevalecerá até para a fase
judicial, por não parecer justo limitá-la, como hoje se faz, à
instância administrativa. Com a opção entre garantir com dinheiro e não sofrer atualização monetária (como está dito no
Livro que trata das execuções), ou por outros meios, e suportá-la, parece que se deve outorgar ao sujeito passivo a escolha
ampla, com a recíproca p(}ssibilidade de o sujeito ativo, a qualquer tempo, exigir a atualização a que se refere o § 3.° do artigo
67. O mesmo sistema de preclusão de competência previsto
para o Auditor Fiscal que excede a prazo máximo em que deverá decidir, é estabelecido para os Conselhos (art. 86).
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6.3.9 Muito se há controvertido acêrca do merecimento das
decisões normativas. Acentua-se, dia a dia, a tendência de
permiti-las, como são exemplos as recentes modificações regimentais do Supremo Tribunal Federal, por via de que a sua
jurisprudência reiterada passa a integrar a "Súmula", ganhando
então, foros de precedentes vinculatór ios. Se é inegável o inconveniente da estagnação da jurisprudência, operada por essa
sorte de decisões, por outro lado, simplificam elas a aplicação
da lei, tornando-a mais uniforme e justa, e orientando o âujeito
passivo sôbre como poderá esperar que o seu caso seja deslindado. Aderimos à normatividade, após muita meditação, e a
previmos nos arts. 88 a 90, atribuindo a cada um dos Conselhos
o poder de adotá-la em relação a quaisquer de suas decisões,
comunicando-as ao Ministro da Fazenda, para que êste, se o
desejar, adira mediante ato que passará a vincular as autoridades subordinadas; se isso não ocorrer, a normatividade obriga
apenas os Auditores Fiscais. O conflito de decisões normativas
de dois ou mais Conselhos, já esclarecemos como será dirimido.

6.4 Livro IH -

Do processo judicial

6.4.1 Como foi dito nas considerações gerais tecidas no item
5 retro, a orientação do anteprojeto no que tange à fase judicial das controvérsias, foi no sentido de pressupor a criação
do Tribunal Federal Tributário, conforme sugerido no item 7
adiante, e atribuir-lhe competência originária para julgar a ação
de revisão tributária, que passará a substituir a atual ação
anulatória de débito fiscal, e será accessÍvel tanto ao sujeito
passivo como ao ativo. Algumas normas especiais foram adotadas para o fim de acelerar quaisquer modalidades de processo judicial em que se percuta matéria tributária ou a ela
afim, notadamente quanto à ação executiva fiscal, que, embora
não se a tenha disciplinado por completo, é tornada mais rápida
e eficiente.

6.4.2 Afigurou-se-nos necessário estabelecer em disposições
gerais (arts. 92 a 95) alguns princípios que disciplinam os possíveis conflitos ou superposições de modalidades processuais ,
principalmente no que respeita a algumas dúvidas que já
surgiram sôbre a litispendência, em caso de ação ordinária e
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ação executiva fiscal versando o m esmo débito. Por outro lado,
convém recordar a necessidade com que nos defrontamos, de
deixar prevista a faculdade de o sujeito passivo qUe não instaura a controvérsia contenciosa no plano administrativo, pela
defesa ou oposição que o art. 20 d efine como indispensáveis, ingressar em Juízo, sob pena de se incorrer em flagrante inconstitucionalidade . Isto foi feito no § 5.° do art. 93, mediante a
permissão do início de processo judicial, ainda que, segundo
a sistemática do anteprojeto, ela tenha que assumir o rito da
ação de revisão tributária sem prévia instância administrativa.
Mesmo assim, no interêsse da celeridade do processo, pensamos que é preferível abrir brecha no sistema, a remeter o
sujeito passivo, nesse caso, para um rito diverso, que pressuponha dualidad e de instâncias judiciais.
6.4.3 Nos arts. 96 e 97 procurou-se completar a disciplina das
hipóteses ainda r estantes, de eventuais conflitos de modalidades processuais, conciliando-se a prevalência do mandado de
segurança, que tem sido degradado dia a dia, ao ponto de não
mais servir aos seus heróicos propósitos, com a garantia de
instância, que a Fazenda Pública tantas vêzes justamente
reclama. As normas adotadas parecem assegurar as duas posições recíprocas das partes em litígio, pela única forma que se
nos deparou possível, inclusive com a faculdade, de certo modo
arbitrária, outorgada ao Tribunal Federal Tributário, de dispensar a garantia, nos casos previstos no § 2.0 do art. 97.
6.4.4 Somente a ação de r evisão tributária foi objeto de disciplina integral. As outras modalidades processuais mereceram
cuidadoso tratamento, apenas no que respeita à adoção de algumas r egras expressas derrogatórias do direito positivo vigente, com o propósito de acelerar o seu curso. A distinção entre
a ação executiva fiscal oriunda de prévia decisão judicial, e
aquela que se inicia apenas com base na presunção de liquidez
e certeza da dívida inscrita, já foi referida. Para a primeira,
foi estabelecido o rito próprio das execuções de sentença, enquanto que o processo de cognição plena ficou mantido para
a segunda. No que concerne à ação declaratória, foi dito expressamente, na consonância com certa corrente ponderável de
opinião, que ela só cabe enquanto não se tenha verificado controvérsia específica em tôrno do direito declarando.
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6.4.5 A respeito do mandado de segurança, além de se ter
consignado a regra da preclusão de tôdas as demais vias, por
efeito da opção que por êle faça o sujeito passivo, ressalvou-se
a faculdade de nôvo exame judicial da mesma controvérsia
apenas quando a decisão no "writ", adversa ao impetrante, não
tenha deslindado o mérito, fundando-se na inviabilidade da medida ou na impossibilidade de, por ela, se produzir prova necessária dos fatos alegados . É uma posição de certo modo contrária ao que tem prevalecido e consta de lei, mas que consideramos necessária.

6.5

Livro IV -

Da execução das decisões

6.5.1 Como já se esclareceu, adotou-se o critério da atualização dos débitos fiscais, introduzido na Lei 4.357, de 16 de julho
de 1964. Procurou-se esclarecer muita omissão dessa lei, que,
certamente, dará origem a intermináveis controvérsias, como,
por exemplo, a respeito de quando se consideram devidos os
pagamentos, para efeito de se iniciar o processo de atualização.
Por outro lado, adotamos a recíproca que a Lei 4.357 apenas
admitiu para a restituição dos depósitos, estendendo a todos
os casos de repetição de indébito em que o sujeito ativo a tenha
recusado em fase administrativa, quando, se vencido em Juízo,
estará, também, sujeito à atualização.

6.6 Livro V -

Disposições transitórias e finais

6.6. 1 Sérias dificuldades tivemos de enfrentar para dispor
sôbre o regime transitório, que terá de ser longo , entre o sistema atual e a implantação dos novos métodos e da estrutura
sugerida no anteproj eto. Pareceu-nos que, nas circunstâncias,
não se poderia encontrar modo mais prático e eficiente do que
aquêle que está consignado no último Livro do anteprojeto.
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ANTEPROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL SóBRE
O TRIBUNAL FEDERAL TRIBUTARIO

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos têrmos do art. 217, § 4.°, da Constituição, a seguinte

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o .. ..
Art. 1.0 Passam a vigorar com. a seguinte redação, os arts. 94,
110, inciso I, letra b, 201 e 204, parágrafo único da Constituição
Federal:
"Art. 94 - O Poder Judiciário é exercido pelos
seguintes órgãos:
I -

n -

Supremo Tribunal Federal;
Tribunal Federal de Recursos;

In -

Tribunal Federal Tributário;

IV -

Juízes e tribunais eleitorais;

V -

Juízes e tribunais do trabalho."

"Art. 110 I -

.. ......... .. ..... . ..... . ...... .. . .

............ .. ........................... ..

b) de um juiz escolhido pelo Tribunal Federal
de Recursos e um pelo Tribunal Federal Tributário
dentre os seus juízes. "
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"Art. 201 - As causas em que a União fôr autora
serão aforadas na capital do Estado ou Território em
que tiver domicílio a outra parte, ressalvados os casos
de competência originária do Tribunal Federal Tributário. As intentadas contra a União, poderão, com
a mesma ressalva, ser aforadas na capital do Estado
ou Território em que fôr domiciliado o autor; na
capital do Estado em que se verificou o ato ou fato
originador da demanda ou esteja situada a coisa; ou,
ainda, no Distrito Federal."
"Art. 204 -

.... , .. .. .. . , . .. . . .. .... . . ..... ... .

Parágrafo único - As dotações orçamentárias e
os créditos abertos serão consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias à repartição
competente. Cabe ao Presidente do Tribunal Federal
de Recursos, do Tribunal Federal Tributário, ou do
Tribunal de Justiça, conforme o caso, expedir as ordens de pagamento, segundo as possibilidades do depósito, e autorizar, a requerimento do credor preterido no seu direito de precedência, e depois de ouvido
o chefe do Ministério Público, o seqüestro da quantia
necessária para satisfazer o débito."

Art. 2.° A Seção HI do Capítulo IV do Título I da Constituição F ederal passa a ser integrada de apenas dois artigos, de
ns. 103 e 104, com a redação seguinte:

"SEÇÃO

IH

Do Tribuna! Federal de Recursos
Art. 103 - O Tribunal Federal de Recursos, com
sede na Capital Federal, compor-se-á de nove juízes,
nomeados pelo Presidente da República, depois de
aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo dois
terços entre magistrados e um têrço entre advogados
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e membros do Ministério Público, com os requisitos
do art. 99.
Parág. único - O Tribunal poderá dividir-se ém
câmaras ou turmas.
Art. 104 cursos:

Compete ao Tribunal Federal de Re-

I -

processar e julgar originàriamente:

a)

as ações rescisórias dos seus acórdãos;

b) os mandados de segurança, quando a autoridade coatora fôr Ministro de Estado, ressalvado o
disposto no art. 105, § 2.°, I, c) o próprio Tribunal
ou o seu Presidente;
II -

julgar em grau de recurso:

a) as causas decididas em primeira instância,
quando a União fôr interessada como autora, ré, assistente ou opoente, exceto as de falência, e as de
competência do Tribunal Federal Tributário; ou
quando se tratar de crimes praticados em detrimento
de bens, serviços ou interêsses da União, ressalvada
a competência da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar, e do Tribunal Federal Tributário;
b) as decisões de juízes locais, denegatórias de
"habeas corpus", e as proferidas em mandados de
segurança, se federal a autoridade apontada como
coatora, ressalvada a competência do Tribunal Federal Tributário;
c) rever, em benefício dos condenados, as suas
decisões criminais em processos findos.
Parágrafo único - A lei poderá criar, em diferentes regiões do país, outros Tribunais Federais de
Recursos, mediante proposta do Supremo Tribunal
Federal, fixando-lhes sede e jurisdição territorial , e
observados os preceitos dêste artigo e do 103 . "
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Art. 3.° A Seção IV do Capítulo IV do Título I da Constituição Federal passa a ser constituída do art. 105, na forma adiante, passando a ser Seções V, VI e VII, as atuais Seções IV, V
e VI do mesmo capítulo e título referidos neste artigo:

"SEÇÃO

IV

Do Tribunal Federal Tributário
Art. 105 - O Tribunal Federal Tributário, com
sede na Capital Federal, compor-se-á de nove juízes,
nomeados pelo Presidente da República, depois de
aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo dois
terços entre magistrados e um têrço entre advogados
e membros do Ministério Público, com os requisitos
do art. 99.
§ 1.0 - O Tribunal poderá dividir-se em câmaras ou turmas_
§ 2.° -

Compete ao Tribunal Federal Tributário:

I -

processar e julgar originàriamente:

a)

as ações rescisórias dos seus julgados;

b) as ações de revisão de atos administrativo~
de determinação e exigência de créditos decorrentes
de tributos, adicionais e penalidades, inclusive por
infração a leis reguladoras de atividades financeiras,
desde que federais;
c) os mandados de segurança, quando a autoridade coatora fôr Ministro de Estado, e o ato se relacionar com tributos, adicionais e penalidades, inclusive por infração a leis reguladoras de atividades financeiras, desde que federais; o próprio Tribqna! ou Q seu Presidente;
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II -

julgar em grau de recurso:

a) as causas decididas em primeira instância,
quando a União fôr interessada como autora, ré, assistente ou opoente, que versem sôbre tributos, adicionais e penalidades, inclusive por infração a leis
reguladoras de atividades financeiras, desde que federais, excluídas a!) que se refere a letra b do inciso
anterior; ou quando se tratar de crimes cuja prática
se relacione com a matéria referida nesta letra;
b) as decisões de juízes locais, denegatórias de
"habeas corpus", e as proferidas em mandados de segurança, desde que se trate de matéria referida na
letra a dêste inciso;
c) rever, em benefício dos condenados, as suas
decisões criminais em processos findos.

§ 3.° - A lei poderá criar, em diferentes regiões
do país, outros Tribunais Federais Tributários, mediante proposta do Supremo Tribunal F ederal, fixando-lhes sede e jurisdição territorial, e observados os
preceitos dêste artigo".
Art. 4.° A lei fixará os vencimentos dos juízes do Tribunal
Federal Tributário, e, dentro de trinta dias a contar da sua
publicação, o Presidente da República efetuará as nomeações
para os respectivos cargos.

§ 1.0 Instalado o Tribunal, elaborará êle o seu regimento interno e disporá sôbre a organização da sua secretaria e demais
serviços, propondo, em conseqüência, ao Congresso Nacional, a
criação dos cargos necessários e a fixação dos respectivos vencimentos.
§ 2.° Enquanto não funcionar o Tribunal Federal Tributário,
continuará o Tribunal Federal de Recursos a julgar os processos da sua competência nos têrmos da legislação anterior.
-~

§ 3.° Instalado o Tribunal Federal Tributário, o Tribunal Federal de Recursos lhe remeterá os processos da competência
daquele, em que não tenha sido apôsto o visto do relator, julgando os demais.

8. ANTEPROJETO DE LEI ORGANICA DO PROCESSO
TRmUTARIO

LIVRO I
DO PROCESSO TRIBUTABIO
TíTULO ÚNICO

Disposições ge10ais sôbre o processo tributário
Art. 1.0 Esta lei regula, de modo orgânico e sistemático, nas
suas diversas instâncias administrativas, a fase contenciosa do
processo de criação, determinação e exigência do crédito por
tributos, adicionais ou penalidades, oriundo de obrigações tributárias, ou infrações a leis federais reguladoras de atividades financeiras. Dispõe, ainda, de modo específico e circunscrito à matéria que expressamente disciplina, sôbre o processo
judicial instaurado com base nas controvérsias aludidas na primeira parte dêste artigo ou em outras que decorram da aplicação das leis federais acima referidas.
§ 1.0 O processo de criação, determinação e exigência do crédito referido neste artigo será disciplinado pelas leis especiais
vigentes, até o momento em que assumir caráter contencioso
pela oposição de uma das partes à pretensão da outra (art. 20).
§ 2.° Esta lei regula, ainda, de modo exclusivo (arts·. 43 a 48),
o processo de consulta, embora não lhe atribua caráter contencioso.

Art. 2.° Para os efeitos desta lei, salvo exceção expressa que
nela se contenha, prevalecerão as seguintes definições:
I - Sujeito ativo da relação processual é a União
Federal, na sua condição de pessoa jurídica de direito
público interno, relativamente à obrigação tributária
e às normas reguladoras de atividades financeiras que
tenha capacidade para instituir, ou o ente público,
autárquico, paraestatal, ou a pessoa de direito privado a quem, na forma da lei, forem atribuídas funções
de arrecadar, fiscalizar ou executar leis federais em
conexão com a matéria aludida no art. 1.°.
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II - Sujeito passivo da relação processual é a
pessoa natural ou jurídica de direito público ou de
direito privado, com personalidade jurídica própria
ou por ficção legal, a quem a lei federal tributária
ou reguladora de atividades financeiras atribuir a
obrigação de pagar tributos, adicionais ou penalidades, ou de praticar ato ou se abster da prática de
ato, na condição de contribuinte originário, substituto, solidário, ou mero responsável por débito ou prestação de terceiro, ainda que a iniciativa do processo
lhe tenha cabido.
IH - Partes na relação processual tributária, serão os sujeitos referidos nos incisos I e II dêste artigo.

IV - Tributo é tôda prestação em dinheiro ou
em bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, instituída, com caráter compulsório, por lei da União Federal, na sua qualidade de pessoa jurídica de direito
público interno, e no exercício da sua competência
constitucional.
Parágrafo único Esta lei não se aplica ao processo de criação,
determinação e cobrança do crédito resultante de contribuições
previdenciárias, devidas diretamente pelos empregadores e pelos
empregados, de contribuição de melhoria, de preços públicos e
emolumentos, que será disciplinado pelas leis que os instituírem.
Art. 3.° Os prazos previstos nesta lei, salvo disposição expressa em contrário, contam-se por d ias corridos, com exclusão do
primeiro e inclusão do último. Nenhum prazo para exercício
de direito ou cumprimento de encargo, pelo sujeito passivo, terá
início ou fim em domingo, sábado, dia feriado, ou em que o
expediente não fôr normal na repartição, Juízo ou tribunal onde
o processo se desenvolva, ficando o dia de início ou de fim
prorrogado até o primeiro dia subseqüente, que não seja um
daqueles acima referidos.
Art. 4° As intimações previstas nesta lei, salvo disposição expressa em contrário, serão efetivadas mediante publicação em
órgão oficial que circule e seja editado na cidade onde tiver
domicílio tributário o sujei to passivo, reputando-se feitas a par93

tir da data do referido órgão oficial, ou do dia seguinte, quando
fôr dada à circulação à tarde.
§ 1.0 Para execução do disposto neste artigo, a União Federal
celebrará convênios com os Estados e Municípios que editarem
seus próprios órgãos oficiais, a fim de nêles fazer inserir as
intimações relativas aos processos a que esta lei se refere, em
seção destacada e de fácil localização pelos interessados. O
mesmo poderá ser feito, nas localidades desprovidas de órgãos
oficiais, com jornais ou outros veículos de divulgação escrita.
§ 2.° Nos casos em que esta lei determina a intimação pessoal
do sujeito passivo mediante expedição de documento, dêste
constará, em dizeres legíveis, a indicação dos órgãos em que as
subseqüentes intimaçQes serão divulgadas, sob pena de não produzirem qualquer efeito as que, com desobediência a esta determinação, vierem a ser efetuadas.
§ 3.° Quando em um mesmo processo fôr interessado mais de
um sujeito passivo, em relação a cada um dêles serão atendidos
os requisitos fixados nesta lei para as intimações, ainda que
residam em localidades diferentes.
§ 4.° Salvo disposição expressa em contrário, as citações e
intimações no processo judicial serão feitas pela forma prevista
no Código do Processo Civil e em leis especiais.

Art. 5.° A capacidade e a representação processual do sujeito
passivo, salvo expressa disposição em contrário, desta lei ou da
lei tributária federal substantiva, serão reguladas pelo direito
civil, pelo comercial e pelo processual civil, não sendo, porém.
obrigatória a intervenção de advogado em qualquer fase do
processo administrativo.
Art. 6.° Ressalvada a presunção de liquidez e certeza de créditos regularmente inscritos para cobrança por ação executiva
fiscal, na forma prevista em lei especial, o ônus da prova, no
processo tributário, incumbe a quem alega. O fato alegado por
uma das partes, sem contestação da outra, presume-se verdadeiro, salvo se a sua irrealidade ou inexatidão forem notórias,
ou vierem a ser demonstradas no curso do processo, antes de
precluídos os efeitos respectivos. Os fatos notórios alegados
por qualquer das partes independem de prova.

LIVRO 11
Do Processo Administrativo
TÍTULO I

Disposições gerais
Art. 7.° Êste Livro regula exclusivamente o processo administrativo das controvérsias a que Se referem o art. 1.0 e seus §§,
do Livro I desta lei.
Art. 8.0 Salvo expressa disp osição em contrário, o processo
admirustrativo não é sujeito a qualquer tributo, emolumento ou
preço público, incidente sôbre petições ou respectivos atos e
fases. O disposto neste artigo não importa em exoneração de
tributos que incidam sôbre atos ou instrumentos cuja apresentação seja necessária ou conveniente a qualquer das partes.
Art. 9.° No exercício da respectiva competência, os órgãos julgadores definidos nos Títulos 11 e III dêste Livro decidirão as
controvérsias a que se referem o art. 1.0 e seu § 1.0 do Livro I
desta lei, assegurando a ;>revalência das normas aplicáveis, segundo a sua hierarquia, inclusive ante a Constituição Federal ,
sem prejuízo da competência privativa dos tribunais judiciais,
para a declaração de inconstitucionalidade (art. 200 da Constituição Federal).
Parágrafo único Não se compreende na competência dos órgãos
julgadores o poder de dispensar pagamento de penalidades, que
considerem devido.

Art. 10 Salvo disposição expressa em contrário, a jurisdição
dos órgãos julgadores é determinada pelo domicílio tributário
do sujeito passivo.

°

§ 1.0 Considera-se domicílio tributário das pessoas naturais
lugar de sua residência habitual; n ão sendo êste conhecido ou
havendo dificuldade par a sua determinação, considerar-se-á domicílio tributário o local da sed e habitual dos seus negócios ou
atividades civis ou profissionais .
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§ 2.° Considera-se domicílio tributário das pessoas jurídicas
de direito privado o lugar da sede da sua administração principal; ou aquêle onde situado qualquer estabelecimento, quanto
às relações processuais oriundas de obrigações de pagar tributos, adicionais ou penalidades, ou de praticar ato, ou abster-se
da respectiva prática, que no mesmo sejam exigíveis.
§ 3.° Na impossibilidade de determinação do domicílio tributário das pessoas naturais ou jurídicas de direito privado, de
acôrdo com o disposto nos parágrafos precedentes, poderá ser
como tal considerado, a critério da autoridade administrativa:
I - o lugar onde sejam encontradas as pessoas
naturais;
II - o lugar da situação dos bens, da prática dos
atos ou da ocorrência dos fatos que dêem origens às
obrigações de pagar tributos, adicionais, penalidades,
ou de praticar ato ou se abster da prática de ato de
que decorrer a relação processual.
§ 4.° O disposto no § 3.° aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas de direito privado residentes ou domiciliadas no exterior.
Art. 11 A apresentação de petição, defesa ou recurso a órgão
incompetente, não acarretará perempção ou caducidade, devendo aquêles ser encaminhados, de ofício, a quem de direito.
Art. 12 O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo, na forma do disposto na legislação respectiva, é definitivo
e inalterável depois de impugnado ou decorrido o prazo para
sua impugnação, salvo quando viciado por:

I - êrro de fato na verificação da ocorrência ou
das circunstâncias materiais do fato gerador;
II - declaração ou informação falsa , errônea,
omissa ou incompleta, por parte de pessoa legalmente obrigada a prestá-la.
Parágrafo único. Nas hipóteses previstas nos incisos I e II dêste
artig6, o lançamento primitivo poderá ser revisto enquanto não
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se verifIcar a extlnçao do direito do sujeito ativo à efetivaçao
do lançamento revisando.
Art. 13 Além dos casos previstos nos incisos I e II do art.
12, a revisão de lançamento poderá ser feita, no prazo previsto
no parágrafo único do mesmo artigo, quando provada, em processo administrativo ou criminal, a ocorrência de fraude ou
desvio funcional da autoridade administrativa que efetuou o
lançamento anterior._
Art. 14 Ressalvada a hipótese prevista no art. 13, a mudança de critério jurídico, pelas autoridades administrativas, só
prevalecerá em relação a situações a ela supervenientes.
Art. 15 Na aplicação da legislação tributária, são admissíveis
quaisquer métodos ou processos de interpretação, devendo, entretanto, salvo disposição expressa em contrário, os órgãos julgadores utilizar, supletivamente, na ordem indicada:
I II -

a analogia;
os princípios gerais do direito tributário;

III -

os princípios gerais do direito público;

IV -

os princípios gerais do direito privado;

v-

a eqüidade.

§ 1.0 O emprêgo da analogia não poderá resultar na instituição de tributo não previsto em lei.

§ 2.° O emprêgo da eqüidade não poderá resultar na dispensa
de pagamento de tributo ou de penalidades devidos.
§ 3.° O recurso aos princípios gerais de direito privado visará
apenas à pesquisa da definição, conteúdo e alcance próprios de
seus conceitos, formas e institutos.
Art. 16 Os conceitos, formas e institutos de direito privado a
que faça referência a legislação tributária, serão entendidos e
aplicados segundo a sua definição própria, salvo quando por

97

aquela expressamente modificados, COm observância dos princípios constitucionais definidores da competência impositiva.
Art. 17 Será interpretada literalmente a legislação tributária
excepcional em relação ao direito tributário comum, assim considerada a que disponha sôbre:
I -

supensão ou exclusão do crédito tributário;

II - concessão de reduções ou franquias tributárias acessórias, ainda que em caráter temporário
ou condicional.

Parágrafo único - Não se considera excepcional, para os efeitos
dês te artigo, a legislação tributária que disponha sôbre:
I - instituição de tributos extraordinários, qualquer que seja a sua natureza ou finalidade;
II - imposição de sanções ou penalidades, pecuniárias ou de outra qualquer natureza.
Art. 18 A lei que defina infrações ou lhes comine penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso
de dúvida:
I - quanto à capitulação, à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza e à extensão dos seus efeitos;
II -

quanto à autoria;

lU - quanto à natureza da penalidade aplicável
ou à sua graduação.
Parágrafo único Aplicam-se como métodos ou processos supletivos de interpretação da lei a que se refere êste artigo, os princípios gerais do direito penal.
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TÍTULO II

Do processo em primeira instância
Parte I

Dos órgãos julgadores
Capítulo Único

Disposições gerais
Art. 19 Em primeira instância, são competentes para o processo e o julgamento, os Auditores Fiscais.
§ 1.0 Os Auditores Fiscais gozarão de estabilidade e independência, atendido o disposto nos §§ 2.° e 4.° dêste artigo.
§ 2.° Os Auditores Fiscais serão, no exercício das suas funções, subordinados, exclusivamente, aos Conselhos de Recursos
Fiscais, não podendo exercer qualquer outra a t ividade, exceto
o magistério.
§ 3.° O quadro, as condições de provimento inicial, a lotação,
os direitos, a remuneração e as vantagens dos Auditores Fiscais serão fixados em lei, devendo seu número ser suficiente
para assegurar rápido andamento e solução dos processos .

.

~

§ 4.° Os Auditores Fiscais lotados em determinada localidade,
só poderão ser removidos compulsàriamente, por conveniência
de serviço, e com prévia anuência do Conselho dos Presidentes
dos Conselhos de Recursos F iscais, que, devidamente convocados pelo Presidente do 1.0 Conselho, reunir-se-ão quando necessário, e decidirão, por maioria de votos, mediante solicitaçã o
do Ministro da Fazenda. (art. 59).
Parte II

Das nonnas processuais
Capítulo I

Do início do processo contencioso
Art. 20 O processo contecioso se inicia:
I - pela contestação, defe sa ou oposlçao do sujeito passivo, apresentada tempestivamente, contra
auto de infração;
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l! - por opOSlçao, indeferimento ou rejeição,
pelo sujeito ativo, de petição do sujeito passivo, que,
espontâneamente, requeira pagamento de tributos,
adicionais ou penalidades, desde que o sujeito passivo proceda como previsto no parágrafo único do
art. 29;
III - pela contestação, defesa ou oposição do sujeito passivo, apresentada tempestivamente, contra a
intimação para pagamento de tributos, adicionais ou
penalidades;
IV - pela recusa do sujeito ativo, à restituição
solicitada pelo sujeito passivo, de tributos, adicionais
ou penalidades pagos, desde qUe o sujeito passivo
proceda como previsto no parágrafo único do art. 29.

§ 1.0 Para efeito de descaracterizar a iniciativa espontânea do
sujeito passivo, só se considera iniciado o processo contra o
mesmo, após ter sido êle devidamente intimado do auto de infração ou da exigência de tributos, adicionais ou penalidades.
§ 2.0 Os processos administrativos originados na forma dos incisos I, II e III dêste artigo não poderão ser requisitados por
outras autoridades ou órgãos, mesmo judiciais, que não sejam
aquêles aos quais compete decidi-los, de acôrdo com esta lei, e
nas oportunidades por ela previstas.
Art. 21

O auto de infração conterá, sob pena de nulidade:
I - nome, domicílio tributário, ou enderêço do
sujeito passivo;
II - descrição clara e precisa do fato que se
alegue constituir infração, com referência a tôdas as
circunstâncias pertinentes, e indicação do lugar onde
se o verificou, quando não seja o da lavratura do
auto;
III - capitulação do fato, mediante citação expressa do dispositivo legal dado como infringido, do
que defina a infração, e do que lhe comine penalidade;
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lV - sendo caso, descrição das coisas apreendidas, com indicação do lugar onde tenham sido depositadas, e do nome do depositário;

v - notificação para apr~sentação de defesa e
provas, com indicação do respectivo prazo e da data
de seu início;
VI - assinaturas do autuante, do sujeito passivo,
se fôr possível, de duas testemunhas, salvo nos casos
previstos no artigo 22, incisos II e IH, do depositário
das coisas apreendidas, se o houver;
VII - a indicação da repartição por onde deverá
correr o processo, e o seu enderêço, bem assim, de
que a contestação, defesa ou oposição, se oferecidos,
serão dirigidos ao Auditor Fiscal, e, ainda, de que as
intimações subseqüentes serão feitas na forma do artigo 31.
§ 1.0 A assinatura do sujeito passivo não importa em confissão, nem a sua falta ou recusa em nulidade do auto, ou agravação da infração.
§ 2.° Sendo caso, o auto de infração e o de apreensão poderão
ser reunidos em um só documento.
§ 3.° As exigências e formalidades prevütas neste artigo serão
aplicáveis, no que couberem , aos casos de intimação previstos
no inciso III do art. 20.

Art. 22 A intimação do primeiro têrmo do processo a que
se referem os incisos I e IIl, do artigo 20, e da oposição ou da
recusa a que os incisos H e IV do mesmo artigo aludem, será
feita :
I - pessoalmente, m ediante entrega de cópia do
auto de infração ou do despacho de intimação, recusa ou oposição, contra recibo passado no respectivo original, ao próprio sujeito passivo, ao seu representante legal, ou mandatário com podêres suficientes, ou a preposto idôneo, a juízo do sujeito ativo;
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II - por carta registracia, com recibo de volta,
acompanhada de cópia da peça aludida no inciso ant erior, se não fôr possível a notificação pessoal;

UI - por edital, se, não sendo possível a notificação na pessoa do representante, mandatário ou
preposto nas condições cio inciso I, fôr desconhecido
ou incerto o domicílio tributário do sujeito passivo,
ou estiver êle no exterior.
Parágrafo único Do edital a que se refere o inciso IH dêste
artigo constarão os elementos mencionados nos incisos I, lI, lII,
IV, V e VII do art. 21, e a data a partir da qual a intimação se
considerará feita.
Art. 23 A intimação considera-se feita:
I - em caso de notificação pessoal, à data indicada no respectivo recibo;
II - em caso de notificação por carta, à data indicada no recibo de volta, ou, se fôr omitida, 4 (quatro) dias após a data da entrega da carta à agência
postal;

III - em caso de notificação por edital, 15 (quinze) dias após a data da sua publicação.

Capítulo 11
Da defesa ou oposição

Ar t. 24 A defesa ou oposição do sujeito passivo deverá ser
apresentada no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data
em que se ' considerar feita a intimação.
§ 1.0 A apresentação da defesa ou oposição, no prazo dês te artigo, configura o início do processo contencioso tributário disciplinado por esta lei, e o submete, automàticamente, à jurisdição exclusiva do Auditor Fiscal, como órgão julgador de primeira instância, a quem será dirigida.
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§ 2.° A não apresentação de def esa ou oposlçao no mesmo
prazo, importará em perempção do direito respectivo, devendo
a autoridade arrecadadora prosseguir nos trâmites previstos na
legislação específica tributária ou reguladora de atividade financeira, para a cobrança do débito, ressalvada ao sujeito passivo a faculdade de ingresso em Juízo, se o direito de fazê-lo
não estiver extinto, e observado o disposto no artigo 93 e seu
parágrafo único.
Art. 25 A defesa ou oposlçao, que terá efeito suspensivo, será
apresentada por escrito, na repartição por onde correr o processo, dando-se dela recibo ao sujeito passiYo.
Parágrafo único O sujeito passivo poderá apresentar, ao mesmo tempo, cópias da defesa ou oposição e dos documentos a ela
anexados para que lhe sejam devolvidas no ato, autenticadas e
datadas para servirem como protocolo de entrega.
Art. 26 Na defesa ou oposição, o sujeito passivo alegará, de
uma só vez, tôda a matéria que entender útil, indicando ou
requerendo as provas que pretende produzir, apresentando,
desde logo, as que constarem de documentos e, sendo caso, arrolando testemunhas, até o máximo de 3 (três).
Art. 27 Recebida, pela repartição arrecadadora, a defesa ou
oposição, será o processo .encaminhado, com ela, ao Auditor
Fiscal, dentro de 5 (cinco) dias. Êste abrirá ao autuante ou
autor da intimação, vista pelo prazo de 15 (quinze) dias úteis,
para impugnação em que será observado o disposto no art. 26.
Art. 28 No processo fiscal iniciado na forma do inciso III do
artigo 20 observar-se-á o disposto nos arts. 2L, 23, 24, 25, 26 e 27.
Art. 29 Nos processos de iniciativa do sujeito passivo, a que
se referem os incisos II e IV do artigo 20, será observado,
quanto à petição inicial, o disposto no art. 26.
Parágrafo único Opondo-se ou recusando-se, o sujeito ativo à
pretensão do sujeito passivo, será êste intimado para ciência,
com observância do disposto nos arts. 22 e 23, podendo êle solicitar, dentro de 5 (cinco) dias, o envio do processo ao Auditor
Fiscal, para que êste decida a controvérsia. Se o fizer deduzirá, nessa mesma oportunidade, os argumentos que desejar, e

lOS

requererá as provas que entenda necessanas, o mesmo deven~
do ser feito pela autoridade cuja recusa ou oposição determinar
a controrvérsia.
Art. 30 Ao sujeito passivo, ou ao seu representante J.egal ou
mandatário com podêres bastantes, será facultado examinar o
processo e copiá-lo, nas repartições em que tiverem curso,
sempre que esteja a fluir prazo para apresentar contestação,
defesa ou oposição, ou para falar sôbre algum dos seus têrmos.
Art. 31 A intimação dos despachos interlocutórios e das deci~
sões do Auditor Fiscal será feita por simples publicação, em
órgão mencionado no artigo 4.°, e conterá as indicações referidas no art. 22, parágrafo único.
Capítulo III

Das provas
Art. 32 Dentro de 5 (cinco) dias, contados do têrmo final do
prazo previsto no art. 27 ou do recebimento da petição do sujeito passivo, no caso do art. 29, o Auditor Fiscal proferirá despacho deferindo ou rejeitando as provas requeridas, ou determinando, de ofício, as que desejar, fixando o prazo em que
devam ser produzidas.

§ 1.0 O despacho que indefira provas deverá ser fundamentado
pelo Auditor Fiscal, para apreciação pelo Conselho de Recursos
Fiscais, quando tiver que conhecer de recurso de mérito.

..
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§ 2.° Não havendo prova a ser produzida, prosseguir-se-á,
desde logo, na forma prevista no Capítulo IV dêste Título .
Art. 33 Constando avaliação, ou exame pericial, dentre as provas deferidas ou ordenadas, o sujeito passivo, o impugnante ou
a própria autoridade no caso do art. 32, poderão, no prazo
comum de 5 (cinco) dias, contados da intimação do despacho
referido no artigo 31, apresentar quesitos e designar assessor
técnico, para acompanhar os atos do perito designado pelo Auditor Fiscal.
§ 1.0 Os assessôres técnicos terão o prazo comum de 3 (três)
dias, contados da entr.ega do laudo do perito, para assiná-lo ou
apresentar laudos divergentes.
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§ 2.° O sujeito passivo não responderá pela remuneração do
perito designado pelo Auditor Fiscal, ou do assessor técnico indicado pelo impugnante ou pela autoridade a que se refere o
art. 32.
Art. 34 Constando prova testemunhal, dentre as deferidas ou
ordenadas, o Auditor Fiscal, em dia e hora marcados no despacho referido no art. 32, procederá à respectiva inquirição,
finda a qual dará, sucessivamente, a palavra ao sujeito passivo,
e ao impugnante ou à autoridade referida no art. 32 ou funcionário por ela designado, para que, se o desejarem, façam reperguntas.
Art. 35 O Auditor Fiscal, a seu critério, e dentro do prazo de
produção das provas, poderá determinar qualquer diligência
que tenha de realizar-se dentro do território de sua jurisdição,
ou deprecar ao Auditor Fiscal sob cuja jurisdição se deva processar, o qual se limitará a praticar os atos expressamente indicados no ato de deprecação.
Art. 36 Sem prejuízo do disposto no art. 34, o sujeito passivo,
o impugnante, ou autoridade nêle referido, poderão assistir a
quaisquer diligências efetuadas no processo, e delas participar,
devendo as alegações que porventura apresentarem, ser juntadas aos autos, ou consignadas por têrmo, para efeito de sua
apreciação, ao ensêjo do julgamento.
Art. 37 Não se admitirá prova fundada em exame de livros
ou arquivos das repartições públicas, ou em depoimento pessoal
de seus representantes ou funcionários.
Art. 38 Se não dispuser de quadro próprio de funcionários
para auxiliá-lo no desempenho das suas funções, o Auditor
Fiscal poderá, atendidas as conveniências do serviço, requisitar
o pessoal de que necessite, às repartições arrecadadoras.
Capítulo IV

Da decisão
Art. 39 Findo o prazo fixado para a produção das provas, ou,
sendo caso, o previsto no § 1.0 do art. 33, será o processo concluso ao Auditor Fiscal, para decisão.
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Art. 40 A decisão do Auditor Fiscal será proferida, por escrito,
dentro de 30 (trinta) dias, contados da data em que recebida
a impugnação de que trata o art. 27, ou da petição referida no
art. 29 e seu parágrafo único, ou, na hipótese de serem requeridas ou ordenadas provas, da data em que estas forem concluídas (art. 39).
Art. 41 O Auditor Fiscal não ficará adstrito às alegações das
partes, devendo decidir de acôrdo com sua convicção, em face
das provas produzidas no processo, ressalvada a observância
obrigatória das decisões normativas a que se referem os arts.
87 a 90.
Art. 42 A decisão, redigida com simplicidade e clareza, resolverá tôdas as questões debatidas no processo, e pronunciará a
procedência ou improcedência do auto de infração, da intimação, ou da petição do sujeito passivo, definindo, expressamente, os seus .efeitos, num e noutro caso, e mencionando o prazo
legal para recurso ou para cumprimento da decisão, êste não
inferior àquele.
Art. 43 Não sendo proferida decisão no prazo previsto no ·art.
40, poderão o sujeito passivo, o autuante ou o autor da intimação, ou, ainda, a autoridade referida no art. 29, parágrafo único,
desde logo, interpor recurso voluntário para o Conselho de Recursos Fiscais competente, como se tivesse havido decisão contrária, ficando precluída a jurisdição do Auditor Fiscal respectivo.

Parte III
Capítulo Único

Do processo de consurta
Art. 44 Qualquer p~ssoa poderá, em petição dirigida à autoridade arrecadara de seu domicílio, formular consulta sôbre a
interpretação de dispositivos da legislação tributária.
§ 1.0 A consulta poderá ser, igualmente, formulada pelos sindicatos e entidades re}?resentatjvª§ de atividades econômicas e
profissionais.

§ 2.° A consulta indicará, claramente, se versa hipótese em relação à qual já se verificou a ocorrência de fato gerador da
obrigação tributária, ou não.

Art. 45 A consulta deverá conter, desde logo, tôdas as razões
supostamente aplicáveis à hipótese, inclusive, se fôr caso, os
motivos por que se julga certa, determinada interpretação dos
dispositivos legais pertinentes.
Art. 46 Competirá à autoridade arrecadadora do domicílio do
consulente verificar se a petição de consulta preenche os requisitos legais, encaminhando-a, em caso afirmativo, à autoridade superior competente, no prazo de 8 (oito) dias, de sua
apresentação; e, em caso contrário, ordenando as diligências necessárias ao suprimento das falhas.
§ 1.0 A solução à consulta será dada, em decisão irrecorrível,
pelo órgão de âmbito nacional a que estejam subordinadas a
arrecadação e a fiscalização do tributo sôbre que versar, dentro
de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do processo.
§ 2.° A decisão em processo de consulta terá caráter normativo para tôdas as autoridades arrecadadoras subordinadas ao
órgão que a proferir, as ' quais deverão adotá-la para todos os
efeitos.
§ 3.° Sempre que a repartição arrecadadora receber consulta
que verse sôbre matéria já decidida, na forma e pelo órgão previstos no parágrafo anterior, limitar-se-á a transmitir ao consulente o texto da resposta dada em hipótese precedente análoga,
sem necessidade de nova decisão do órgão superior. É facultado
ao consulente, no caso a que êste parágrafo se refere, solicitar,
em petição fundamentada , audiência do órgão aludido no § 1.0,
se entender inaplicável ao seu caso o precedente invocado.
§ 4.° Na hipótese prevista no § 3.°, a resposta da autoridade arrecadadorà, indicando o precedente que considera aplicável, será
dada dentro de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da
consulta.

§ 5.° Suspendem-se os prazos fixados neste artigo, a partir da
data em que forem determinadas diligências, recomeçando a
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fluir no dia em que seja tomado por têrmo, no processo, o respectivo cumprimento.
§ 6.° As decisões em processos de consulta serão intimadas aos
consulentes na forma dos arts. 21 e 22, no que fôr aplicável.
Art. 47 Nenhum procedimento fiscal será promovido, em relação à espécie consultada, contra consulente que, tendo apresentado consulta dentro do prazo previsto para pagamento ou
recolhimento de tributo, agir em estrita conformidade com ai
solução dada à sua petição, ou cuja consulta não seja solucionada no prazo previsto no § 1.0 do artigo anterior.

°

§ 1.0 Os efeitos referidos neste artigo estendem-se a quaisquer
pessoas que procedam na conformidade de decisões proferidas
em consultas formuladas por têrceiros.
§ 2.0 Não produzirão o efeito previsto neste artigo, as consultas:
I - formuladas por quem à data de sua apresentação tenha sido intimado para pagamento de tributo,
ou ciência de auto de infração, relativamente à hipótese consul tada;
II - formuladas por quem à data de sua apresentação, esteja sob qualquer diligência de fiscalização destinada a apurar os fatos descritos na consulta.
§ 3.° Nos casos em que a consulta seja apresentada fora dos
prazos para pagamento ou recolhimento de tributo julgado devido pela autoridade que a solucionar, sujeitar-se-á o consulente às penalidades previstas na legislação aplicável, para os
casos de espontaneidade.
Art. 48 Quando a consulta versar sôbre a incidência de tributo ou penalidade cujo fato gerador já se tenha verificado, e a
solução fôr contrária ao consulente, caberá à autoridade arrecadadora do seu domicílio intimá-lo, com observância dos arts.
21 e 22, para pagamento do que fôr considerado devido, ressalvando-se ao sujeito passivo consulente o direito de impugnar
a exigência, instaurando a fase da controvérsia no processo, que
passará a ser regido pelas disposições desta lei, aplicáveis ao
procedimento tributâriQ contencioso,
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Art. 49 A mudança, pela autoridade referida no § 1.0 do art.
46, de critério adotado em resposta a consulta, só prevalecerá
em relação a situações a ela supervenientes.
Parágrafo único No caso previsto neste artigo, os efeitos a
que se refere o art. 47 só cessarão, quanto às pessoas beneficiadas por decisões anteriores, a partir de quando lhes seja notificada pessoalmente, a mudança de critério ocorrida.

TÍTULO. IH

Do processo em grau de recurso
Parte I

Dos órgãos de julgamento
Capítulo I

Disposições gerais
Art. 50 Em grau de recurso, decidem os Conselhos de Recursos Fiscais, na forma do disposto no Capítulo II desta Parte.

Capítulo II

Dos Conselhos de Recursos Fiscais
Art. 51 Os Conselhos de Recursos Fiscais, em número de 7
(sete), terão sede na Capital Federal, e jurisdição em todo o
território nacional,· sendo designados por números seriados de
1 a 7.
Art. 52 Cada Conselho, composto de 6 (seis) membros, terá
um Presidente e um Vice-Presidente.
Art. 53 Além das atribuições previstas nesta lei e no Regimento Interno de cada Conselho, terá, ainda, o seu Presidente,
as seguintes:
I órgãos;

representá-lo perante quaisquer pessoas ou
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II - comunicar à autoridade competente, de ofício ou a requerimento de qualquer Conselheiro, irregularidades ou faltas funcionais ocorridas na instância inferior ou em repartição administrativa, de
que haja provas ou indícios em processo submetido
ao julgamento do Conselho respectivo;

lU -

presidir as sessões.

Parágrafo único Caberá ao Vice-Presidente do Conselho substituir o Presidente, em suas ausências e impedimentos.
Art. 54 A competência por matéria, de cada Conselho, será a
seguinte:
1.° Conselho: Impôsto sôbre a renda e proventos
de qualquer natureza, adicionais e empréstimos compulsórios cobrados conjuntamente com êsse tributo,
e penalidades, relativos a pessoas jurídicas, e impôsto
adicional de renda.
2.0 Conselho: Impôsto sôbre a renda e proventos de qualquer natureza, adicionais e empréstimos
compulsórios cobrados conjuntamente com êsse tributo, e penalidades, relativos a pessoas físicas.
3.° Conselho: Impôsto de consumo, adicionais e
conexos, impôsto único sôbre os minerais e os combustíveis e lubrificantes líquidos e gasosos de produção nacional, e penalidades.
4.° Conselho: Impôsto do sêlo, impôsto único sôbre energia elétrica; impostos incidentes sôbre operações bancárias e as das sociedades de crédito, financiamento e investimento; infrações cambiais não
relacionadas com a importação; penalidades, e outros
tributos não previstos na competência dos demais
Conselhos.
5.° Conselho: Impôsto de importação, adicionais,
taxas e outros tributos relacionados com a importação, no que respeita a classificação e valor de mercadorias, isenções e redução dos tributos referidos.
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6.° Conselho: Infrações cambiais relacionadas
com a importação de mercadorias, apreensões decorrentes dessas infrações, e impôs to único sôbre combustívcis e lubrificantes líquidos e gasosos importados.
7.° Conselho: Contrabando e quaisquer outras infrações a leis ou regulamentos relacionados com a
importação, salvo os da competência do 6.° Conselho.
Parágrafo único O 3.° Conselho terá, ainda, competência para
o julgamento das questões relativas aos impostos estaduais cobrados nos Territórios Federais.
Art. 55 Os Conselheiros serão nomeados pelo Presidente da
República, pelo período de 3 (três) anos, contados, em qualquer caso, a partir de 1.0 de janeiro do ano da nomeação, podendo ser reconduzidos, e observadas as seguintes regras:
I - metade dos membros de cada Conselho será
constituída por pessoas estranhas aos quadros de funcionários do Ministério da Fazenda, de ilibada l'eputação e reconhecida competência profissional, portadores de diploma de Bacharel em Direito, de Economista ou de Contabilista, indicados em lista tríplice
para cada vaga, pelas associações de classe rep~en 
tativas dos contribllintes, e com aprovação do órgão
federal de contrôle e disciplina da profissão do indicado, e, ainda, pelo Senado Federal;
U - a outra metade, também submetida à aprovação do Senado Federal, será escolhida dentre funcionários do Ministério da Fazenda, com 5 (cinco)
anos, pelo menos, de exercício, aproveitadas as especializações e competências, ficando êles, enquanto
servirem como Conselheiros, dispensados de suas funções ordinárias, e não podendo exercer qualquer
outra atividade, exceto o magistério;
lU - pelo mesmo processo, e com o critério fixado nos incisos I e U dêste artigo, serão nomeados,
pelo prazo ali previsto, 2 (dois) suplentes para cada
Conselho, um de cada representação, como substitu-
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tos eventuais de seus membros, para atuarem quando
convocados pelo Presidente, não prevalecendo, quanto
a êles, o impedimento previsto no inciso anterior ;
IV - renovar-s€-ão os Conselhos, anualmente,
pelo têrço dos seus membros, devendo o Presidente
de cada um dêles, ou seu substituto, até 30 de outubro do ano em que terminarem os mandatos, oficiar
às entidades de classes de que trata o inciso I dêste
artigo, e ao Ministro da Fazenda, solicitando as providências necessárias à indicação e à nomeação de
novos Conselheiros para as vagas que ocorrerão;
V - considerar-se-á prorrogado o mandado de
cada Conselheiro, até a posse do seu substituto;
VI - aplica-se o disposto nos itens IV e V supra,
aos mandatos dos membros suplentes.
§ 1.0 Os membros dos Conselhos perceberão remuneração fixa,
igual à metade da que é paga aos Ministros de Estado, além de
gratificação por sessão a que comparecerem, esta, a ser fixada
em lei entre o mínimo total de 1/4 (um quarto) e o máximo
total de metade da remuneração fixa mensal, sem prejuízo do
direito, para os que forem funcionários, de optar pelos proventos e vantagens do seu cargo efetivo, mais a gratificação por
sessão.
§ 2.° A falta de comparecimento de qualquer membro dos
Conselhos a 3 (três) sessões, consecutivas, ou a 6 (seis) alternadas, durante cada àno, importará, salvo concessão de licença,
em renúncia ao mandato, devendo o Presidente do Conselho,
ou seu substituto legal, comunicar, imediatamente, o fato ao
Ministro da Fazenda ou às entidades de classe a que se refere
o inciso I dêste artigo, para efeito das providências necessárias
à nomeação do substituto, que completará o mandato do substituído.

§ 3.° Os suplentes perceberão apenas a gratificação por sessão,
quando em exercício, ressalvado, se fôr caso, o direito de opção
referido no § 1.0 dêste artigo.
Art. 56 O Presidente e o Vice-Presidente de cada Conselho
serão eleitos por seus pares, na forma prevista no respectivo
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Regimento Interno, pelo prazo de 1 (um) ano, não sendo permitida a reeleição para o mesmo cargo, em 2 (dois) períodos
consecutivos.
Parágrafo único Alternar-se-ão na Presidência e na Vice-Presidência de cada Conselho, um membro funcionário da Fazenda
e um indicado pelos contribuintes, de forma que não haja coincidência de representação em ambos os cargos .
Art. 57 Os membros dos Conselhos são impedidos de discutir
e votar:
I - nos processos de seu interêsse pessoal, ou de
seus parentes consangüíneos ou afins até o terceiro
grau, inclusive;
II - nos processos do interêsse de pessoa jurídica

de direito privado de que sejam sócios, acionistas, interessados, membros da Diretoria, do Conselho Fiscalou de órgãos de direção ou assessoria, qualquer
que seja a respectiva denominação;
IH - nos processos em que houverem tomado
parte ou interferido, em qualquer condição ou a qualquer título.

Art. 58 Cada Conselho elaborará o seu próprio Regimento Interno, com observância dos seguintes requisitos mínimos:
I - distribuição dos processos a relator mediante
sorteio;
H -

rigorosa igualdade de tratamento ao Representante da Fazenda Nacional e ao sujeito passivo, ou
seu representante;
IH - publicação das pautas de julgamento no
órgão oficial da localidade onde sediado o Conselho,
com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência mínima;

IV - direito de vista dos processos, pelo sujeito
passivo ou seu representante, em qualquer fase;
V orais;

direito de réplica e tréplica, nas defesas
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VI - prioridade na chamada dos processos em
pauta em que se vá produzir defesa oral, pelo sujeito
passivo ou seu representante;

VII - realização de, pelo menos, 3 (três) sessões
em cada semana.
Art. 59 Cada Conselho terá uma Secretaria, com a lotação, organização e atribuições que forem fixadas em lei e no Regimento Interno respectivo, podendo, entretanto, ser unificadas
sob uma só direção e organizadas em quadro único tôdas as
Secretarias, sem prejuízo da eficiência dos seus serviços, e mantida a subordinação hierárquica e funcional , ao Presidente de
cada Conselho.
Capítulo III

Do Conselho dos Presidentes
Art. 60 Mediante convocação do Presidente do 1.0 Conselho de
Recursos Fiscais, reunir-se-ão em Conselho os Presidentes de
todos os Conselhos, para decidirem sôbre a remoção dos Auditores Fiscais, na hipótese prevista no § 4.0 do art. 19, e, ainda,
dirimirem os conflitos verificados entre decisões normativas
divergentes dos Conselhos (art. 90) .
Capítulo IV
Do Rep1·esentant e da Faz enda Nacional

Art. 61 Junto a cada Conselho de Recursos Fiscais funcionará
um Representante da Fazenda Nacional, designado pelo Ministro da Fazenda, que o poderá substituir a qualquer tempo, e
escolhido dentre funcionários do respectivo Ministério, com
5 (cinco) anos, pelo menos, de exe~cício de função técnica ,
aproveitadas 'a s especializações e competências.
§ 1.0 Os funcionários a que se refere êste artigo ficarão, enquanto servirem junto aos Conselhos, dispensados de suas funções ordinárias, não podendo 'e xercer, cumulativamente, qualquer outra, salvo o magistério.
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§ 2.<t Cada Representante da Fazenda Nacional terá um suplente, designado pela forma prevista neste artigo, para substituí-lo
em suas faltas e impedimentos, por convocação do Presidente
do Conselho respectivo, não prevalecendo, na hipótese, o impedimento referido no parágrafo anterior.
Art. 62

Ao Representante da Fazenda Nacional compete:
I - ter vista de todos os processos, logo que devolvidos pelos respectivos relatores;
II - usar da palavra, se entender necessário ou
conveniente, nas sessões de julgamento;
III - a prática de outr os atos previstos no Regimento Interno;
IV - a propositura da ação de revisão tributária,
no caso previsto no art. 100, § 1.0.

Art. 63
art. 56.

Aplica-se ao Representante da Fazenda o disposto no

Parte II

Das normas processuais
Capítulo I

Do recurso para os Conselhos de Recursos Fiscais
Seção I

Do recurso voluntário
Art. 64 Das decisões do Auditor Fiscal caberá recurso voluntário do sujeito passivo, para o Conselho de Recursos Fiscais
competente, com efeito suspensivo ou apenas devolutivo, conforme o disposto no art. 66 e seu parágrafo único.
Art. 65 O recurso será interposto por escrito, no prazo de 30
(trinta) dias úteis, contados da data em que se considerar feita
a intimação da decisão de primeira instância, ou, no caso pre-
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visto no art. 43, logo qUe se escoe o prazo a que se refere ó
art. 40.

§ 1.0 Aplica-se à petição de recurso o disposto nos arts. 25 e
26, exceto quanto à indicação de prova não documental (§ 3.°
dêste artigo) .
§ 2.° Mesmo perempto, será o recurso encaminhado ao Conselho, que decidirá como lhe parecer.
§ 3.° Com
cumental.

° recurso,

só poderá ser apresentada prova do-

Seção II
Da garantia de instância

Art. 66 O recurso voluntário do sujeito passivo terá efeito apenas devolutivo, se êle não garantir a instância na forma prevista no artigo seguinte, e no prazo fixado para interposição do
recurso.
Parágrafo único É dispensada garantia de instância na hipótese prevista no art. 42.
Art. 67 A garantia de instância poderá ser efetuada:
I - mediante depósito, em dinheiro, títulos da
dívida pública federal, ações ou debêntures de sociedade de economia mista, de cujo capital participe a
União com mais de 50 % (cinqüenta por cento), de
cupões vencidos de juros ou dividendos de tais títulos, ações ou debêntures, na repartição arrecadadora
de primeira instância onde o processo fôr iniciado;

/

II - mediante fiança, se a importância exigida
em primeira instância exceder de 3 (três) vêzes o
salário mínimo mais aI to em vigor no País.

§ 1.0 Os papéis referidos na alínea I dêste artigo serão recebidos pelo valor de sua cotação no mercado ou em Bôlsa, no
dia anterior ao da oferta, assinando o sujeito passivo têrmo de
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responsabilidade pelo pagamento do remanescente do débito,
sob pena de cobrança por ação executiva fiscal, se o produto
da venda dos títulos, no caso de seu abandono, não fôr suficiente à satisfação integral da condenação.
§ 2.° Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior, os títulos da dívida pública federal e as debêntures a que se refere
o inciso I, que estejam com seu prazo de resgate vencido.
§ 3.° Independentemente da assinatura do têrmo de responsabilidade referido no parágrafo anterior, é facultado ao sujeito
ativo exigir a atualização da garantia oferecida em títulos ou
papéis de curso em Bôlsa, sempre que sua cotação baixar além
de 10 % (dez por cento) do valor pelo qual os mesmos foram
depositados, e da prevista no inciso II dêste artigo, sempre que
ocorra variação do poder aquisitivo da moeda nacional, observando-se o critério do art. 132.
Art. 68 A fiança referida no inciso II do art. 67 será oferecida,
pelo sujeito passivo, em petição da qual constará, sob pena de
não produzir efeito, a anuência do fiador indicado, e do outro
cônjuge, se pessoa física e fôr caso.
§ 1.0 Caberá ao Auditor Fiscal apreciar, em despacho irrecorrível, a idoneidade do fiador.
§ 2.° Rejeitado o fiador oferecido, será o sujeito passivo inti-

mado a oferecer outro, em prazo igual ao que restava quando
protocolada a petição em que indicado o primeiro.
§ 3.° Rejeitado, também, o segundo fiador, será o sujeito passivo intimado a efetuar depósito, nos têrmos do inciso I do
art. 67 no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de perempção do
recurso .
§ 4.°

O disposto neste artigo e nos seus §§ 2.° e 3.° se aplica
à atualização da fiança prevista no art. 67, § 3.°.

Art. 69 Quando o recurso fôr apenas parcial, a garantia de instância se limitará à importância exigida na decisão recorrida,
cabendo ao sujeito passivo, sob pena de perempção do recurso,
r equerer o pagamento da parte não contestada, no prazo a que
se refere o art. 65.
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Art. 70 Findo o prazo fixado na decisão do Conselho para o
cumprimento da condenação, será convertido em renda o depósito efetuado em dinheiro, promovida a venda dos papéis ou
títulos depositados, ou remetida a dívida à cobrança executiva
contra o fiador, salvo se o sujeito passivo tiver efetuado o pagamento, ou submetido a controvérsia ao Poder Judiciário, na
forma prevista no Livro !Ir, dentro do prazo inicialmente re:erido .
Parágrafo único Ao sujeito ativo, nas hipóteses previstas neste
artigo, é assegurado o direito à cobrança por ação executiva
fiscal do remanescente da dívida, se houver, desde que o sujeito
passivo não submeta a controvérsia ao Poder Judiciário, na for ma prevista no Livro lI!.
Seção IH
Do recurso de ofício

Art. 71 O Auditor Fiscal recorrerá, obrigatoriamente, de ofício, com efeito suspensivo e devolutivo, para o Conselho de
Recursos Fiscais competente, sempre que proferir decisão favorável, no todo ou em parte, ao sujeito passivo, salvo:
I - se a importância da condenação não exceder
a 3 (três) vêzes o salário mínimo mais aI to em vigor
no País; ou,
II - se a decisão fôr fundada exclusivamente no
reconhecimento de êrro de fato.
§ 1.0 O recurso de ofício será interposto mediante simples dec:aração, na própria decisão, mandando remeter o processo ao
Conselho de Recursos Fiscais, independentemente de novas alegações das partes.

§ 2.° Se o Auditor Fiscal omitir a observância do disposto
neste artigo, cumpre ao funcionário que tiver iniciado o processo, ou ao seu substituto, interpor recurso de ofício, em petição encaminhada por intermédio do chefe da repartição arrecli.dadora.
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Art. 72 Subindo o processo ao Conselho de Recursos Fiscais
em grau de recurso voluntário, e, sendo caso, também, de recurso de ofício não apresentado, êste será apreciado como se
interposto houvesse sido.
Art. 73 As decisões sujeitas a recurso de ofício não se tornam
definitivas na esfera administrativa, enquanto aquêle recurso
não fôr julgado.
Capít ulo II
Do processo nos Conselhos de Recursos Fiscais
Art. 74 Após recebidos e protocolados na Secretaria do Conselho de Recursos Fiscais, os processos serão distribuídos a um
relator, na primeira sessão subseqüente.
Art. 75 O relator terá 15 (quinze) dias para o estudo de cada
processo que lhe fôr distribuído, e , dentro dêsse prazo, deverá
devolvê-lo à Secretaria, com seu "visto" ou com solicitação, ao
Presidente, das diligências qUe julgar necessárias, abrindo-se-lhe nôvo prazo de 8 (oito) dias, após cumpridas as que forem
determinadas.
Art. 76 Devolvido o processo pelo relator, abrir-se-á vista do
mesmo ao Representante da Fazenda Nacional, por 15 (quinze)
dias, podendo êle solicitar ao Presidente as diligências que julgar necessárias, abrindo-se-Ihe nova vista, por 8 (oito) dias,
após cumpridas aquelas.
Art. 77 Até que o processo seja devolvido com o "visto" do
relator, será facultado ao sujeito passivo e ao sujeito ativo nos
recursos de ofício, apresentarem razões ou documentos suplementares.
Art. 78 O "quorum" para deliberação dos Conselhos será de
metade dos seus membros mais 1 (um).
Art. 79 Os processos serão julgados em rigorosa ordem cronológica de entrada na Secretaria, salvo as preferências solicitadas pelos Conselheiros, pelo sujeito passivo ou pelo Representante da Fazenda Nacional, que sejam deferidas pelo Conselho.
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Art. 80 Terminado o relatório, poderão, o suj~ito passivo ou
seu representante, e o Representante da Fazenda Nacional, fazer
uso da palavra por 15 (quinze) minutos cada um, concedendo-se réplica e tréplica por 5 (cinco) minutos .
Art. 81 Em qualquer fase do julgamento, poderão os Conselheiros solicitar reunião privada, durante a qual só permanecerão na sala de sessões os Conselheiros e o Secretário.
Art. 82 Será facultado a cada Conselheiro, em sessão, pedir
vista dos processos, os quais não poderão ficar retidos por prazo
superior a 8 (oito) dias.
Art. 83 As decisões dos Conselhos serão tomadas na forma prevista em seu Regimento Interno, por maioria de votos, cabendo
ao Presidente, no caso de empate, o voto de qualidade.
Art. 84 A decisão e a respectiva ementa serão redigidas pelo
relator sorteado, ou designado, em caso daquele ficar vencido,
e entregues à Secretaria dentro de 8 (oito) dias contados da
sessão de julgamento.
Art. 85 As decisões dos Conselhos serão proferidas dentro de
90 (noventa) dias, a contar da data em que o processo der
entrada na Secretaria .
§ 1.0 Negado provimento ao recurso, deverão as decisões fixar
prazo, não inferior a 30 (trinta) dias, para o cumprimento da
condenação.

§ 2.° Interrompe-se o prazo fixado neste artigo, quando as decisões dos Conselhos dependerem de diligência a ser cumprida
pelo sujeito passivo, ou por pessoa estranha aos quadros administrativos da Fazenda Nacional.
Art. 86 Não sendo proferida decisão no prazo previsto no artigo
anterior, poderá, desde logo, ser, pelo sujeito passivo, ou pelo
Representante da Fazenda Nacional, em caso de recurso de ofício, submetida a controvérsia ao Poder Judiciário, na forma prevista no Livro ITI, como se tivesse sido desprovido o recurso
para o Conselho, cuja jurisdição ficará precluída.
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Art. 87 Da decisão do Conselho, tomada sob a forma de acórdão, será dada ciência ao sujeito passivo, conforme disposto no
art. 4,°, e ao Representante da Fazenda Nacional, mediante aposição do seu visto ao acórdão.

Parte IH

Das decisões normativa.!
Art. 88 Poderão os Conselhos de Recursos Fiscais atribuir eficácia normativa às suas decisões, as quais terão efeito vinculatório para os Auditores Fiscais.
§ 1.0 A normatividade será decretada por ato do Presidente do
Conselho, e entrará em vigor 30 (trinta) dias após a ,publicação
do acórdão e da sua fôrça normativa, no "Diário Oficial" da
União.
§ 2,° A revogação do preceito normativo far-se-á pelo processo
de sua decretação, aplicando-se ao têrmo final de sua vigência,
o disposto quanto à sua entrada em vigor,
Art. 89 Caberá ao Presidente do Conselho oficiar ao Ministro
da Fazenda, comunicando-lhe a atribuição de eficácia normativa
às decisões daquele órgão .
Parágrafo único Poderá o Ministro da Fazenda, se entender
conveniente-;-adotar a referida decisão como norma vinculatária para tôdas as autoridades fazendárias, para o que expedirá
portaria.
Art. 90 Se decisões normativas de dois ou mais Conselhos forem divergentes entre si, caberá ao Presidente do 1.0 Conselho,
de ofício ou a pedido de qualquer Conselheiro, Representante
da Fazenda Nacional, ou sujeito passivo, convocar os Presidentes dos demais Conselhos, para, em reunião conjunta, dirimir
a divergência, por maioria de votos, decidindo qual das decisões
normativas deverá prevalecer, procedendo-se, em relação a esta,
à publicação prevista no § 1.0 do art. 87, e observando-se os
demais preceitos fixados naquele artigo e no 89, além da notificação aos Conselhos cujas decisões divergentes forem cotejadas.
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Parte IV
Definitividade das decisões

Art. 91 O julgamento do recurso p elos Conselhos de Recursos
Fiscais é definitivo na instância administrativa, não podendo
ser objeto de reconsideração.

Livro III
Do Processo· Judicial

Título I
Disposições gerais
Art. 92 ~ste livro regula, de modo orgamco e sistemático, o
processo judicial das controvérsias a que se refere o art. 1.0
iniciado por alguma das formas previstas nos incisos I, II e
lU do art. 20, ou na hipótese prevista no § 1.0 do art. 93.
Contém, ainda, normas especiais sôbre a ação de repetição de
indébito, precedida, ou não, do processo administrativo a que se
refere o inciso IV do art. 96; da ação declaratória e do mandado
de segurança relativos à matéria mencionada no art. 1.0; e da
ação executiva fiscal, continuando em vigor, no que lhes diz
respeito, as normas da legislação processual que não sejam revogadas por esta lei.
Art. 93 O processo administrativo das controvérsias referidas
n o art. 1.0 não é obrigatório para o sujeito passivo, que poderá
ingressar diretamente em Juízo em qualquer fase, mesmo que
se verifique a hipótese prevista no § 2.° do art. 24, ficando precluídas as instâncias administrativas.
§ 1.° É facultado ao sujeito passivo que não tenha, por alguma
das formas previstas nos incisos I e UI do art. 20, ou pela' solicitação ao Auditor Fiscal a que se refere o parágrafo único
do art. 29 em decorrência de oposição do sujeito ativo na hipó-
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tese do inciso II do art. 20, instaurado o processo administrativo contencioso, ingressar em Juízo por meio da ação de revisão tributária (art. 96, inciso I) .
§ 2.° A faculdade outorgada no parágrafo anterior só prevalecerá se o sujeito passivo oferecer, antes de iniciar a ação de,
revisão tributária (art. 96, inciso I), garantia de instância na
forma do art. 67, correspondente ao seu débito atualizado na
forma do art. 132, e o sujeito ativo não houver dado início à
ação executiva fiscal (art. 96, inciso V), para cobrança do mesmo débito, ou consumado a cobrança, na forma do art. 140.

§ 3.° É facultado ao sujeito passivo que não tenha instaurado
o processo administrativo contencioso pela solicitação ao Auditor Fiscal, a que se refere o parágrafo único do art. 29, no caso
previsto no inciso IV do art. 20, ingressar em Juízo com ação
de repetição de indébito (art. 96, inciso IH), não prevalecendo
a atualização de que trata o art. 139.
§ 4.° No caso previsto no § 1.0 dêste artigo, a ação de revisão
tributária terá por objeto a anulação do ato da autoridade arrecadadora que houver notificado o auto de infração, ou feito a
exigência a que se referem os incisos II e III do art. 20.

Art. 94 O sujeito ativo poderá ingressar em Juízo por via de
ação de revisão tributária, sempre que lhe seja contrária, no
todo ou em parte, decisão proferida em última instância admi.
nistrativa.
Parágrafo único Poderá, ainda, o sujeito ativo, iniciar ação
executiva fiscal para cobrança de dívida regularmente inscrita
na forma da legislação em vigor, desde que o sujeito passivo
deixe de atender a intimação para cumprir decisão administrativa tornada final, pela falta de defesa, oposição, recurso, ou
ingresso em Juízo com ação de revisão tributária, dentro dos
prazos legais.
Art. 95 Somente o Tribunal Federal Tributário poderá dispensar, no todo ou em parte, o pagamento de penalidades devidas.
A dispensa referida será reservada a casos excepcionais, em
que militem em favor do sujeito passivo circunstâncias que
atenuem a falta cometida,

128

Título 11

DCUl modalidades

proces~uais

Art. 98 As controvérsias referidas no art. 1.0 poderão ser suscitadas, perante o Judiciário, através das seguintes modalidades
processuais:
I - ação de revisão tributária, proposta pelo sujeito ativo ou pelo sujeito passivo, com o propósito
de obter reforma de decisão administra tiva proferida
em processo originado por alguma das formas previstas nos incisos I, II e 111 do art. 20, ou na hipótese
prevista no § 1.0 do art. 93;
11 - ação declaratória, proposta por qualquer interessado na declaração do direito aplicável à hipótese
em relação à qual não tenha sido instaurada controvérsia em processo;
111 - ação de repetição de indébito, proposta pelo
sujeito passivo, a fim de obter restituição de quantias
pagas;
IV - mandado de segurança, impetrado pelo sujeito passivo, nos casos permitidos pela Constituição
Federal e pela legislação ordinária pertinente;
V - ação executiva fiscal, proposta pelo sujeito
ativo para cobrança de dívidas regularmente inscritas, na forma da legislação pertinente, observado o
parágrafo único do art. 94.
Art. 97 A instauração dos processos referidos nos incisos I e
TI do art. 96, pelo sujeito passivo, não impede o início, pelo sujeito ativo, da ação referida no inciso V do mesmo artigo, salvo
se aquêle tiver dado garantia de instância, na forma prevista
no art. 67, ou vier a dá-la no curso da lide. No caso do inciso 11,
a exigência de garantia de instância prevalecerá se após o início
da ação o sujeito ativo houver determinado o crédito sôbre cuja
exigibilidade aquela versar, e procedido à inscrição da dívida,
na .forma da legisla~ão aplicãvel ,
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§ 1.0 No caso da medida judicial prevista no inciso IV do
art. 96, o sujeito ativo só poderá iniciar a ação executiva fiscal
(inciso V do art. 96), se o impetrante da segurança, em qualquer
fase do processo, deixar de oferecer garantia da instância na
forma referida neste artigo, dentro do prazo fixado pelo juiz
ou relator, a requerimento do sujeito ativo.
§ 2.° A garantia da instância poderá ser dispensada, no caso
previsto no § 1.0, pelo Tribunal Federal Tributário, em decisão
de plano, qualquer que seja a fase em que se encontre o processo, desde que o impetrante o solicite, e seja considerado evidente o direito à impetração, ou notória a solvabilidade do sujeito passivo impetrante.
§ 3.° No caso previsto neste artigo,. se não fôr dada garantia
de instância, as ações a que se refere, iniciadas pelo sujeito
passivo, serão sobrestadas até que a ação executiva fiscal (art.
96, inciso V) seja julgada em última instância, e ficarão prejudicados pelo que nesta se decidir .

Título IH
Dos órgãos julgado1'es

Art. 98

São competentes:
I - como instância umca ordinária, o Tribunal
Federal Tributário, para o julgamento da ação de revisão tributária (inciso I do art. 96);
II - como instância de recurso ordinário, o Tribunal Federal Tributário, nos processos referidos nos
incisos II, IH, IV e V do art. 96;
HI - como primeira instância, os juízes aos quais
competir o julgamento das causas da União Federal,
segundo a organização judiciária dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, nos processos referidos nos incisos H, IIl, IV e V do art. 96.
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Título IV

Da ação de revisão tributária
Art. 99 O sujeito ativo e o sujeito passivo poderão propor perante o Tribunal Federal Tributário, ação de revisão tributária, com o propósito de obter a reforma das decisões dos órgãos
administrativos mencionados no Livro lI, que lhes sejam desfavoráveis, no todo ou em parte.
Parágrafo único O sujeito passivo poderá, igualmente, propor
a ação referida neste artigo, no caso previsto no § 1.0 do art. 93.
Art. 100 A ação será iniciada por petição apresentada ao órgão
administrativo cuja decisão se pretender reformar, observado
o disposto nos arts. 93 e 94, no prazo d e 30 (trinta) dias, a
partir de quando dela tomar ciência, na forma dos arts. 42 ou
87, quanto ao sujeito passivo, ou quando o Representante da
Fazenda Nacional apuser o seu "visto" ao acórdão do Conselho
de Recursos Fiscais, quanto ao sujeito ativo, ou, ainda, para
qualquer das partes, no prazo previsto no art. 86. Com a petição, serão oferecidas, desde logo, as razões do pedido, a prova
documental, e a indicação de outras que sejam pretendidas.
§ 1.0 A petição inicial, se a ação fôr iniciada pelo sujeito ativo ,
será subscrita e apresentada pelo próprio Representante da Fazenda Nacional junto ao Conselho de Recursos Fiscais prolator
da decisão cuja reforma fôr pleiteada, cabendo ao Procurador
da República designado na forma da lei específica, seguir todos
os seus têrmos ulteriores, para o que lhe será dada vista dos
autos, logo após a designação do relator, no Tribunal Federal
Tributário.

§ 2.° O prazo previsto neste artigo não prevalecerá na hipótese referida no parágrafo único do art. 99.
Art. 101 Recebida a petição inicial da ação de revisão tributária, será ela apensada ao processo administrativo que lhe deu
causa, e, com êle, encaminhada pelo órgão ou autoridade com
qu-em se encontre, ao Tribunal Federal Tributário, que, após o
trânsito em julgado da última decisão nêle proferida, o remeterá,
diretamente, à repartição arrecadadora onde se iniciou, para
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que, na forma do art. 22, dê ciência, ao sujeito passivo, da decisão que lhe tenha sido favorável , e levantamento da garantia
da instância, se fôr caso, ou o jntime para pagar a importância
devida, sob pena de instauração da ação executiva fiscal contra
êle e seu fiador, se houver .
Art. 102 Recebido o processo no Tribunal Federal Tributário
será êle, independentemente de preparo ou pagamento de quaisquer custas ou emolumentos, protocolado, autuado, e, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias, distribuído a um relator, o qual mandará abrir vista ao réu, para no prazo de 10 (dez) dias, deduzir
as alegações que desejar, oferecer prova documental que entenda útil, e solicitar a produção de outras . Em qualquer caso, o
Procurador da República terá vista dos autos, pelo prazo de 5
(cinco) dias, se a ação tiver sido proposta pelo sujeito ativo,
ou de 10 (dez) dias, se pelo sujeito passivo. Se ambas as partes
figurarem como autores e réus, o prazo de 10 (dez) dias será
aberto, sucessivamente, ao sujeito ativo e ao sujeito passivo,
para os fins aludidos neste artigo.
Art. 103 Decorridos os prazos referidos no artigo anterior, os
autos serão conclusos ao relator dentro de 2 (dois) dias, para
que êste, em 5 (cinco) dias, determine ou rejeite a produção de
provas solicitadas, ou, de ofício, mande realizar outras.
Parágrafo único O relator não admitirá ou determinará de
ofício provas quanto a fatos anteriores à propositura da ação,
salvo se:
I - vierem a ser alegados após a dilação probatória do processo administrativo, em razão de circunstâncias que justifiquem a sua omissão anterior;
II - tiverem sido requeridas no processo administrativo, e indeferidas por motivo considerado insubsistente;

III - tiverem sido realizadas no processo administrativo, de modo irregular, sem que, apontadas as
faltas, fôssem sanadas.
Art. 104 O relator fixará o prazo estritamente necessário à
produção das provas que determinar.
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Art. 105 Produzida prova pericial, será facultado às partes falarem sôbre ela, no prazo comum de 5 (cinco) dias.
Art. 106 Não havendo prova a ser produzida, ou, em caso contrário, após o decurso do prazo referido no artigo anterior, os
autos serão conclusos ao relator, que, dentro de 20 (vinte) dias,
os devolverá à Secretaria do Tribunal, para que sejam incluídos em pauta para julgamento, na primeira sessão.
Art. 107 Se na sessão de julgamento, após o relatório, houver
pedido de vista por algum dos membros do Tribunal que não
seja o relator, o prazo para restituição dos autos será de 5
(cinco) dias.
Art. 108 O Regimento Interno do Tribunal regulará a forma
do julgamento, assegurando aos representantes judiciais do sujeito ativo e do sujeito passivo o uso da palavra, para sustentação de suas razões, pelo prazo de 15 (quinze) minutos para
cada um, ainda que haja mais de um sujeito passivo, falando
primeiro o autor da ação, ou, se nela forem autores e réus o
sujeito ativo e um ou mais sujeitos passivos, por último o representante do sujeito ativo.
Art. 109 Após proferidos os votos por todos os membros do
Tribunal que participarem do julgamento, o Presidente proclamará o resultado.
Art. 110 A decisão do Tribunal será lavrada por escrito, sob
a forma de acórdão, pelo relator sorteado, ou, sendo êle vencido,
pelo que o Presidente designar.
Parágrafo único O prazo para lavratura do acórdão será de
10 (dez) dias, contados do julgamento, e a sua publicação ocorrerá na primeira sessão subseqüente.
Art. 111 O julgamento caberá ao Tribunal na sua composlçao
plena, ou a cada uma das turmas ou câmaras em que se dividir,
na forma da lei ou do seu Regimento Interno.
Art. 112 Da decisão proferida na ação de que trata êste título,
não cabe recurso ordinário algum, salvo, apenas, o de embargos
de declaração.
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Art. 113 As intimações relativas a atos do processo previsto
neste título serão efetuadas mediante simples publicação, no
órgão oficial que divulgar o expediente do Tribunal.

Título V

Normas sôbre a ação de repetição de indébito
Art. 114 A ação de repetição de tributos, adicionais ou penalidades referidos no art. 1.0, terá o rito ordinário, e será proposta pelo sujeito passivo, perante o juiz que, segundo a organização judiciária dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, seja competente para julgar as causas de interêsse da
União Federal.
Art. 115 Na ação a que se refere êste título serão permitidas
quaisquer provas requeridas pelo sujeito passivo ou pelo sujeito ativo, desde que o juiz as considere pertinentes.
Parágrafo único A prova documental de fatos ocorridos no processo administrativo em que o sujeito passivo tiver, eventualmente, pleiteado a restituição denegada, será feita mediante
certidões ou fotocópias extraídas do mesmo, a requerimento do
sujeito passivo, no prazo que o juiz fixar, se, solicitadas antes
do início da ação, não houverem sido expedidas.
Art. 116 Concluída a dilação probatória, o juiz sentenciará,
independentemente de audiência de instrução e julgamento .
Art. 117 É parte legítima para pleitear a repetição, o sujeito
passivo da obrigação tributária ou o infrator que tiver pago penalidade, ainda que o efetivo encargo financeiro tenha sido
transferido a outrem. Quem provar a transferência, disporá de
ação regressiva contra o sujeito passivo reembolsado, ou poderá
integrar a lide como assistente, e requerer ao juiz que a restituição lhe seja feita. .

Art. 118 Da decisão proferida pelo juiz, na ação a que se refere
êste título, caberão os recursos previstos pela legislação processual aplicável.
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Títu10 Vi
Normas sôbre a ação declaratória
Art. 119 A ação declaratória poderá ser proposta por qualquer
interessado na declaração do direito aplicável à hipótese sôbre
que versar .
Art. 120 A ação declaratória é incabível, quando se referir à
relação jurídica objeto de instauração de processo contencioso,
em que seja parte o seu autor.
Art. 121 A sentença proferida na ação declaratória va1erá
como preceito, podendo ser oposta, após transitada em julgado,
a qualquer pretensão do sujeito ativo, que lhe seja contrária .
Art. 122 Aplicam-se à ação declaratória as normas dos artigos 114, 115, 116 e 118.
Título VII

Normas sôbre o mandado de segurança
Art. 123 O mandado de segurança impetrado contra atos rel~ 
cionados com a matéria prevista no art. 1.°, será disciplinado
pelas normas constitucionais e processuais em vigor, com as alterações constantes desta lei.
Art. 124 A concessão de medida liminar, nos casos previstos
neste título, poderá ser condicionada à garantia de instância
pelo impetrante, desde que o juiz ou relator a ente nda necessária para evitar que a exigibilidade da prestação, pela autoridade coatora, seja frustrada se a segurança vier a ser degenada.
Parágrafo único A garantia a que se refere êste artigo será
dada na forma prevista no art. 67, com a atualização a que se
refere o art. 132, e ressalvado o disposto no art. 97 e seus parágrafos.
Art. 125 A opção do sujeito passivo pela impetração da segurança, precl ui as modalidades processuais previstas nos incisos
I e II do art. 96, relativamente à mesma matéria controvertida,
ressalvada a hipótese de decisão denegatória sem exame de mé-
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rito, caso em que poderá ser a questão subm€tida à apreciação
judicial subseqüente, apenas por via da ação de repetição de
indébito, pelo sujeito passivo (art. 96, inciso IH), ou da ação
executiva fiscal, pelo sujeito ativo (art. 96, inciso V).
~

Art. 126 O agravo de petição e o recurso ordinário (art. 101,
II, a, da Constituição Federal) terão efeito suspensivo, impedindo o ingresso em juízo, pelo sujeito ativo, pelas modalidades
processuais previstas nos incisos I e V do art. 96, ressalvado,
quanto à última, o disposto no art. 97, §§ 1.0 e 2.°.
Título VIII

Normas sôbre a ação executiva fiscal
Art. 127 A ação executiva fiscal proposta pelo sujeito ativo
obedecerá às normas da legislação processual específica em
vigor, COm as alterações constantes desta lei.
Art. 128 Se a dívida fôr inscrita em decorrência de decisão
proferida em ação de revisão tributária (art. 96, inciso I e artigo 101), o Procurador da Fazenda Nacional encaminhará ao
Procurador da República a respectiva certidão, a fim de que
seja requerida ao juiz competente (art. 98, inciso IH) a citação
do sujeito passivo, para pagar o que fôr d'evido, observada a
legislação processual específica, com as alterações constantes
desta lei, e observado o seguinte:
I - feita a penhora, o sujeito passivo poderá
alegar, em embargos, somente pagamento, ou prescrição e nulidade supervenientes à decisão judicial
exeqüenda;
H - os embargos serão julgados independentemente de audiência de instrução e julgamento;
III - julgados os embargos improcedentes, o sujeito passivo poderá interpor apenas o recurso de
agravo de instrumento, prosseguindo a execução em
tôdas as suas fases subs'e qüentes, se o sujeito ativo
desejar, ressalvado o disposto no parágrafo único dêste artigo;

°
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IV - julgados os embargos procedentes, o sujeito
ativo poderá interpor o recurso de agravo de petição.
Parágrafo único Se fôr provido o agravo de instrumento previsto no inciso H dêste artigo, o sujeito ativo não poderá prosseguir nos autos de execução, se ainda não estiver ela concluída; se a execução já houver sido completada, o sujeito passivo
poderá propor ação de repetição de indébito (art. 96, inciso
IH) para haver a restituição do que tiver pago, acrescido de
honorários de advogado, ficando a defesa do sujeito ativo limitada à alegação de pagamento, nulidade ou prescrição.
Art. 129 Se a dívida fôr inscrita em decorrência de proc~sso
administrativo que não tenha sido objeto de ação de r evisão
tributária (art. 96, inciso I), a ação executiva fiscal será regulada pela legislação processual específica, sem as restrições contidas no inciso I do artigo anterior .
Art. 130 Em qualquer hipótese, na ação executiva fiscal será
observado o seguinte:
I - a inicial será d€spachada dentro de 5 (cinco)
dias após o recebimento dos autos em cartório, e a
citação do sujeito passivo, promovida no prazo máximo de 15 (quinze) dias;
H - o prazo para oferecimento de embargos,
pelo sujeito passivo ou por terceiros, será de 10
(dez) dias, contados da entrega, em cartório, do mandado de citação ou da precatória para êsse fim expedida, se fôr caso, devendo, na primeira hipótese, o
oficial de justiça fazer a entrega do mandado dentro
de 2 (dois) dias após o seu cumprimento;
UI - o prazo de dilação probatória será fixado,
pelo juiz, no mínimo que lhe pareça necessário;
IV - após o oferecimento de embargos ou o decurso do prazo para sua apresentação, os autos serão
conclusos ao juiz, dentro de 2 (dois) dias, e êste, em
despacho que proferirá em igual prazo, deferirá ou
denegará as provas solicitadas;
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produzida prova, inclusive testemunhal, que
será tomada em cartório, com ou sem a presença do
juiz, ao seu critério, abrirá êle vista às partes, pelo
prazo comum de 5 (cinco) dias, para que sôbre ela
digam;
VI - decorrido o prazo a que se refere o inciso
precedente, ou, se fôr caso, o previsto para o oferecimento de embargos, serão os autos conclusos ao juiz,
dentro de 2 (dois) dias, para que êste, independentemente de designação de audiência de instrução e julgamento, profira sentença, dentro de 20 (vinte) dias.
Art. 131 Ressalvado o disposto no art. 128, da decisão proferida pelo juiz só caberão os recursos de agravo de petição e de
embargos de declaração .

LIVRO

IV

Da execução das decisões
Título I
Disposições gerais
Art. 132 Os créditos a que se refere o art. 1.0 que não forem
liquidados durante o trimestre civil subseqüente à data em que
se tornarem devidos, ficarão sujeitos à atualização monetária
em função das variações no poder aquisitivo da moeda nacional,
mediante aplicação dos coeficientes fixados pelo Conselho N acionaI de Economia, na forma prevista no art. 7.° e seus parágrafos, da Lei n.o 4357, de 16 de julho de 1964.
Art. 133 O disposto no art. 132 se aplica aos créditos nêle referidos, ainda que os processos instaurados para a sua determinação e cobrança não tenham sido objeto de contestação, defesa
ou oposição.
Art. 134 O disposto no art. 132 se aplica, ainda, a todos os créditos a que se refere o art. 1.0, mesmo que não tenham sido
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objeto de processo instaurado para a respectiva determinação
e cobrança.
Art. 135 Reputam-se devidos os créditos para efeito da aplicação do art. 132:
I - quando não sujeitos a processo de determinação ou lançamento pela repartição arr-ecadadora, a
partir da data prevista em lei para o respectivo recolhimento;
II - quando sujeitos a processo de determinação
ou lançamento pela repartição arrecadadora, a partir
da data fixada para o respectivo recolhimento, ou, se
houver datas diversas para recolhimento parcelado, a
partir da última delas.
Parágrafo único Se, na hipótese prevista no inciso II, o crédito não liquidado resultar de omissão que tenha dada causa à
inexistência de lançamento ou determinação, reputa-se devido
a partir do último dia do ano em que deveria ter sido objeto de
lançamento ou determinação.
Art. 136 Não serão objeto da atualização referida no art. 132,
as multas ou juros meramente moratórios, que serão calculados sôbre os tributos, adicionais e outras penalidades, após a
respectiva atualização.
Art. 137 Não serão objeto da atualização referida no art. 132
os créditos cujo montante o devedor deposite em dinheiro, a
partir de quando se tornem devidos, ainda que para o efeito
de discutir a sua exigibilidade.
§ 1.° O depósito referido neste artigo deverá ser efetuado pelo
montante atualizado até à data em que feito , se se tratar de
crédito devido anteriormente à iniciativa do devedor.
§ 2.° Se se tratar de consulta versando hipótese em relação à
qual já tenha ocorrido o fato gerador da obrigação, e a respectiva exigibilidade, o consulente poderá efetuar o depósito previsto neste artigo, no montante atualizado até à data da apresentação da consulta.
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§ 3.° Na hipótese de créditos exigidos nos processos a quê se
referem os incisos I, II e III do art. 20, só se tornará necessário
o depósito a que alude o art. 137 para o efeito de ser evitada a
atualização prevista no art. 132, a partir da data da decisão
do Auditor Fiscal, desde que, ao tempo do início do processo de
determinação pelo sujeito ativo, ou do requerimento inicial do
sujeito passivo, não se tivessem tornado devidos na forma do
art. 135.
Art. 138 As importâncias depositadas para evitar a atualização
referida no art. 132 serão restituídas ao sujeito passivo também
atualizadas, pela mesma forma prevista no citado artigo, se os
créditos respectivos forem julgados inexistentes, em decisão definitiva, administrativa ou judicial.
Art. 139 As importâncias que a Fazenda Nacional fôr condenada a restituir ao sujeito ativo, em ação de repetição de indébito (art. 96, inciso IIl) , serão atualizadas, na forma prevista
no art. 132, a partir da data em que a restituição houver sido
negada pela autoridade de primeira instância administrativa,
se a ação judicial tiver sido precedida do processo de que trata
o inciso IV do art. 20.
Parágrafo único A atualização referida neste artigo também
será efetuada, a partir da data em que se completar a liquidação, no caso do parágrafo único do art. 128, ou da referida no
inciso VII do art. 141.
Título II

Das decisões administrativas
Art. 140 As decisões dos órgãos administrativos (Livro II)
serão executadas no prazo de 30 (trinta) dias após se terem
tornado definitivas:
1 - pela omissão do sujeito passivo em instaurar
o processo contencioso (arts. 1.0, 20, incisos I, II, III
e IV, e 29, parágrafo único), nos prazos previstos nesta lei, ou de ingressar em Juízo, por alguma das modalidades processuais previstas no art. 96, incisos I,
III e IV (art. 93) ;
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II - pela omissão do sujeito passivo em recorrer
da decisão do Auditor Fiscal (art. 64), ou de ingressar em Juízo na forma prevista no inciso anterior;
IH - pela omissão do suj eito ativo em ingressar
em Juízo, na forma prevista no inciso I, após a decisão do Conselho de Recursos Fiscais;
IV - pela omissão do sujeito ativo em ingressar
em JUÍzo, na forma prevista no inciso I do art. 96.
Art. 141 A execução das decisões dos órgãos administrativos
consistirá:
I - no levantamento da garantia de instância
dada pelo sujeito passivo, quando a êle favorável a
decisão exeqüenda, a ser efetivado no prazo máximo
de 30 (trinta) dias, sob pena de, em se tratando de
depósito em dinheiro ou títulos, ser, a partir daquela
data, processada a atualização prevista no art. 132,
pagando-se em moeda corrente a diferença, se se tratar de títulos ou valôres;
II - na intimação ao sujeito passivo ou ao seu
fiador para pagar o débito, atualizado na forma do
arL 132, se fôr caso;
III - na combinação das formas previstas nos
incisos I e II, se a decisão exeqüenda houver sido favorável ao sujeito passivo apenas em parte, caso em
que o pagamento do que por êle fôr devido, precederá
o levantamento da garantia de instância;
IV - na simples ciência ao sujeito passivo, da
decisão a êle favorável, se não tiver sido dada garantia de instância;
V - no atendimento à pretensão do sujeito passivo, no caso previsto no inciso IH do art. 20;
VI - na simples ciência ao consulente, na hipótese de consulta (arts. 44 a 49);
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VII - na restituição ao sujeito passivo, dentro
do prazo máximo de 60 (sessenta) dias, no caso pre~
visto no inciso IV do art. 20, se a decisão lhe houver
sido favorável, sob pena da atualização prevista no
§ único do art. 139;
VIII - na simples ciência ao sujeito passivo, no
caso previsto no inciso IV do art. 20, se a decisão lhe
tiver sido desfavorável;
IX - na inscrição da dívida para ulterior InIClO
de ação executiva f iscal, se o sujeito passivo ou o seu
fiador não pagar o débito.
Título

In

Das decisões judiciais
Art. 142 As decisões judiciais (Livro IH) serão executadas
após terem transitado em julgado, e na forma da legislação pro~
cessual, observado, ainda, o seguinte:
I ~ quando a ação de revisão tributária fôr julgada em favor do sujeito passivo, o Tribunal Federal
Tributário, ao baixar os autos à repartição arrecada~
dor a em que o processo tiver sido iniciado, determinará o levantamento da fiança ou a restituição àquele, das importâncias ou valôres depositados em. garantia da instância, dentro do prazo referido no inciso I do art. 141, contado do recebimento do processo, sob a pena prevista no mesmo inciso;
II - quando a ação de revisão tributária houver
sido julgada em favor do sujeito ativo, o Tribunal
Federal Tributário baixará os autos à repartição arrecadadora em que tiver sido iniciado processo, a
fim de ser intimado sujeito passivo ou o seu fiador,
se fôr caso, para o pagamento devido e demais providências cabíveis;

°

°

IH - quando a ação declaratória houver sido
julgada em favor do autor, o Tribunal Federal Tri-
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butário transmitirá copIa autenticada da decisão~ ao
Ministro da Fazenda, para que êle notifique as re·
partições arrecadadoras interessadas.
Art. 143 Nenhuma decisão de primeira instância, contrária ao
sujeito ativo, será exeqüível ou terá trânsito em julgado, antes que o Tribunal Federal Tributário a confirme, ou, se fôr
caso, o Supremo Tribunal Federal a mantenha, ou restabeleça,
se aquêle a tiver reformado . O disposto neste artigo não se
aplica à ação de revisão tributária, julgada em instância ordi.
nária única pelo Tribunal Federal Tributário.
LIVRO

V

Disposições transitórias e finais
Art. 144 Os Conselhos de Recursos Fiscais continuarão a ter
sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, enquanto o Poder Executivo não considerar, por decreto, existentes as condições adequadas ao seu funcionamento na Capital
Federal.
Art. 145 Enquanto não fôr criado o quadro dos Auditores Fiscais e providos os ocupantes dos respectivos cargos, o processo
contencioso administrativo, em primeira instância, continuará
a ser regulado pela legislação vigente aplicável. A lei que instituir o quadro dos Auditores Fiscais fixará a data em que pas e
sará a vigorar o disposto no Livro lI, Título II desta lei.
Art. 146 O disposto no Livro II, Título III desta lei passará
a vigorar a partir de 1 de janeiro de 1966, devendo ser previstas
em lei, a remuneração e as gratificações referidas no § 1.0 do
art. 55. O Poder Executivo baixará, dentro de 30 (trinta) dias,
decreto regulamentando a recomposição dos atuais Conselhos
de Contribuintes e do de Tarifa, segundo os critérios fixados
no art. 55 desta lei, e tomando as providências necessárias para
que os membros dos Conselhos de Recursos Fiscais possam ser
indicados no decurso do ano de 1965, e entrar em exercício em
1 de janeiro de 1966.
Parágrafo único O primeiro mandato dos membros dos Conselhos de Recursos Fiscais será de 1 (um) , 2 (dQis) e 3 (três)
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anos, para cada um dêles de cada representação, de sorte que
a renovação pelo têrço possa ser feita, a partir de 1967, na
forma prevista no art. 55 . Os atuais membros dos Conselhos
de Contribuintes e do de Tarifa, que preencham as condições
de habilitação previstas nesta lei, poderão ser indicados para
integrar os Conselhos de Recursos Fiscais.
Art. 147 A partir de 1 de janeiro de 1966, passarão, sem solução de continuidade, os arquivos, as Secretarias, e os processos
que se encontrarem DOS Conselhos de Contribwntes e nas Câmaras do Conselho Superior de Tarifa, aos novos Conselhos de
Recursos Fiscais criados por esta lei, observando-se a seguinte
correlação entre os órgãos atuais e os novos:
-

a 1.a Câmara do 1.0 Conselho de Contribuintes
corresponderá ao 1.° Conselho de Eecursos Fiscais;

-

a 2.a Câmara do 1.0 Conselho de Contribuintes
corresponderá ao 2.° Conselho de Recursos Fiscais;

-

a La Câmara do 2.° Conselho de Contribuintes
corresponderá ao 3.° Conselho de Recursos Fiscais;

-

a 2.a Câmara do 2.° Conselho de Contribuintes
corresponderá ao 4.° Conselho de Recursos Fiscais;

-

a La .Câmara do Conselho Superior de Tarifa corresponderá ao 5.° Conselho de Recursos Fiscais;

-

a 2.8 Câmara do Conselho Superior de Tarifa corresponderá ao 6.° Conselho de Recursos Fiscais;

-

a 3. a Câmara do Conselho Superior de Tarifa corresponderá ao 7.° Conselho de Recursos Fiscais.

Parágrafo único As Secretarias de cada Câmara dos atuais
Conselhos de Contribuintes e do Conselho Superior de Tarifa
selecionarão os processos que, até o dia 1 de janeiro de 1966,
estejam aguardando distribuição ou julgamento, e que, por fôrça desta lei, devam passar à competência de outros Conselhos,
e os remeterão às Secretarias respectivas. Os p r ocessos já julgados àquela data, terão os r espectivos acórdãos lavr ados pelos
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seus relatores, mas serão remetidos à Secretaria do Conselho
a que corresponderem segundo a competência prevista nesta
lei, a fim de que o Representante da Fazenda Nacional que
nêle servir, tome ciência e promova o início da ação de revisão
tributária (art. 96, inciso I), se fôr caso.
Art. 148 Enquanto não fôr criado o Tribunal Federal Tributário
por lei especial, e nomeados os seus membros, continuará competente o Tribunal Federal de Recursos, nos casos a que alude
o inciso II do art. 98, cabendo aos juízeS! a que se r efere o inciso
UI do mesmo artigo, a competência que lhes é assegurada pela
legislação vigente, e, ainda, o julgamento da ação de revisão
tributária, em primeira instância, com recurso de apelação para
o Tribunal Federal de Recursos.
§ 1.0 No período transitório a que êste artigo se refere, a ação
de revisão tributária terá o rito ordinário, com as restrições
constantes do art. 149, e poderá ser proposta, tanto pelo sujeito
ativo como pelo sujeito passivo, mas não será processada nos
autos do próprio processo administrativo, do qual as peças necessárias serão extraídas por certidão ou fotocópias autenticadas.
§ 2.° No mesmo período transitório referido neste artigo, a
ação de revisão tributária proposta pelo sujeito ativo será de
iniciativa do Procurador da República, ao qual o Representante
da Fazenda Nacional oficiará, remetendo os elementos necessários.
Art. 149 A partir da publicação desta lei, e durante o período
transitório referido no art. 148, observar-se-ão as seguintes normas, no que respeita aos processos mencionados nos incisos r,
II, lU, IV e V do art. 96:
I - a sentença será proferida independentemente de designação de audiência de instrução e julgamento;
II - na ação de revisão tributária (art. 96, inciso I) e na ação executiva fiscal (art. 96, inciso V),
a produção de prova será rigorosamente supervisionada pelo juiz, com o propósito de abreviar o curso
do processo;
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lU - nos pr ocessos a que se refere o inciso anterior, o prazo dentr o do qual o juiz deverá proferir
sentença será o previsto no inciso VI do art. 130;
IV - na ação executiva fiscal (art. 96, inciso V)
prevalecerá o disposto nos incisos I a V do art. 130;
V - no processamento de recurso interposto
contra decisão proferida em ação de revisão tributária (art. 96, inciso I), será observado, no Tribunal Federal de Recursos , o disposto nos arts. 106 a 110, e
112, suprimida a figura do revisor ;
VI - no mandado de segurança (art. 96, inciso
IV), será observado o disposto nos arts. 124 a 126 .
Art. 150 A partir da publicação desta lei, ficam suprimidos o
pedido de reconsideração e o recurso do Representante da Fazenda Nacional para o Ministro da Fazenda, relativamente aos
acórdãos dos Conselhos de Contribuintes e do de Tarifa, revogadas as disposições legais que os instituíram ou a êles dizem
r espeito.
Art. 151 Esta lei entrará em vigor à data da respectiva publicação, ressalvados os dispositivos cuja vigência é prevista
para datas posteriores.
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IV -

CONCLUSÃO

9.

CONCLUSÃO

9.1 Dando por cumprido o honroso encargo que nos foi confiado, desejamos sublinhar que, na elaboração do anteprojeto ora
apresentado, procuramos situar-nos no rumo do pensamento jurídico dominante nos países democráticos que já atingiram aquêle
estágio de maturação que pennite avaliar, com relativa serenidade, as razões e os interêsses coletivos e individuais que comandam as controvérsias entre a Fazenda Pública e os contribuintes. Nem excesso de individualismo, incompatível com a
era em que se está a viver, nem autoritarismo, que se nutre da
falsa idéia de que o cidadão existe para o Estado, e não êste
para aquêle.
9.2 Procuramos ter presente a necessidade de acelerar o curso
do processo, em resguardo dos legítimos interêsses do erário público, sem desprêzo pelo igualmente legítimo direito do contribuinte. Visamos a expungir do sistema vigente tôda sorte de
imperfeições que êle apresenta, e que têm sido, não raro, capitalizadas por litigantes sem direito, que se haviam afeiçoado à
idéia de questionar apenas para ganhar, na demora, o que não
poderiam aspirar a conseguir no mérito do pleito. Desconsideramos tudo quanto pudesse ser vantagem espúria, ainda que
se houvesse tornado tradição; mas, não esquecemos, em qualquer passo do nosso anteprojeto, que não há bens maiores, a
que o Poder Público possa aspirar, que à justiça e ao primado
do direito.
:E:ste não é um trabalho pessoal. O que nêle houver de
bom terá resultado de inestimável colaboração recebida, de colegas, juristas e funcionários fiscais, que nos honraram com
crítica, muita vez acerba e dura, mas sempre construtiva, e,
com grande freqüência, humildemente aproveitada.

9.3

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1964
GILBERTO DE ULHOA CANTO

145

v-

íNDICES

íNDICE BIBLIOGRÁFICO
A

AGUIAR DIAS, J. -

ver PINTO FALCÃO, A. e J. AGUIAR DIAS.

ALLORIO, E. "~tude comparé du contentieux fiscal". in "Révue de
Science Financiere", 1961, pág. 408 3 .1.1, 3 .2.1, 3.3 . 1,3 . 5.1,
3.9.1,3.10 . 1, 3.13, 3 . 15.

ALvES DOO SANTOS, F. -

ver TEIKEIRA, A. B . e F. ALVES nos SANTOS.

ARNALDO DE V ALLES "TeoriB. Generale della Organizza.zione dello
Stato", ed. Cedam, Padova, 1931 - 5.3.9.
B

EARBALHO, J. - 5.2.3.

"Constituição F edel'lll Brasileira", ed. do autor, 1902

BLUMENSTEIN, r. - "La giurisdizieme tributaria pergli imposte federali
in Svi:JZera", in "Rivista di Diritto Finanziario e Sclenza delle Finanze", 1954, 1" parte, pág. 340 3.18.
"BOLETIN DEL MIl\ISTERIO DE HACIENDA DE L..\. NACIO N " , Arg entina, publ.
oficial - 2.2 . 17.
BOMPÁ..l'liI, V. "SulJa riforma deI contenzi oso tributario in Italia", in
"Archivo Finanziario", vo1. 1, pág. 69 - 3.14.
BOWER, F . -

ver BRUDNO, 'vV. e FRANK Bm·VER.

BRUDNO, W. "Taxation in Australia", "World Ta x Series". Harvard
Law SChcol, ed. Little, Brown & Co., Boston e Toronto, 1958 - 3.3.
BRUDNO, \V. , C. K. COBB JR. e N. A. PALKHI\'A LA - "Taxa tion in India".
""Vorld Tax Series" Harvard Law S chool, ed. Ll ttle B r own .& Co..
Boston e Toronto, 1960 - 3 .12.

Nota: as referências numéricas são às part es em que a. obra se divide,
e não às páginas.
149

BRUDNO, W. e FR.ANK BoWER " Taxation in the United Kingdom",
"World Tax Senes", Harvard 'La.w School, ed. Little, Brown & Co.,
Boston e Toro.nto, 1957 - 3 . 13.
BUSTAMAl\TE, E.
" La justicia administrativa". in "EI Foro", segunda
época, tomo II, n~ 3, pág. 281 (Méxi'Co) - 3 .15.
BUZAID, A. - "Anteprojeto de Código de Processo Civil", "Diário Oficial
da União", suplemento, 8-5-1964 - 5 . 5.4.

C

CARDYN, C. -

ver FEYE, M. e C. CARDYN.

CARLOS lIÚXI~IlLIAIS'O tas Bastos, 1948 -

"Comentá rios à Constituição Federal", ed. Frei5.2.2.

CASTRO N UNES, J . - "Da Fazenda Pública em
rense. 1943 - 5 . 2.2.

J lÚZO",

ed. Revista Fo-

" La justicia fiscal en Mexi co", in "Memori.a ' de la Tercera Conferencia d~ la Federación Interamericana de Abogados" ,
vol. l , pág. 136, México - 3.15.

CEPEDA, O. V . -

CHAUDAT, G. - "Le conlentieux de s impôts directs dans sa phase administrative", ed. Dalloz, Paris, 1938 - 3.10.
CoSB, C. K. JR. -

ver BRUDNO, W ., C. K. COSB JR. e N. A. PALKHIVALA.
D

D' ALESSIO, F. -

"Istituzioni di diritto amministrativo", ed. Unione Tipografico Editrice Torinese, Torino, 1949 5 . 3 . 10.

DEBEYRE, G. - "Le droit puolic des Fl'ançais", ed. DaHn, Palis, 1956
- 2 . 2.12, 2 . 2.14 a 2.2 .16.
DUFFY, F. J. -

ver NORE, M., F. J. DUFFY e H. STERJ.'lER.

DUVERGER, M. "Constitutions et documents politiques", ed. Presses
Universitaires, Paris, 1957 - 2 . 2.3, 2.2 . 4, 2 .2 . 12.
F

FENWICK, C. G. - Cases on Amencan Constitutional Law", ed. CaIlaghan & Co., Chicago 1952 - 5.2 . 3.
FEY, M. e C. CARDYN - "Procédure fiscale contentieuse", ed. Bru;ylant,
Bruxelas, 1944 - 3.4.
150

GrANNINI, A. D . - "I COOlcetti fondamentali deI diritto tributario", &d.
Unione Tipografioo Editrice Torinese, Torino, 1956 - 3 . 14.
GIULIANI FONRO'UGE, C. M . nos Aires, 1962 - 3.2.

"DeI"echo Financiero", ed. Depalma, Bue-

- -- - - " Anteproyecto de Oodigo F iscal", ed. Facultad de Derecho
y Cienc ias S ociales, Buenos Aires, 1942 - 3 . 5.
GO'OCHOT, J. E. - "Les Constitutians du Proche et du Moy en Orient",
ed. Sirey, Paris, 1957 - 2.2 . 7, 2 . 2 . 10.
GUMPEL, H. J . "T axation in the Federal Republic of Gerrna.ny".
"WorId Tax Series", Harva rd L aw School, ed. Coommerce Clearing
Hous e, Chicago, 1963 - 3 . 1.
GUMPEL H . J. e H e GO B. MARGAIN - "Taxation in Mexico", " World T ax.
Series", Harvard Law SChool, ed. LittIe, Brown & Co., Boston e
Toronto, 1957 - 3 . 15.
H

HELLERSTELN, J. R., PAVENiSTEDT, E . e W. T . PLUj',ffi JR. - Artigos em
"'T'ax Law Review", vol. 14, pág. 327, e voI. 13, p á g . 247 - 3 . 9.
R OO'o PHILLIPS - "Constitutional Law" , ed. Sweet & Maxwell. Londres,
1957 - 2 . 2.22, 2 .2.23.
I
L~STITUTO

BRASILEIRO' DE DIREITO FINANCEIRO' (filiado à IFAl , publ. n. 2,
"Jus tiça e Processo Fiscal", 1954 - 1.2.2, 5 . 3 . 3.

J
J ARACH , D. - "Curso Superior d e Derecho Tribu tario", ed. Lice.:l Profesiona l Cima, Corrientes, 1957 - 3.2.
J osf; FREDERICO MARQUES "Do Poder Judiciátio nas Constituições européias de apOOl guer ra", in "Revista Forense". voI. 130, pág. 12,
ou " R evista dos Tribunai s", v oI. 183, pág. 13 - 2 . 2 . 2.

L

LoPES F REYLE, I . "P rincipias de Der echo Tributario" , ed. Lerner.
Bogotá, 1962 - 3 . 6.
15 1

M

MANUEL BALLBE - "LOS princípios de reforma deI procedimiento a.d:ministrativo", in "VII Semana de Estudios de Del'echo li inanciero",
Editorial de Derecho Financiem, Madri, 1959 - 3 . 8.
MAnGA IN, H. -

ver GUMPEL. H. J. e H UGO MARGAIN.

MARTINEZ, F. - "Derecho Tributario Argentino", ed. Universidad Nicional de TucUlffian, Tucurnan, 1956 - 3.2.
MARTINEZ LoPES 1959 - 3 . 15.

"Del'echo Fiscal Mexicano", ed. Porrua, México,

MARTINEZ Rurz, R. "La Constitución Argentina" , ed. Kraft, Buenos
Aires, 1945 - 2.2 . 17 a 2 .2 .19.

l\fEHL, L. - "Science et technique fiscales", ed . Presses Universitaires.
Paris, 1959 - 3.10.
MICHELE, C. A. - "Lineamenti deI processo tribu t3 1io secando il recente codigo fiscal de Messico", in "Rivista di Diritto Finanziario e
Scienza delIe Finanze" , 1940, 1- parte, pág. 371 - 3.15.
MmKINE-GUETZEWITCH "Les Constitutions Eur: pée:mc'S" ed. Presses
Universitaires, Paris, 1951 - 2 . 2.3 a 2 . 2 . 8.
MOUTEffiA GUERREIRO, A. C. "Direito
Atlântida, Coimbra, 1961 - 3.16.

processual

tributário",

ed.

N
N~ZIS,

G. - "The tax s:ystem of Gre ce", in "Bulletin for International
Fiscal Docu'mentation", vol. IX, n " 1-2, pág. 23 - 3.11.

NORE, M ., F. J. Dt;FFY e H. STERKER - "T'ax::Ltion in Sweden", "vVorld
Tax Series", Harvard Law School, ed. Li ttl e, Bl'own & Co., Boston
e Toronto, 1959 - 3.17.
P

PALKHIVALA, N. :A. PAVENDSTEDT, E. DSTEDT.

ver BRUDNO, W. C. OOBB JR. e N. A. PA LK H I VALA.

ver HEI.íI..E&STEIN, J. R., W. T. PLUMB JR. e E . PAYEN-

PENALOSA, J. L. J. - "Los Jurados Fi s cal es", in " VII Semana dQ Estudios de Derecho Financiero", Editorial de Derecho Financiero, Madri, 1959 - 3.8.
PERULLES BASSAS, J. J. lona, IOC1 - 3.8.
lS2

"Manual de derecho ,fiscal", ed. Bosch, Barce-

PINTO FALCÃO, A. e J. AGUIAR DoI.MI fino, 1966 - 5 .2.2.
PLUMB, W. T. Jr. PLUMB JR.

"Con-stituição anotada", ed . Kon-

ver HELLERSTEIN, J. R., E. PAVENDSTEDT e W. T.

PORPETA CLERI.GO, F. "Institucionel! de derecho financiero", ed. RemI,
Madri, 1967 - 3 . 8.
POSADAS BELGRANO 1~5~ 3 . 19.

"Derec-ho tributario", ed. Medina, Montevidéo,

R

RANDOLPH PAUL & Co" Boston,

"Taxation in lhe United States", ed. Little, Brown
3 . 9.

195~

"REVISTA DEL TRIBUNAL

DE

LA FEDERACION", México -

3 . 15.

RIOFRIO, E. V. - "Dos notas sobre eI processo fiscal equatoriano", in
"Estudios dei Centro de Investigación Permanente de Derecho Financiero", Buenos Aires, 1941, afio IV - 3.7.
ROTONDI. A. "Lineamenti di diritto tributario", ed. Giuffrê, M!ilano,
1962
3 . 14.
RUBENS GOMES DE SOUSA - "A distribuição de justiça em m a téria fiscal",
ed. Martins, S. Paulo, 1943 - 1 . 2 .1.
ver ll\STI'l'UTO BRASlLElItO DE DrRJ';ITO FINANCEIRO (filiado
à IFA) .

s
SAINZ DE BU/ANDA, F. "La. interpretaeión de 108 trata.dos interna.clonales para evitar la doble imposición", in "Mem.oria de la Asociación
Espa.fíola de Derecho Fin8illciero", Madri, 1961 - 3 . 8.
SANSDTROM, C. O. - "Au sujet de la décision anticipée em matiêre
d'impõts", in "Bulletin for International Fiscal Documentation", vaI.
XII, 3, págs . 133 e 214 - 3.17.
SANTO:-fI RUGIU, M. - "Il nuovo diritto costituzionale italiano", ed. 01'ganizzazione Editori ale Tipografica. Roma, 1948 2 . 2.21.
SCHWARTZ, B. - "American Constitutional Law", ed. Cambridge Universit;y Press 1955, New York 2 .2 . 22,2 . 2 . 24, 2 . 2 .25, 2 . 2 . 27.
STERNER, H. -

ver NORE, M.

1$3

T
TEIXElRA, A. B. e F. ALVES DOS SANTOS - "Código de processo da.s ccm tribuiçôe!l e impostos e organização dos serviços da justiça fiscal",
00. Morais, Lisboa, 1963 - 3.16.
TlENA RAMIREZ, F . "[)lerecllo constitucional mexica..no", ed. POITua,
México, 19i9 - 2 . 2 . 9.
TlIEMISTOCLES B. CAVALCANTI
ed. KOnfino, 1948 - 5.22.

1944 -

" Comentários à Constituição Federal" ,

- "Tratado de direito administrativo", ed. Freitas Bastoo,
5 . 37.

TITO REZENDE -

ver INSTITUTO BRASll..ElRO DE DIREITO FINANCEIRO (ti-

liado à IFA).
"'I'RABALHos DA COMISSÃO EsPECIAL DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL", ed.

oficial, 1954 -

1 . 2 . 3.

TREvISAN, E . - "Legislaci6n fiscal y elementos de derecho administrativo", ed. J . Pensos, Buenos Aires, 1940 - 3.2.
TRoTABAS, L. - "La nature jundique du contentieux fiscal en dr.:: it français", in "Mélanges Maurice Hauriou", ed. Sirey, Paris, 1929 - 3.10.

v
VANONI, E. -

"Opere giuridiche", ed. Giuffre, Milano, 1962 -

3 . 1.

"Studio per una riforma deI contenzioso tributario", in
"Rivista di Dintto Finanziario e Scienza delle Finanze", 1951, I'
parte, pág. 99 - 3 .18.
VAYA GENOVES, V. - C/EI contribuyente a.nte el fisco", ed. do autor, Valencia, 1953 - 3 . 8.
VERVEY, p. - "La révision en matiere fiscaIe", in "Révue de Drolt :A,dministratif et de Droit Fiscal", 1947, pãg. 225 - 3.18.
VICTOR NUNES LEAL - "'Proble'mas de direito público", ed. Revista Forense, 1960 - 5.3 . 8.

1$4

íNDICE REMISSIVO
A

B

Ação de Revisão Tributária -

4 . 3,

5 . 5 . 2, 6.4 .4.

Bélgica -

Ação E xecutiva Fiscal -

Contencioso Tributário

3.4.

-

5.5.3,

P oder Judiciário -

2 . 2 .6.

6.4.4.

c

Alemanha. - Contencioso Tributário - 3 . 1.
Poder J udiciário 2 . 2.4,3 . 1.

"Amparo"
paro".

ver "Juicio de Am-

Argentina Contencioso Tributário
3. 2.

Canadá -

Con tencioso Tributário

3.5.

Código Tributário N acional
jeto) - 1.2.3.

(Pro-

Colômbia - Contencioso T ributário - 3 . 6.
Competência J ud:cial Originária -

Poder Judiciário 2 . 2 . 17, 2 . 2 . 19.
Auditor

Fiscal

5.4,

6 .3.3,

6.3.4, 6.3.7.

2 . 2 .5.

-

Poder

Conselhos de Recursos Fiscais 6 . 8 . 6.
Constitucionalidade,

Austrâlia - Contencioso Tributário - 3 . 3.
Áustria

5 . 20.

Judiciário -

-

Aprecl~ão

-

6 . 3.1.

Consulta - 6 . 3 .5.
Contencioso Tributário
Compara do) - 3.

(Direito

Nota: as referências numerlcas são às partes em que a obra se divide,

e não às páginas; a matéria constante do texto sugerido do anteprojeto de lei orgânica (8.), não foi incluída neste índice remissivo.

P oder Judleiário 2 . 2 . 22 a 2.2 . 24.

E

Equador Contencioso Tributário - 3 . 7.
Eqüidade, Dispell3a de Multas 6 . 3 .1.
Espanha
rio - 3 .8.

COl1tencios ~

Inslâncias Administrativas e Judiciais - 5.1.3 e 5 . 1.4.
Interpretação de Leis TributáriM
- 6 . 3 .2.

Tributáltá.lia 3 . 14.

Estado" Unidos - Contencioso Tributário
3.9.

Contencioso Tributári o -

Poder J udi ciário 2 . 2 . 20. 2 . 2 . 21.

P oder Judiciário 2 . 2 .25 a 2.2 .28.
Execução -

5 . 6, 6 . 5.

"Juicio de Amparo" Judiciário -

F
Fran~

3 .10.

J

Contencioso Tribut.ál;o

2 . 2 . 9.

ver Poder J udiciário.

Jurisdição Contenciosa -

2 . 1 , 4 .3.

L

Poder Judiciál;O 2 .2 .14

Lançamento , Revisão -

a 2 . 2 .16.
G

Garantia de Instâ.ncia -

Legitimid&de Processual
ver
União Federal, Legitimidade pa
ra Ingresso em Juizo,
Ç

3 . 6 . 8.

Grécia Contencioso Tributário
- 3.11.
Poder Judiciário 2 .2 . 7.

M

Mandado de Segurança -

Poder Judici:írio -

6.4 .1S.

~{éxiCo

- Contencioso Tl'lbutl1rlG
3 . 15.

H

Holanda,

6. 3 . 2.

Poder Judiciário 2 . 2 . 9.
N

2.2.8.
I

N ormatividade
6 . 3.9.

de

Decisões

o
mdia. 3 .12.

Contencioso Tributário -

Inglaterra Contencioso T ributário - 3 . 13.

156

ó rgão -

5 . 3.4 . a 5 . 3. 11.

ó rgãos Administrativos,

lação - p. .4.

Reformu~

Suécia - 3 . 17.

!P

Poder Judiciário -

Contencioso T rib utário

2.2.

Portugal Contencioso Tributário - 3 . 16.
Processo Contencioso Processo Tributário 5 .1.

6.3. (.

Rapidez -

-

Simplificação -

5 . 1.

---- -

Administrativo -

6 . 3.

Judicial

Su.íça Contencioso
- 3 . 18.

Tributário

T

Tribunal Federal de Recursos 5.2 . 3, 5 . 2.4, 7.
Tribunal Federal
5.2.3, 5 . 2.4, 7.

Tributário

-

Tribunal Fiscal de la Federación
( Méxi~) 3 . 15.

5 .5, 6.4.
U

R

Recurso -

Efeitos -

6 . 3 . 8.

Uruguai - 3 . 19.

S

Siria -

Poder Judiciário -

União Federal, Legitimidade para
Ingresso em Juizo - 5 .3 .
Contencioso Tributário

2 . 2 . 10.

w
"Solve et Repete" - 3.2.5, 3 . 2.6,
3.3.3, 3 . 4 . 2, 3 .8 . 7.

"Writ of Mandarnus" -

3 . 3 .3.

1.57

íNDICE ANALíTICO
I -

-

G eneralidades

preliminares ... . . .. . . . .. . . . .. . . .

1

1.1 - Introdução .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 - Antecedentes doutrinários . . .... .. . . .. . .. . . . .. ....... .. . ..
A estrutura constit ucional de cada pais e os sistemas de conten-

1
2

cioso tributário . . ...... :...... . .... . .. ..... .... . .. ... .... . . .. .. .. .
2 . 1 - Conceito de jurisdição contenciosa, como varia em diferentes paises . . .. ... ...... ... .. .. ... . . . .... . . . .. ... .. . . . . .. ...
2 . 2 - A posição do Poder Judiciário no contencioso dos diversos
paises .. . .... . ... . ... . .............. .. .. . . . ... . ... ... . . .. . .
2.3 - Conclusões quanto às linhas mestras da natureza de jurisdição tributária no Brasil . . .... . . . . .. ... . . ........ ...... .
3 - Exame sucinto do contencioso tributário no direito compa.rado .. .
3 . 1 - Alemanha. .. ... ... .. ... . . . . . ... .... .. . .. . . .... . ... ........
3 . 2 - Argentina ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 - Austrália . ... . ........... ....... . ... ... . . ... . . . .. .. .. ... . •
3.4 - Bélgica . . . .. . .. .... ....... . . . ... . . . ... . .. . ... .. . . . ... . .. ..
3.5 - Canadá. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • . • •
3.8 - Colômbia . • • • • . • . • . . . • • • . • . . . . . • . • . • . • . . . . • . . . . . . . . . • . • • •
3.7 - Equador ..................................................
3 .8 - Espanha ....... . .... . . . ...... . ...... . ... . . . ..... . ........
3 .9 - Estados Unidos ...... ...... .. .. .. ... .. .. ..... .... .. . .....
3 . 10 - França . .. .. . .. . . .... ............ . ... . . ... ... ... . . .. . .....
3 . 11 - Grécia .. .. . ... .. .. .. ... .. ... .. .. .. . .... . . .. . . . .. . ... . ....
3.12 - í ndia . . ...... . ... . .. .. . . . . .... .. ... . .. . ..... . . . . . ... .. .. ..
3 . 13 - Inglaterra . . . .. ...................... . .. .. .. .. .. . ... .... . .
3 . 14 - Itália .. . ... . ... .. .. . ...... . ...... ... . .. ...... .... . . ... . . . .
3 . 15 - México . ..... . . . . .. ... .. .. ....... . .. . . . .. .. ... . . ..... .. .. .
3.16 - Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 .17 - Suécia .. ... . .. ... . .. .... . . ... ...... . .. . . . ...... .. . . . ......
3 . 18 - Suiça .. . .... . .. . .. . ...... .. . .. .. . . . . . . . .. . .. .... . . . ... .. .
3 . 19 - Uruguai ....... .. .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

2 -

Objeto do estudo,

consider~ões

4

5
25
26
26
32
34

36
36
37
39
40
42
43
47
47
48

49
51
52
53
54
55

4 -

Conclusões gerais de ordem sistemática sôbre o que se afigur a
primordial fixar, na elaboração de uma lei orgânica do processo
tributário no Brasil . . . . . .. . . . .. .. . .. . . .. . .... . ... . ..... . .. ... ...

II -

Problemas Específicos

55

e Justificação.

Problemas básicos a solver e aspectos fundam entais da estruturação desejável, do processo tributário brasileiro . . .. . ......... . ....
5.1 - Simplificação das fases e redução do te mpo despendido . . ..
5.2 - Problemas suscitados pela necessida de de atribuir compe t.ência originária a um tribunal. que dela não dispõe face à
Constituição Federal ; e vantagens d a criação de um t ribunal especializado . . . . .. .... ............ . ...................
5.3 - A possibilidade de a União Federal tomar a iniciativa de ingresso em juízo para pleitear a refor ma de decisões administrativas .... .. . . .... . .. . ... .. .. .. . . .. ............... . .. .
5.4 - Reformulação dClS órgãos administrativos .. ... ... . ..... ... .
5 .5 - Normas sôbre o processo judicial . . . .. . ... ... .. ...... . .. .
5.6 - Normas sôbre a execução .. ... .... ..... . . . .. . . . ...... . ... .
5.7 - Conclusão .. ... .. . . ..... .. . ... . .. . . ..... .................. .
6 - Breves explicações, a título de justificativa do anteprojeto de lei
orgânica do processo tributário .. . .. .. . ... . . .... ... . .. .. .. ... . .. .
6.1 - O método .. . . . .. ... . ... .. . . .... ... .. . ... . . .. . ... .... .. . .. .
6. 2 - Livro
I - Disposições gerais sôbre o processo tributário
6.3 - Livro II - Do processo administrativo . . .... ....... .... .
6.4 - Livro III - Do processo jUdiCial ... " .. . . .. . . . ..• . . .....
6 .5 - Livro IV - Da execução das decisões, ....... . .. . . . ..... .
6.6 - Livro V - Disposições transitória.') e finais .... ... . . •. . .

5 -

lU -

7 -

63

65
71

72
74
74

75
75
75
76
81

83

ª3

Textos propostos

AnteprOjeto
Tributário
8 - Anteprojeto
Livro
I -

160

61
6l

de Emenda. COnstitucional sôbre o Tribunal Federal
. . .. . .. . . . . . . .... . ... . ...... . . .. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de lei orgânica do processo tributário ......... . ......
Título único - Disposições gerais sôbre o p,ocesso
tributário ..... . .... . .... .. . . . . . ',. ...... .. ... .. .....
Livro II - Do processo administrativo ... . . " . . , . . ....... ... ... .
Título
I - Disposições gerais . .. . . . . . . , ... . . . . . . . ... . . .. ..
Título IT - Do processo em primeira instância .. . ..... ... .
Parte
I - Dos órgãos julgadores ., . . . . .. .. .. ... ......
Capitulo ÚDico - Disposições gerais . .. . .. ....... . . . .
Parte II - Das normas processuais ,....... ... ...... . ..
Capítulo I - Do início do processo contencioso ..
Capítulo II - Da defesa ou oposição . . . .... . ......
Capítulo IIr - Das provas .. . . . " ....... .. .. . .......
Capítulo IV - Da decisão ... ... , . . .. . . ... . . ........
Parte III - Capitulo único - Do processo de consulta .. .
Título ITI - Do processo em grau de recurso . . . . ....... . . . .
Parte
I - Dos órgãos de julgamento ... . . ... ... . . ... . .

87
92
92
95
95
99
99
99
99
99
102
104
105
106
109

109

Capitulo
I Capítulo II Capítulo IH Capítulo IV -

Disposições gerais
Dos Conselhos de Recursos Fiscais
Do Conselho dos Presidentes
Do Representante da Fazenda Nacional o........... ...... . ............
Parte H - Das normas processuais o. ... . ..... . . . . . . . .
Capítulo
I - Do recurso para os Conselhos de Recursos Fiscais o......................
Seção
I - Do recurso voluntário .............
Seção H - Da garantia de instância o.... .. ...
Seção HI - Do recurso de oficio ...... ... ......
Capitulo II - Do processo nos Conselhos de Recursos Fiscais .......................
Parte IH - Das decisões normativas . . . ....... . . . . .....
Parte IV - Da definitividade das decisões o........... .
Livro IH - Do processo judicial o..............................
Titulo
I - Disposições gerais o... ................... .... ..
Título
II - Das modalidades processuais ......... . . . . . . . .
Titulo lU - Dos órgãos julgadores o......................
Titulo IV - Da ação de revisão tributária ................
Titulo
V - Normas sôbre a ação de repetição de indébito
Título VI - Normas sôbre a açá.o declaratória . .... .. .. . ..
Titulo VII - Normas sôbre o mandado de segurança o......
Titulo VIII - Normas sôbre a ação executiva fiscal .........
Livro IV - Da execução das decisões o... . ... .......... ... . .....
Titulo
I - Disposições gerais o... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titulo
H - Das decisões administrativas o................
Titulo III - Das decisões judiciais o.... . ... .... .. .. .......
Livro V - Disposições transitórias e finais ........... . .......
o

•

•• ••• •

•• ••••

•• •••

o·

o

••••••

IV - Conclusão
índice bibliográfico o............... .... . . .. . ....... .. ..... ......... ..
índice remissivo
lndice analitico ........... ... ............. ...... .... .... .... .... .....

10!)
109
114
114
115
115
115
116
118
119
121
122
122
122
124
125
126
129
130
130
131
133
133
135
137
138

149
155
159

161

COMPOSTO E IMPRESSO NAS OFICINAS
DA GRÁFICA EDITÓRA LIVRO SI A

R.

TAPIllAPÉ,

74 - TEL.: 49-4758 - RIo

