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RESUMO 

 

Esta monografia visa tratar de uma temática ainda muito discutida em sede 

doutrinária e administrativa e ainda não totalmente pacífica. Trata-se da questão 

afeta à possibilidade de os órgãos de julgamento administrativo fazendário 

exercerem o controle de constitucionalidade das leis que regulamentam e legitimam 

a formalização de um ato administrativo de imposição tributária. Neste trabalho, 

busca-se demonstrar que o sistema jurídico, em que pese a força acadêmica e 

doutrinária da corrente que defende o contrário, não comporta tal prerrogativa à 

Administração Fazendária, sobretudo em razão de o ordenamento, ao delinear o 

perfil normativo do controle de constitucionalidade, ter atribuído o exercício de tal 

mecanismo de defesa da higidez constitucional do sistema com exclusividade ao 

Poder Judiciário, integrando, pois o núcleo intangível de matérias apenas afetas à 

apreciação judicial. Desta feita, através mormente de uma revisão literária das 

correntes mais tradicionais e vanguardistas acerca do assunto posto, esta pesquisa, 

sem malícia alguma no sentido de pôr fim à acirrada discussão, tentou, sobremodo, 

contribuir para o caloroso debate acadêmico ao aventurar-se a expor uma linha de 

argumentação jurídica no sentido de expor a impossibilidade do exercício de tal 

prerrogativa pela Administração Fiscal, mesmo que no exercício da função judicante, 

sobretudo ante à ausência de competência outorgada pela legislação para tanto, 

tendo-se ainda discorrido, para uma melhor compreensão do tema, sobre o perfil do 

processo administrativo tributário brasileiro, sobre o princípio da ampla defesa e do 

contraditório, bem assim sobre o sistema de controle de constitucionalidade à luz do 

ordenamento jurídico vigente. Ao fim, para desfecho e curiosidade pertinentes, 

finalizou-se com a exposição dos aspectos doutrinários, administrativos e 

jurisprudenciais relevantes à problemática posta. 

 

Palavras-chave: Processo Administrativo Tributário. Função Judicante. Autotutela 
Vinculada. Controle de Constitucionalidade.  Competência. Poder Judiciário.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
This paper intends to deal about a subject which has been highly commented in the 
field of science and in the administrative courts and yet not entirely pacific. The 
subject regards the possibility of administrative courts of revenue control the 
constitutionality of bills that legitimate an administrative act of tributary imposition. In 
this paper, it is searched to demonstrate that the legal system, despite the heavy 
academic and teaching fields that supports the opposite, it is not a revenue 
prerogative, mainly because the legal system, when defines the normative profile of 
the constitutional control of the bills as an exclusive power of the Judiciary, makes 
this subject restricted to only judicial ruling. With this mind, through a revision of the 
most traditional papers about the subject in hand, this research, that has no intention 
to conclude the obstinate argument, tried to contribute to this argument proposing a 
legal assumption in order to demonstrate the impossibility of the Revenue use such 
prerogative, even when ruling administratively, over all because the absence of legal 
competence to do so, having narrated for a better understanding of the matter, about 
the profile of the Brazilian tributary administrative process, about the principle of legal 
defense and contradictory, as well about the current constitutionality control system. 
At the end, for closure and curiosity regarding the subject, the paper has been ended 
on academic, administrative and precedents aspects which seemed relevant to the 
matter in hand. 

Key-words:  Tributary Administrative Process. Jurisdictional Function. Bounded 
Rulling. Constitutionality Control. Competence. Judiciary. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Por muito tempo discutiu-se acerca da possibilidade de a Administração 

Fazendária, no exercício de sua função judicante, exercer o controle de 

constitucionalidade da(s) lei(s) que legitimaram a formalização de um ato de 

imposição tributária. 

A corrente doutrinária que defendia tal possibilidade perdeu muito de sua 

importância quando sobreveio a Lei n.º 11.941/2009, que pretendeu encerrar, ao 

menos a nível federal, a discussão ao vedar tal prerrogativa à Administração, 

admitindo-a apenas em casos excepcionais. 

Todavia, em razão da acirrada disputa doutrinária que por muito tempo se 

fez presente no meio acadêmico, achou-se conveniente e oportuno discorrer-se 

sobre o tema proposto. 

Constatou-se que um segmento da doutrina admitia, a partir de uma 

suposta interpretação constitucional, que seria possível e, por que não salientar, 

imperioso que os tribunais administrativos tributários exercessem o controle de 

constitucionalidade das leis que fundamentam a (in)subsistência dos atos de 

imposição tributária impugnados, pois tal competência seria um corolário do princípio 

da ampla defesa consagrada no art. 5º, LV da Constituição Federal.·. 

De outro giro, corrente de minoritária adesão, mostrava-se resistente em 

acatar tal prerrogativa, em razão de argumentos como a submissão do processo 

administrativo fiscal ao regime jurídico-administrativo, a cláusula de reserva de 

jurisdição para que seja declarada a inconstitucionalidade de uma lei, bem assim por 

que o próprio sistema jurídico, mesmo antes da promulgação da Lei n. º 

11.941/2009, não comportava tal possibilidade.  

Todavia, mesmo em face dos argumentos apontados por ambas as 

correntes doutrinárias, o enfoque do presente trabalho foi muito além de uma 

interpretação isolada de alguns dispositivos constitucionais para abarcar uma visão 

sistemática do ordenamento jurídico, bem assim quais as soluções que ele, em sua 

inteireza e suficiência que lhe são inerentes, oferece à compreensão da 

problemática posta. 
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Desta feita e sem desconsiderar todos os argumentos relevantes e 

pertinentes ao tema, achou-se por bem esmiuçar as variáveis jurídicas que nos 

permitissem identificar os limites delineados pelo ordenamento vigente que 

pudessem conceder suporte a seguinte indagação: pode(ria) a Administração 

Fazendária, no exercício de sua função judicante, proceder ao controle de 

constitucionalidade das leis que embasaram a formalização do ato administrativo de 

imposição tributária cujo cumprimento mostra-se resistente pelo contribuinte? 

A partir desse questionamento, desenvolveu-se o presente estudo com 

vistas a conhecer dos argumentos que impossibilitam tal prerrogativa aos órgãos de 

julgamento fazendários, ainda que, como já dito, a questão tenha esfriado quando 

sobreveio a Lei n.º 11.941/2009. 

 Para tanto, procedeu-se a uma criteriosa avaliação das matérias 

atinentes ao direito constitucional, direito tributário, direito administrativo e direito 

processual, globalmente consideradas, para que se pudesse, a partir de argumentos 

jurídicos, identificar se o sistema vigente, mesmo diante da novel regulamentação, 

permite que, no bojo do processo administrativo fiscal, os órgãos judicantes 

apreciem a constitucionalidade de leis. 

  Discorreu-se inicialmente sobre as linhas gerais do processo 

administrativo, empós, analisou-se com mais enfoque o processo administrativo 

tributário, seus princípios, sua finalidade e suas peculiaridades decorrentes da 

natureza do direito material que instrumentaliza e que lhe é subjacente, qual seja, o 

Direito Tributário, bem assim sobre o exercício da ampla defesa no âmbito do 

processo administrativo fiscal. 

Posteriormente, lançou-se o foco sobre os aspectos pertinentes ao 

controle de constitucionalidade, mormente às questões afetas à superioridade das 

leis constitucionais e a quem o sistema jurídico, incumbiu o ônus de desconstituir a 

presunção de validade e constitucionalidades das leis. Analisou-se também o perfil 

normativo traçado  tanto pela Constituição como pela legislação infraconstitucional 

para o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos, bem assim a 

ingerência do Poder Executivo na defesa da higidez constitucional do ordenamento. 
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Na etapa seguinte, passou-se à exposição acurada de cada uma das 

razões jurídicas pelas quais o sistema jurídico não comporta, a possibilidade de os 

órgãos de julgamento administrativo fiscal exercerem o controle de 

constitucionalidade das leis. 

Teceu-se também breves considerações acerca do art. 26-A, §6º, I, da Lei 

n.º 11.941/2009, que veiculou uma possibilidade de os órgãos de julgamento 

administrativo tributário deixarem de aplicar uma lei a pretexto de sua 

inconstitucionalidade. 

Para arremate, achou-se conveniente para melhor compreensão da 

temática enfrentada, discorrer sobre aspectos administrativos, doutrinários e 

jurisprudenciais relevantes. 

Assim, com o enfoque voltado principalmente às questões relacionadas 

ao exercício da ampla defesa em sede de processo administrativo tributário, à 

dimensão que este incorporou após a Constituição brasileira de 1988, às discussões 

travadas acerca da aproximação do processo administrativo e do processo judicial, 

ao controle de constitucionalidade como atividade privativa do Poder Judiciário e 

também à atuação do Poder Executivo brasileiro no que tange a assuntos 

tributários1, apresentou-se a questão posta. 

Com base nas premissas apresentas e a partir das linhas demarcatórias 

fixadas pelo ordenamento jurídico, foi possível discorrer-se acerca da inviabilidade 

de a Administração Fiscal, no exercício de sua função judicante, julgar a 

in(subsistência) de um ato administrativo com base na apreciação da 

(in)constitucionalidade da lei que o fundamenta, não apenas, como já dito, porque 

sobreveio legislação federal tratando da problemática, mas também em razão de o 

Sistema Positivo Jurídico Brasileiro, mesmo após ter alçado ao patamar de direito 

fundamental o processo administrativo, não comportar tal possibilidade.  

 Desta feita, sem, contudo, ousar por fim à discussão acadêmica sobre o 

assunto neste exíguo e incipiente trabalho acadêmico, até por que até o momento 

                                                           
1 Sobre o assunto, conferir trabalho inédito de CINTRA, Carlos César Sousa. O Exercício, 
pelo Poder Executivo Brasileiro, de funções tributá rias: Entre a Procedimentalidade e a 
Processualidade. 2005. Tese (Doutorado em Direito) – PUC, São Paulo, 2005.  
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não há um entendimento uniforme, concluiu-se, como se constatará da 

apresentação dos argumentos que integrarão a avaliação técnico-jurídica do 

problema, pela impossibilidade de em sede de processo administrativo fiscal 

exercer-se o controle de constitucionalidade das leis, como se passa a expor.  
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 2. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

O processo administrativo, a partir da Constituição de 1988, foi inserido 

no sistema a título de garantia fundamental, com se expende do já referendado art. 

5º, LV da Lei Maior, bem assim de outros dispositivos constitucionais, a exemplo 

daquele que assegura ao particular o direito de petição perante os órgãos públicos 

(art. 5º, XXXIV, a da CF). 

É pois a partir de uma filtragem constitucional que se procede à análise 

do processo administrativo com foco na seara tributária, em razão dos objetivos da 

presente pesquisa. 

2.1 Considerações gerais 

Como já dantes afirmado, é indiscutível a importância atribuída à 

Constituição Federal às instâncias administrativas de julgamento, mormente porque 

concede à Administração, autora dos atos impugnados, a chance de controlar a 

legalidade dos atos editados por seus agentes, mantendo, assim, a regularidade, a 

legitimidade, a finalidade e a validade dos mesmos e, por via de consequência, a 

higidez do sistema legal2. 

Informou ainda a Carta de 1988 que o processo administrativo seria 

guiado pelos basilares preceitos do contraditório e da ampla defesa. Assim, percebe-

se que a dinâmica jurídica do processo administrativo sofreu uma filtragem 

constitucional, assumindo, deveras, uma nova dimensão através da qual devem ser 

guiados os comportamentos dos administradores e particulares quando em defesa 

de seus interesses em sede administrativa. 

A partir dessa perspectiva, afigura-se o processo administrativo como um 

meio útil e alternativo de solução de conflitos em que haja interesses da 

Administração Pública e sua finalidade precípua consiste em conferir à própria 

Administração uma oportunidade de revisão dos seus próprios atos e de aferir a 

                                                           
2  A respeito do tema, editou o Supremo Tribunal Federal verbete sumular a respeito: Súmula 
n.º 473: “Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam 
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 
judicial.” 
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regularidade e validade dos mesmos à luz da legislação em que se pauta a atividade 

executiva. 

Todavia, conquanto a Carta Constitucional de 1988 tenha erigido o 

processo administrativo a um patamar de direito fundamental, no Brasil, como ainda 

vigora o princípio da unidade da jurisdição - onde a jurisdição é exercida sob o 

regime de monopólio pelo Poder Judiciário - não há que se pretender a equiparação 

do processo administrativo ao judicial, embora este primeiro seja de importância 

indiscutível como alternativa útil à solução de conflitos de interesses.  

Nessa esteira, como bem salientado por Teresa Arruda Alvim (1994, 

p.11): 

Basta lembrar, como um dos expressivos elementos diferenciadores entre 
processo civil e procedimento administrativo, que não existe processo sem 
juiz investido (jurisdição), e indo-se mais além, mesmo o processo 
instaurado perante o juiz investido não terá validade, sem o pressuposto 
basilar da imparcialidade. 

Por essa razão, não é certo se falar em jurisdição administrativa. O que 

há é o exercício, pela Administração Pública, de uma função atípica de conteúdo 

“quase-jurisdicional”, submetida a um regime peculiar de julgamento, tendo em vista 

que o administrador tem o dever inarredável de obediência, mesmo quando no 

exercício de função judicante, dos princípios dispostos no art. 37 da Constituição 

Federal, não podendo, portanto, em virtude do princípio da legalidade o 

administrador atuar senão em virtude de lei. Não emite, pois a Administração 

Pública, mesmo no exercício de sua função atípica de julgamento de lides 

administrativas, atos jurisdicionais e sim atos de autoridade. 

Edvaldo Brito (1999, p. 57 e segs.) com percuciência aduz sobre a 

atividade judicante exercida pela Administração Pública, nos seguintes termos: 

Efetivamente, os órgãos de julgamento administrativo não emitem atos 
jurisdicionais. Assim são entendidos os atos que praticam julgadores que 
funcionem com condições subjetivas e objetivas de imparcialidade, como 
sugere Renato Alessi e que consistem: as subjetivas, em os julgadores não 
serem partes e as objetivas, em terem as características da magistratura, 
isto é, predicamento típico; garantias institucionais e funcionais como 
vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos, conhecer e 
decidir sobre litígios, mediante procedimentos que assegurem a ampla 
defesa e o contraditório; atribuições de aplicação de sanções de natureza 
penal. (...) No Brasil, esses órgãos, sob exame, não emitem atos 
jurisdicionais porque o sistema adotado, pela Constituição, é o da jurisdição 
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única. Aqui, diferentemente da França, o princípio da separação dos 
poderes foi assimilado, tal se iniciou no modelo anglo-americano. (...) A 
jurisdição única implica que toda e qualquer lesão ou ameaça a direito 
somente pode ser reparada com a apreciação do Poder Judiciário que, para 
essa função, não pode excluído, nem por lei. O disposto no art. 5º, XXXV da 
Constituição de 1988 é neste sentido: a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário, lesão ou ameaça de direito. 

Desta feita, embora a garantia da via processual administrativa esteja 

consagrada na Carta Constitucional de 1988 como um direito fundamental3, certo é, 

em cotejo com o disposto no art. 5º, XXXV da mesma, que o monopólio da resolução 

dos conflitos de interesses permanece ainda, em sua completude, afeto ao Poder 

Judiciário, exercendo a Administração Pública, em sua função atípica de feição 

judicante, apenas um controle de legalidade dos atos de seus agentes.   

Celso Antônio Bandeira de Mello (1999, p. 12-18) preleciona que: 

Todos nós sabemos que a atividade administrativa, não importando se dentro de um 
processo administrativo tributário, é uma atividade sublegal. Todos sabemos que a 
administração é atividade de quem não é proprietário – como disse Cirne Lima. Todos 
nós sabemos que jaz a atividade administrativa debaixo da lei que instala uma 
finalidade a cumprir.  

A Administração pauta toda sua atividade na cerrada legalidade a qual 

tem sua obediência resguardada através do mecanismo de autocontrole. 

 Hugo de Brito Machado Segundo (2003, p.97) ao discorrer sobre os 

aspectos pertinentes ao controle de legalidade, o faz nos termos abaixo: 

Ao considerar inválido um ato administrativo contrário à lei, a Administração está 
exercendo a autotutela, ainda que esse ato se funde em Decreto, Portaria, Instrução 
Normativa, ou qualquer outra norma infralegal. Isso por que, caso a ilegalidade esteja 
presente em Decreto, Portaria, Instrução Normativa, a própria administração que editou 
tais normas pode – no âmbito da autotutela, através dos órgãos competentes para 
tanto – considerá-las inválida. Estará, em qualquer caso, revendo os atos por ela 
própria emitidos, anulando-os ou reformando-os, etc.  

Sob esse viés, a Administração Pública ao exercer sua função judicante, 

está a proceder ao controle da legalidade dos atos administrativos, competindo-lhe 

                                                           
3 “Os processos administrativos contenciosos contam com a previsão constitucional implícita e 
explícita. Decorrem, implicitamente, do fato de o Brasil ser um Estado Democrático de Direito 
submetido à legalidade e á moralidade, e que tem a cidadania como um de seus fundamentos. Tudo 
isso impõe à Administração que adote um devido processo legal administrativo como forma de 
examinar e procurar resolver os seus conflitos com os cidadãos, dando a estes ainda o direito de 
provocar esse exame, conforme está previsto, explicitamente, no art. 5ºm inciso XXXIV, a, LIV e LV, 
da CF/88” (SEGUNDO, 2010, p. 54) 
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aferir se tais atos estão em conformidade com a lei que lhe dá fundamento e rege 

sua finalidade. 

No âmbito da Administração Tributária, o processo administrativo em 

sentido amplo abrange duas fases distintas, a oficiosa e a contenciosa4. A primeira, 

por ser uma decorrência lógica da própria separação dos poderes, é uma atividade 

privativa da Administração Fiscal e tem caráter eminentemente vinculado, nos 

termos do art. 3º do Código Tributário Nacional e consiste, como já afirmado em 

linhas anteriores, na apuração realizada pelas autoridades fazendárias no sentido de 

constatarem, no mundo fenomênico, se ocorreram os elementos previstos na 

hipótese de incidência para assim ser constituído o crédito tributário. 

 Assim, essa fase inicial consiste numa atividade privativa e vinculada 

visando à apuração de todos os elementos necessários ao nascimento da obrigação 

tributária, conforme determinam os preceitos veiculados do art. 142 do Código 

Tributário Nacional, verbis: 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do 
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação 
da penalidade cabível. 

                                                           
4 A distinção que se ousa entre processo e procedimento vai muito além da diferença 
etimológica dos termos, embora alguns autores empreguem a palavra processo em sentido amplo 
para designar as duas realidades citadas. Porém, a confusão entre os termos, como cautelosamente 
adverte SEGUNDO (2010, p.07), “não nos parece recomendável, pois leva a uma desnecessária 
imprecisão da linguagem. A precisão científica impõe distinção terminológica”. Vale anotar, à vista do 
acima salientado, que existe um conceito amplo de processo, identificado, como lembrado por 
MARINS (2010, p.142), “por Odete Medauar de núcleo comum da processualidade e que Romeu 
Bacellar denomina de núcleo constitucional comum”. Todavia, filiamos, por uma questão de rigor 
científico, à parte da doutrina que promove a distinção entre procedimento e processo, mormente 
para os fins deste trabalho. Segundo (2010, p. 07) denomina meros procedimentos de “aquelas 
sequencias de atos ordenados com vistas à produção de um efeito jurídico final, mas que não 
asseguram a participação dos interessados, pois não visam à produção de um efeito jurídico final que 
tenha de ser legitimado por essa participação”. E continua a lição sob as seguintes afirmativas 
(SEGUNDO, 2010, pag. 26) “os meros procedimentos que antecedem a prática de alguns atos 
administrativos, a exemplo de lançamentos, reconhecimentos de imunidades ou isenções, o 
deferimento de compensações etc., este não tem por fim resolver um conflito de interesses. Pelo 
contrário, constituem mera sequencia de atos logicamente encadeada, mas cujo fim não é resolver 
um conflito, nem viabilizar a participação dos interessados, mas apenas operacionalizar a prática de 
atos administrativos típicos, atos inerente à atividade do Poder Executivo.” 
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Nesse sentido, a atividade administrativa desenvolvida quando se está a 

falar nos meros procedimentos é a própria função típica do Poder Executivo e sua 

finalidade é apenas instrumentalizar o exercício das atividades de mera execução. 

Nessa fase primeira, age a Administração no sentido de apurar os 

elementos necessários à constituição do crédito tributário e assim, busca torná-lo 

líquido, certo e exigível. 

A respeito, preleciona José Eduardo Soares de Melo (1999, p.527) que: 

Nesse sentido, lavra autos de infração contendo as características da 
situação fática da irregularidade fiscal, a tipificação legal da infração, o 
enquadramento penal, caracterizando ato administrativo de lançamento 
(art.142 do CTN). O processo fiscal objetiva positivar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação, determinar a matéria tributável, calcular o montante 
do tributo (base de cálculo e alíquota), identificar o sujeito passivo 
(contribuinte, e/ou responsável0 e considerar os valores devidos (tributo, 
acréscimos financeiros e multas).  

Após essa fase de apuração dos fatos necessários à ocorrência do 

fenômeno jurígeno tributário, fase esta que é orientada pela inquisitoriedade que lhe 

é peculiar5, caso o contribuinte, ou seja, aquele que irá suportar o ônus imposto pelo 

ato administrativo fiscal, não concorde com a exigência, poderá manifestar sua 

resistência à integralização do ato perante a própria entidade administrativa que o 

emitiu, no prazo e nas formas legais6, momento a partir do qual se instaura uma lide 

administrativa, oportunamente explanada por Valdir Oliveira (1999, p. 108-109) 

como “fase contenciosa que Rubens Gomes de Sousa lembra ser voluntária, porém, 

vinculada, porque lei nenhuma poderá afastá-la, eliminá-la ou negar ao administrado 

o direito de impugnação”. 

                                                           
5 Nesse sentido, Hugo de Brito Machado Segundo (2010, p. 28) “os meros procedimentos são 
inquisitórios, no sentido de que levados a cabo unilateralmente pela Administração, sem a necessária 
participação do contribuinte. Trata-se de decorrência de os procedimentos operacionalizarem 
atividade administrativa típica, sem conteúdo decisório acerca de um conflito de interesses. Aliás, é 
precisamente na inquisitoriedade que os meros procedimentos tais como o procedimento de 
fiscalização, diferenciam-se dos processos, seja o processo de controle interno de legalidade dos 
atos administrativos, seja o processo judicial, pois nos processos há de ser oportunizada a 
participação dos sujeitos envolvidos na decisão final, a qual, dado seu conteúdo judicante, e em face 
do conflito de interesses que lhe é subjacente, submete-se ao princípio do devido processo legal e a 
todos os desdobramentos processuais, a exemplo da ampla defesa e do contraditório.” 
6  No âmbito federal, o processo administrativo fiscal é regulado pelo Decreto nº. 70.235/72 e, 
subsidiariamente pela lei geral dos processo administrativos no âmbito federal, a lei n.º 9784/99. No 
estado do Ceará o processo administrativo é regulado pela lei n.º 12.732/97, e no município de 
Fortaleza pelo Decreto n.º 11.620/04. 
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Assim, a partir da inequívoca formalização da resistência do contribuinte 

ao cumprimento do ato, instaura-se, como já referido, um conflito formal de 

interesses que dará início à fase contenciosa do núcleo comum da processualidade 

tributária7, ou seja, ao processo administrativo tributário propriamente dito, onde a 

Administração Pública exercerá função atípica de caráter judicante. 

Sob uma perspectiva constitucional, oportunas são as lições de Alberto 

Xavier (1997, p. 163) ao tratar do exercício da função judicante da administração 

quando aduz que: 

Tendo o processo administrativo uma função eminentemente subjetiva, 
“garantística” ou “reativa”, como resulta dos incisos LV e XXXIV, alínea a, 
do art. 5º da Constituição, o papel da Administração deixa de ser o de 
revisor de atos próprios para passar a ser órgão judicante, órgãos de 
aplicação do direito, jungido ao princípio da ampla defesa. 

Assim, de modo geral, no processo administrativo tributário não está a 

Administração Pública a revisar seus atos (autotutela) por iniciativa própria, e sim por 

impulso do particular que discorda da exigência formulada, apontando, para tanto, 

irregularidades a serem avaliadas pelos órgãos de julgamento administrativo 

fazendário, os quais procederão a uma análise criteriosa do ato impugnado à luz da 

legislação pertinente. 

Mesmo na fase contenciosa, a finalidade da atividade administrativa fiscal 

ainda se revela no sentido de apurar a existência do fato jurígeno tributário à luz da 

hipótese de incidência, em respeito ao princípio basilar de direito tributário que é o 

da tipicidade cerrada. Assim procedendo, estar-se-á a autoridade de julgamento 

administrativo visando à (in)validação da constituição do crédito tributário, o qual 

apenas se constitui em definitivo após o exaurimento das vias de impugnação 

administrativa, nos termos do art. 151, III do Código Tributário Nacional. 

Vale colacionar ainda que o controle da legalidade dos atos 

administrativos nas lides administrativas de fundo tributário revela uma sutileza que 

brota do direito material subjacente, tendo em vista que o exercício de uma 

autotutela quanto aos aspectos legais dos atos administrativos é ainda mais 

                                                           
7  Vale anotar, que existe um conceito amplo de processo, identificado, como lembrado por 
James Marins (2010, p.142), “por Odete Medauar de núcleo comum da processualidade e que 
Romeu Bacellar denomina de núcleo constitucional comum” 
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exigente na seara tributária em decorrência da natureza vinculada da atividade 

administrativa fiscal, conforme dispõe o art. 3º do Código Tributário Nacional, bem 

assim da submissão do poder de tributar ao princípio da legalidade estrita, nos 

termos do art. 150, I da Constituição Federal. 

Desta feita, exsurge-se o processo administrativo fiscal como um 

instrumento para que se possa confirmar ou rejeitar o crédito tributário, ato 

administrativo de imposição tributária, de maneira definitiva8. Assim, os órgãos de 

julgamento da estrutura administrativa fazendária procederão ao controle de tal ato 

administrativo quando instados pelo contribuinte ou mesmo de ofício, neste último 

caso a depender da legislação do ente federado.·. 

Assim, orientada pelo princípio da legalidade insculpido no art. 37, caput, 

da Constituição Federal, a Administração tem o dever de averiguar a ocorrência dos 

fatos com vistas aplicar ou não a lei. 

É por essa razão que um dos princípios que norteiam o processo 

administrativo fazendário é o da verdade material, de imperiosa aplicação com ainda 

mais razão no bojo do processo administrativo tributário por decorrência lógica do 

próprio nascimento da obrigação tributária, já que esta é compulsória, ex lege e 

nasce apenas com a concretização do fato jurígeno tributário, independente da 

vontade do contribuinte. 

Para James Marins (2010, p. 156): 

Nenhum ato administrativo-fiscal, seja de formalização seja de julgamento, 
pode ser discricionário, pois as atividades administrativo-fiscais de 
fiscalização, apuração, lançamento e julgamento são atividades 
administrativas plenamente vinculadas (art. 3º do CTN) que devem atender 
às normas jurídicas de procedimento e processo com a finalidade de aplicar 
a lei e o Direito (art.2º, I da LGPAF) (...). 

Nesse sentido, deve a Administração tributária agir com zelo e adstrição 

às normas que lhe regem, até mesmo por que, como se detalhará mais adiante, as 

normais jurídicas, como atos emanados de outro poder incumbindo para tanto, o 

Poder Legislativo, são dotadas de presunção relativa de legitimidade e 

                                                           
8  A definitividade neste caso remete-se à constituição do crédito tributário enquanto ato 
administrativo formal e perfeito, já chancelado pela própria administração, sendo passível apenas de 
controle judicial por força do art. 5º, XXXV da Constituição Federal. 
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constitucionalidade, a qual somente pode ser ilidida na forma comportada pelo 

próprio sistema jurídico.   

Quanto à estrutura dos órgãos de julgamento administrativo fiscal, à 

semelhança do que ocorre nos processos judiciais, há o escalonamento em 

instâncias, assegurando-se assim os particulares/contribuintes o direito ao duplo 

grau de jurisdição.  

Como regra geral, a decisão de primeira instância é proferida por um 

único agente, enquanto a decisão de segunda é prolatada por um órgão de 

composição colegiada, os quais são compostos por agentes administrativos da 

própria estrutura da Administração Fazendária.9 Assim, percebe-se que a 

Administração é ao mesmo tempo parte e julgadora. 

À guisa de todo exposto, resta claro tratar-se o processo administrativo de 

um meio de solução de conflitos administrativos e, embora não tenha conteúdo 

tipicamente jurisdicional, desenvolve-se através de uma série de atos concatenados 

que, por força da Constituição, devem ser praticados à luz do princípio do 

contraditório e da ampla defesa, pelo que se passar a detalhar mais no que se 

segue. 

 

 

 

 

                                                           
9  Vale salientar que na estrutura federal, considerando-se as alterações trazidas pela Lei n.º 
11.941/2009, em primeira instância, quem realiza os julgamentos dos atos impugnados são as 
Delegacias da Receita Federal do Brasil, órgãos de composição colegiada, composto por servidores 
da carreira fiscal. O que diferencia a primeira da segunda instância na esfera federal, é que o 
Conselho Superior de Recursos Fiscais – CARF – é de composição também colegiada, mas é um 
órgão paritário, ou seja, composto também por contribuintes e não apenas por servidores de carreira.  
Ressalte-se também, à titulo de informação, que no estado de Pernambuco, excepcionalmente, foi 
criada a carreira de Julgador Tributário do Estado, onde tais agentes exercem com exclusividade a 
funções da administração judicante, não atuando, pois no atividade tipicamente administrativa fiscal, 
tal como a de promover o lançamento tributário e/ou os demais atos de imposição tributária. 
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2.2 Os aspectos relevantes dos princípios do devido  processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa no âmbito do proces so administrativo 

fazendário. 

O princípio do devido processo legal10, do contraditório e da ampla defesa 

tem, todos, status constitucional e são garantias fundamentais do 

particular/contribuinte em face do Estado. 

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, LIV, que “ninguém será 

privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”, prevendo 

também, ainda no art. 5º, mas no inciso LV que “aos litigantes, em processo judicial 

ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 

Desta feita, exige a Constituição que para o particular se ver privado de 

seus bens, ele tem de se submeter a um processo formal regular, legalmente 

disciplinado à luz dos demais princípios constitucionais, mormente os do 

contraditório e da ampla defesa. 

O devido processo, ou seja, aquele que se desencadeia em respeito às 

normas concebidas para conformar-lhes a atuação, deve atenção a preceitos tanto 

de caráter formal como material, devendo, pois balizar a atuação estatal segundo as 

normas gerais de processo, bem assim às de direito material. 

Nessa esteira, preleciona Celso Antônio Bandeira de Mello (2008, p.118): 

Tal enquadramento da conduta estatal em pautas balizadoras, como se 
disse e é universalmente sabido, concerne tanto a aspectos materiais – pelo 
atrelamento do Estado a determinados fins antecipadamente propostos 
como validamente perseguíveis – quanto a aspecto formais, ou seja, 
relativos ao preestabelecimento dos meios eleitos como via idôneas a 
serem percorridas para que, através delas, - e somente através delas -, 

                                                           
10  Acerca da origem histórica do princípio do devido processo legal, bem adverte Celso Antônio 
Bandeira de Mello (2008, p.116/117) “A origem longínqua do ‘devido processo legal’ remonta (o due 
processo of Law), como se sabe, remonta à Magna Carta que João-Sem-Terra, em 1215, foi 
compelido a conceder aos barões. (...) Trata-se, na verdade, de uma defesa contra o arbítrio real e a 
consagração de um direito a julgamento, efetuado pelos próprios pares, na conformidade com o 
Direito Costumeiro. (...) Demais disso, como anota Carlos Roberto Siqueira de Castro: ‘Do campo 
processual penal e civil, a garantia do devido processo legal alastrou-se aos procedimentos travados 
na Administração Pública, impondo a esses rigorosa observância dos princípios da legalidade e da 
moralidade administrativa. Por sua crescente e prestigiosa aplicação, acabou por transformar-se essa 
garantia constitucional em vetor das manifestações do Estado contemporâneo e das relações de toda 
ordem entre o Poder Público, de um lado, e a Sociedade e os indivíduos de outro.” 
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possa o Poder Público exprimir suas decisões. Estes últimos dizem com a 
prévia definição dos processos que canalização as manifestações estatais. 
A indicação das formas adequadas para aportar nos fins buscados define o 
modus operandi obrigatório para o Poder Público, com o quê sua atenção 
fica inserida na intimidade de uma trilha cujo percurso correto é a maior 
garantia para o cumprimento dos bens jurídicos que o Estado de Direito visa 
resguardar.   

Ademais, não basta que seja assegurado ao particular/contribuinte um 

processo regido por um acervo de normas regularmente editadas, é necessário que 

este processo desenvolva-se em consonância com outros princípios de igual 

importância. Daí por que pensar em devido processo legal é, inobjetavelmente, 

imaginá-lo articulado com o princípio da ampla defesa e do contraditório. 

Em sede de processo administrativo fiscal, a ampla defesa e o 

contraditório iniciam-se com a resistência oposta pelo contribuinte ao ato 

administrativo de imposição tributária, nos termos da legislação em vigor, momento a 

partir do qual o particular passará a expor os motivos pelos quais entende ser 

insubsistente o ato. 

Ou seja, o contribuinte/particular que de alguma forma constatar que o ato 

expedido pela Administração no exercício de sua função ativa encontra-se eivado de 

algum vício ou desconforme com realidade, disporá dos meios administrativos e 

processuais pertinentes para impugnar o referido ato, instaurando-se, assim, o 

contencioso administrativo tributário. 

 A ampla defesa, pois, consiste na possibilidade de o 

particular/contribuinte influenciar na resolução da controvérsia, articulando 

argumentos de fato e de direito que entenda serem passíveis de desconstituir e/ou 

modificar o ato de imposição tributária.  

Para Vicente Greco Filho (1995, p.47), são inerentes à ampla defesa: 

(a) ter conhecimento claro da imputação; (b) poder fazer alegações contra a 
acusação; (c) poder acompanhar a prova produzida e fazer a contraprova; 
(d) ter defesa técnica por advogado, cuja função, aliás, agora, é essencial à 
Administração da Justiça (CF, art.113); e (e) poder recorrer da decisão 
desfavorável”. 

Assim, garante-se ao contribuinte o direito à ampla defesa e ao 

contraditório quando se detalha no ato administrativo as razões fáticas e jurídicas 

pelas quais foi lavrada em desfavor do contribuinte uma exação fiscal; quando a 
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legislação permite que o contribuinte impugne, ainda na esfera administrativa, o ato 

contra ele lançado; quando lhe é possibilitada a produção de provas para que ele 

possa ilidir as acusações contra ele levantas e quando lhe é assegurado o direito de 

recurso a outras instâncias administrativas. 

Saliente-se ainda que, no âmbito fiscal, confere-se ao princípio da ampla 

defesa uma importância peculiar, exigindo-se, quando da lavratura do auto de 

infração, que este contenha, sob pena de potencial ofensa ao referido princípio, 

conforme preceitua Hugo de Brito Machado Segundo (2010, p. 36) 

[...] detalhadamente a descrição do fato imputado ao sujeito passivo, 
gerador do dever de pagar o tributo ou a multa então lançados, bem como 
dos demais dispositivos legais que a Administração entende aplicáveis”, já 
que a ausência desses requisitos “dificulta ou até inviabiliza a defesa do 
sujeito passivo. 

Desta feita, todos os apontamentos de origem fático-jurídica, nos limites 

permitidos pelo ordenamento, podem e devem ser levantados pelo contribuinte, 

tendo este ainda uma ilimitada gama de possibilidades para provar a matéria 

alegada, só podendo a Administração cercear seu direito à ampla produção 

probatória quando as provas forem desnecessárias, impertinentes, protelatórias, 

ilícitas ou impraticáveis.  

Quanto ao contraditório, este se resume ao binômio ciência-possibilidade, 

ou seja, a parte deve ser cientificada de todos os atos praticados que tenha o 

potencial de lhe causar prejuízos; e quanto a estes atos que tenha também a 

possibilidade de se manifestar, cooperar e contestar no processo. 

Concernente ao contraditório e seu cotejo com a ampla defesa, Alberto 

Xavier (1997, p. 163) ensina que: 

O princípio do contraditório encontra-se relacionado com o princípio da 
ampla defesa por um vínculo instrumental: enquanto o princípio da ampla 
defesa afirma a existência de um direito de audiência particular, o princípio 
do contraditório reporta-se ao modo do seu exercício”. 

Ou seja, reflete o princípio do contraditório o princípio da paridade de 

armas, já que ambas as partes poderão influenciar, de igual maneira, nas decisões; 

de tal modo caracteriza-se também, como já dito, pela possibilidade dada às partes 

de contestarem os argumentos que lhe sejam desfavoráveis. 
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Percebe-se, então que os princípios citados intercalam-se, numa relação 

simbiótica, dentro do próprio conceito de processo, o qual, segundo a visão 

majoritária é conceituado como um conjunto de atos concatenados desenvolvidos à 

luz do contraditório e da ampla defesa. 

Na esfera federal, o processo administrativo fiscal é regulamentado pelo 

Decreto n.º 70.235/72, o qual em seu art. 14 prevê que “a impugnação da exigência 

instaura a fase litigiosa do procedimento”, expressamente dispondo também no art. 

59, II que “são nulos os despachos e decisões proferidos com preterição ao direito 

de defesa”. 

Vislumbra-se que a garantia do contraditório e da ampla defesa do 

contribuinte encontra-se estampada no diploma normativo específico que rege o 

processo administrativo fiscal, restando ainda mais cristalino o direito do particular a 

uma defesa na seara. 

Dessa forma, assegura-se ao particular o direito à ampla defesa e ao 

contraditório, no âmbito administrativo fiscal, ao se possibilitar aos mesmos a 

oportunidade de impugnação do ato lançado, momento a partir do qual poderá 

comprovar a não ocorrência dos fatos que poderão atrair a incidência da norma, 

demonstrar alguma irregularidade cometida pela autoridade fiscal quando da 

apuração dos fatos tributários, bem assim sobre possíveis equívocos materiais, de 

cálculo e até quanto ao enquadramento legal dos fatos. 
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3. O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 

Avançando, após se tecer breves considerações acerca do processo 

administrativo, cumpre aclarar, para os fins de dar prosseguimento ao presente 

estudo, os aspectos mais relevantes do sistema de controle de constitucionalidade 

das leis no fito de se perquirir se pode a Administração Fazendária, no exercício da 

função judicante, deixar de aplicar uma lei a pretexto de sua inconstitucionalidade. 

3.1 O controle de constitucionalidade das leis e a supremacia constitucional 

A partir de lições extraídas dos compêndios e estudos de Direito 

Constitucional, os conceitos e sentidos atribuídos à Constituição são dos mais 

diversos matizes, daí por que se mostra necessário, para os fins deste trabalho, 

proceder-se um corte metodológico e trazer ao presente estudo os conceitos mais 

consagrados e usuais de Constituição que se prestam às finalidades da nossa 

pesquisa. 

Trata-se da Lei Fundamental que cria, gerencia e reflete todo o modo de 

ser uma comunidade política e jurídica, estruturando todo o organismo estatal e 

também estipulando os direitos, garantias e liberdades fundamentais dos indivíduos 

e do ambiente em que convivem.  

Como afirma Gilmar Mendes, citando Hans Kelsen (2008, p. 999), “o 

conceito de Constituição parece preservar um núcleo permanente: ‘a ideia de um 

princípio supremo que determina integralmente o ordenamento estatal e a essência 

da comunidade constituída por esse ordenamento”. 

Assim, temos que a Constituição trata-se uma norma suprema de 

conteúdo de cogência indelével, donde todos retiram o sustentáculo do ordenamento 

político-jurídico, as linhas básicas do Estado e os limites e parâmetros de ordem 

formal e material para o teor da legislação superveniente. É o modo de ser do 

Estado que se estampa numa Carta Constitucional, é a Lei Superior.  
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E por conta dessa superioridade, pensou-se num mecanismo de controle 

dos atos estatais e até mesmo de particulares11 com o fito de garantir toda a força 

normativa e de irradiação compulsória emanada da Carta Constitucional12. 

Surge então o controle de constitucionalidade das leis13 e atos normativos 

como uma válvula de escape e meio para aplicação de uma “sanção direta ao órgão 

ou agente que promulgou o ato inconstitucional”, como bem pondera Gilmar Mendes 

(1929 apud, KELSEN, 2008, p.1003). 

Na mesma esteira, avança o referido constitucionalista (ibidem, p. 1033) 

que: 

O controle de constitucionalidade das leis tem-se revelado uma das mais 
eminentes criações do direito constitucional e da ciência política do mundo 
moderno. A adoção das formas variadas nos diversos sistemas 
constitucionais mostra, por outro lado, a flexibilidade e a capacidade de 
adaptação desse instituto aos mais diversos sistemas políticos.    

Em face da importância atribuída a esse mecanismo de defesa da força 

normativa da Constituição, vale, portanto, trilhar por uma breve análise do controle 

de constitucionalidade no direito positivo brasileiro. 

3.2 Os sistemas de controle de constitucionalidade e o ordenamento jurídico 

brasileiro 

Como já afirmado, o controle de constitucionalidade é o instrumento de 

garantia da supremacia constitucional. Desta feita, aferir a constitucionalidade de 

uma lei trata-se de um método de avaliação se o seu conteúdo e sua formação 

deram-se de acordo com as normas plasmadas no texto constitucional. 

                                                           
11  Sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, conferir a obra de Daniel Sarmento. 
Direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 323. 
12  Segundo Uadi Lâmego Bulos (2010, p. 183), “Um dos fundamentos do controle de 
constitucionalidade é a projeção dos diretos e garantias fundamentais, porque existe uma tábua de 
valores na sociedade que deve ser preservada de injunções estritamente políticas, das decisões que 
contrariam a legitimidade democrática, dos conchavos que deturpam as conquistas alcançadas no 
longo tormentoso processo de elaboração originária da Lex mater.” 
13  Em razão da limitação da linha de pesquisa deste trabalho, recomenda-se, para quem se 
interessar em exaurir e se aprofundar no tema controle de constitucionalidade a obra de Luís Roberto 
Barroso: O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. Saraiva. 6º. Ed. rev. e atual. 2012.  
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O sistema de controle de normas varia de acordo com cada sistema 

jurídico. O Brasil, por exemplo, adotou o modelo de controle de constitucionalidade 

misto, já que aderiu tanto ao modelo austríaco como o do modelo norte-americano. 

O sistema de controle de constitucionalidade norte-americano tem suas 

origens diretamente vinculadas ao clássico e famoso caso Marbury versus Madison, 

julgado por John Marshall, Chief Justice da Suprema Corte dos Estados Unidos.·. 

Em decorrência desse julgamento, nasce o controle de 

constitucionalidade do tipo difuso, que é instrumento de controle de leis através do 

qual qualquer juiz pode aferir a alegação de inconstitucionalidade da norma, diante 

de um determinado caso concreto. 

Ou seja, a referida sistemática de controle tem habitat em sede de defesa 

ou exceção, já que de um lado do litígio tem-se uma parte que pretende aplicar a lei 

enquanto a outra fundamenta sua defesa apontando no caso concreto para a 

inconstitucionalidade do diploma normativo em que se funda o direito da parte 

adversa. 

Note-se que no controle de constitucionalidade difuso, a questão da 

constitucionalidade da lei surge como questão prejudicial à pretensão jurídica 

discutida, de modo que sua análise e consideração se mostram relevantes apenas 

para resolução do conflito de interesses do caso e sua eficácia se restringirá apenas 

às partes em litígio. 

No Brasil, esse sistema de controle incidental existe desde a Constituição 

de 1891 em razão da forte influência norte-americana na referida Carta. Como dito, 

o controle surge no curso de um processo judicial em que uma das partes pretende 

aplicar uma lei e a parte adversa opõe-se a essa aplicação ao argumento de 

inconstitucionalidade do diploma normativo.  

Qualquer das partes pode, pois arguir a inconstitucionalidade de uma lei 

em discussão, como também tal vício pode ser constatado e arguido por qualquer 

juiz ou tribunal de ofício, respeitadas as formalidades legais. 
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Nessa esteira, conveniente revela-se colacionar um importante julgado do 

Supremo Tribunal Federal, onde se veicula a imperiosidade de o Poder Judiciário 

examinar a questão constitucional posta: 

Precedente:  “Controle incidente de constitucionalidade: suscitada, no veto 
de um dos juízes do colegiado, a questão de constitucionalidade da lei a 
aplicar, deve o Tribunal decidir a respeito; omitindo-se e persistindo na 
omissão, não obstante provocado mediante embargos de declaração, viola 
as garantias constitucionais da jurisdição e do devido processo legal (CF, 
art. 97). Incluem-se aí os magistrados de primeira instância.”14 

Acrescente-se ao raciocínio exposto que os tribunais superiores também 

exercem controle de constitucionalidade difuso, a exemplo do Supremo Tribunal 

Federal, em sede de Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, a, b e c da 

Constituição Federal, de ordinário ou quando aprecia a inconstitucionalidade das 

normas fundadas em decisões recorridas, nos termos do art. 102, II da Constituição 

Federal, e do Superior Tribunal de Justiça, por intermédio do recurso especial, como 

se exara do art. 105, III, a, b, c, também da Carta Constitucional. 

Assim, para desfecho, percebe-se que o controle difuso aprecia a questão 

sobre a inconstitucionalidade da lei incidenter tantum, sendo tal apreciação apenas 

um dos fundamentos da decisão jurisdicional. 

Ademais, como bem alerta Fredie Diddier Júnior, Paula Sarno Braga e 

Rafael Oliveira (2011, p. 445):  

A coisa julgada não recairá, assim, sobre o que for decidido a esse respeito. 
A consequência advinda da decretação de inconstitucionalidade é a não 
aplicação da norma impugnada à relação substancial discutida no processo 
– sua incidência é afastada casuisticamente. Nada impede, porém, que a 
decisão sirva como precedente judicial. 

Um último aspecto digno de nota quanto ao controle de difuso no 

ordenamento jurídico brasileiro é a possibilidade de, nos termos do art. 52, X da 

Constituição Federal, o Senado suspender, mediante resolução com efeitos erga 

omnes e ex nunc, a eficácia (total ou parcialmente) da lei considerada 

inconstitucional incidenter tantum pelo Supremo Tribunal Federal, a partir da 

publicação da resolução na imprensa oficial.·. 

                                                           
14

 STF, 1º T., RE 117.805/PR, Rel. Min. Celso de Mello, DJ,1, de 27.08.1993, p. 17022; STF, Recl. 
721-0/AL (medida liminar), Rel. Min. Celso de Mello, DJ, 1, de 19.02.1998, p. 8 
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Ou seja, mesmo em sede de controle difuso, em razão da função que a 

Corte Suprema desempenha na defesa da ordem constitucional ao apreciar os 

litígios que lhe são postos, é facultado ao Senado, após uma avaliação político-

jurídica da repercussão que a declaração de inconstitucionalidade da lei pelo 

Supremo Tribunal Federal pode vir a ter diante da sociedade, aplicar à decisão 

proferida em sede de controle difuso os mesmos efeitos de uma decisão em sede de 

controle concentrado. 

Ponderam Fredie Diddier Júnior, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira 

(2011, p. 445) que: 

Essa iniciativa de conferir-se ao Senado a competência para dar eficácia 
erga omnes à decisão da Corte Suprema – inauguralmente consagrada na 
Constituição de 1934 – é louvável, na medida em que impede que ima 
mesma lei seja tipo por inconstitucional por alguns juízes e constitucional 
por outros, o que gera significativa instabilidade no sistema. 

Através de um equilíbrio de poderes e funções, o Judiciário através de 

sua Corte Suprema, guardiã dos valores constitucionais, decide incidentalmente 

acerca da inconstitucionalidade de um diploma normativo, podendo o Senado, nos 

termos do art. 52, X da Constituição Federal, com já dito, aplicar à decisão proferida 

em sede de controle difuso os mesmos efeitos de uma decisão em sede de controle 

concentrado. 

Já no que pertine ao sistema de constitucionalidade austríaco, vale 

acrescentar que adveio da Constituição da Áustria de 1º de outubro de 1920 e deu 

ensejo ao controle do tipo concentrado exercido por um órgão de cúpula do Poder 

Judiciário, no caso, um Tribunal Constitucional.  

Foi Hans Kelsen, pois o precursor e idealizador desse sistema15 e nele, 

como se expôs, prestigia-se a jurisdição abstrata, ou seja, disponibiliza o sistema 

jurídico uma via de ação para que a própria lei ou ato normativo eivado de 

inconstitucionalidade seja apreciado(a) em seus aspectos, sendo, assim o próprio 

mérito do litígio discutir acerca da (in)constitucionalidade da norma. 

                                                           
15  Note que o sistema de controle concentrado tem suas origens na Carta de Outubro da 
Áustria, não se confundindo, portanto, com o sistema de controle de constitucionalidade francês, 
onde predomina o controle de constitucionalidade de um viés estritamente político exercido pelo 
Conseil Constitutionnel, a quem a Constituição Francesa de 1958 conferiu o exercício do controle 
concentrado (arts. 61 e 62). 
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Daí porque se falar que o controle de constitucionalidade concentrado 

desenvolve-se através de um processo objetivo, ou seja, através de um processo 

que não se destina à defesa de situações pessoais, particulares, subjetivas, mas sim 

a uma situação eminentemente objetiva: constatar se a legislação infraconstitucional 

encontra-se de acordo com os parâmetros normativos plasmados na Carta 

Constitucional16. 

No Brasil, o sistema concentrado de constitucionalidade foi inaugurado 

pela EC n.º 16/65, a qual concedeu apenas ao órgão de cúpula do Poder Judiciário a 

competência para apreciar a constitucionalidade das leis pela via da ação, de modo 

que somente o Supremo Tribunal pode zelar, em abstrato, pela integridade do 

sistema constitucional e assim expurgar as normas, caso contrariem a tábua 

constitucional de valores do ordenamento jurídico. 

Nesse sentido: 

A declaração de inconstitucionalidade em tese encerra um juízo de exclusão 
que, fundando numa de competência de rejeição deferida ao Supremo 
Tribunal Federal, consiste em remover do ordenamento jurídico positivo 
manifestação estatal inválida  desconforme ao modelo plasmado na Carta 
Política, com todas as consequências daí decorrentes, inclusive plena 
restauração da eficácia das leis e das normas afetadas pelo ato declarado 
inconstitucional. Esse poder excepcional – que extrai a sua autoridade da 
própria Carta Política – converte o Supremo Tribunal Federal em verdadeiro 
legislador negativo”17 

Nesse trilhar, vislumbra-se que o controle concentrado, no Brasil, é 

exercido exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal, tratando-se de normas 

federais ou estaduais, e sempre será abstrato, produzindo, em regra, efeitos erga 

                                                           
16 A respeito do processo objetivo e sua peculiaridade Teori Albino Zavascki, em sua obra Eficácia 
das sentenças na jurisdição constitucional, cit., p. 43-44; CLÈVE, Clèmerson Merlin. A Fiscalização 
Abstrata da Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 2. Ed. São Paulo: RT, 2000, p. 147): “Se 
considerarmos os três elementos básicos da atuação do fenômeno jurídico – ou seja, a norma 
abstrata, o suporte fático de sua incidência e a norma individualizada (relação jurídica) que daí surge 
-, poderemos identificar algumas notas distintivas entre a) a função jurisdicional exercida comumente 
pelo Poder Judiciário na solução de conflitos de interesses concretizados b) a que se desenvolve nos 
processos de controle abstrato de constitucionalidade. No primeiro caso, a função jurisdicional é 
concebida como atividade destinada a atuar sobre o suporte fático e a norma individualizada, 
dirimindo controvérsias a respeito do surgimento ou não da relação jurídica, ou sobre a existência ou 
modo de ser de direitos subjetivos, de deveres ou prestações. No segundo, faz-se atuar jurisdição 
com o objetivo de tutelar não direitos subjetivos, mas, sim, a própria ordem constitucional, o que se 
dá mediante solução de controvérsias a respeito da legitimidade da norma jurídica abstratamente 
considerada, independentemente de sua incidência em específicos suportes fáticos.” 

17
 STF, Pleno, ADIn 652-5-QO/MA, Rel. Min. Celso de Mello, v.u., j. em 02.04.1992, DJ de 

02.04.1993, Ementário de Jurisprudência n. 1698-3 
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omnes e ex tunc, podendo, todavia, tais efeitos serem modulados temporalmente, 

nos termos da lei n.º 9.868/99. 

3.3 O perfil normativo do controle de constituciona lidade das leis no 

ordenamento jurídico brasileiro 

 O perfil normativo do controle concentrado de constitucionalidade, tanto 

referente ao controle difuso como o concentrado, foi delineado pela própria 

Constituição Federal. 

A Carta Constitucional estabeleceu em seu art. 102, I, a, competir, 

precipuamente, ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição, cabendo-lhe 

processar e julgar, originalmente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal ou estadual. 

Desse modo, no referido dispositivo, a Constituição confere ao Supremo 

Tribunal Federal a competência singular para apreciar as ações cujo objeto é a 

discussão acerca da constitucionalidade das leis ou atos normativos federais ou 

estaduais.   

Disciplinando ainda os aspectos processuais pertinentes ao controle 

concentrado, estipula a Constituição, em seu art. 103, os legitimados para propor a 

ação, dispondo que os órgãos qualificados para tanto são o Presidente da 

República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa 

da Assembleia Legislativa do Estado-Membro, o Governador do Estado, o 

Procurador da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 

os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, as confederações 

sindicais de âmbito nacional e as entidades de classe de âmbito nacional.  

No campo da legislação infraconstitucional, ainda no que pertine ao 

controle concentrado, tem-se a lei n. º 9.868/99, que dispõe sobre o processo e 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade e da Ação Declaratória de 

Constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, através de “um 

procedimento jurisdicional constitucionalmente diferenciado”, conforme as 

ponderações de Cassio Scarpinella Bueno (2008, p. 382). 
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Ou seja, o citado diploma normativo veio a disciplinar e regulamentar as 

normas constitucionais referentes ao controle jurisdicional de constitucionalidade das 

leis ou atos normativos federais e estaduais perante à Corte Suprema, inexistindo, 

no âmbito federal, outro diploma normativo que discipline a matéria, bem assim que 

crie competências não previstas na Constituição para tanto.  

A regulamentação infraconstitucional reforçou, como bem observa Gilmar 

Mendes (2008, p. 1102), “o controle abstrato de normas no ordenamento jurídico 

brasileiro como peculiar instrumento de correção do sistema geral incidente” 

No que tange ao perfil normativo constitucional do controle concentrado, 

temos que, nas precisas lições do autor acima citado (2008 p. 1102): 

 A Constituição Federal de 1988 reduziu o significado do controle de 
constitucionalidade incidental ou difuso, ao ampliar, de forma marcante, a 
legitimação para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade 
(art.103), permitindo que muitas controvérsias constitucionais relevantes 
sejam submetidas ao Supremo Tribunal Federal mediante processo de 
controle abstrato de normas.   

Embora a Carta Constitucional tenha restringindo, de algum modo, a 

amplitude do controle difuso tendo em conta o fortalecimento do controle 

concentrado, não se pode deixar de considerar sua importância, principalmente por 

se tratar do veículo mais acessível às partes que, casuisticamente, pretendem 

apresentar suas  questões constitucionais ao Poder Judiciário. 

Assim, tratou a Constituição também de dispor sobre o controle difuso, 

permitindo que todos os juízes, em princípio, declarem incidenter tantum, mas não 

em caráter definitivo, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 

Por essa razão, a Constituição Federal, nos termos do art. 102, III, 

determinou que competia ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso 

extraordinário, as causas decididas em única e última instância, quando a decisão 

recorrida contrariar dispositivo da constituição, declarar a inconstitucionalidade de lei 

ou ato de Governo local contestado em face da Constituição e declarar a 

inconstitucionalidade de lei ou tratado federal. 

Ademais, ressalte-se que o texto constitucional, no art. 97, instituiu o que 

a doutrina denominou de “cláusula de reserva do plenário” ao exigir que somente 
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pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo 

órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo do Poder Público. 

Assim, à exceção do juiz singular, os tribunais, quando examinarem, nos 

processos de sua competência, questões pertinentes ao controle de 

constitucionalidade das leis, devem respeitar a cláusula de reserva do plenário, sob 

pena de nulidade18 da decisão em virtude de erro formal, cabendo ressaltar que 

dessa decisão dos tribunais que declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo do Poder Público caberá recurso ao Supremo Tribunal Federal, por conta 

do art. 102, III da Carta Constitucional.  

A disciplina infraconstitucional quanto ao controle difuso de 

constitucionalidade das leis ficou por conta do Código de Processo Civil que, em 

seus arts. 480 a 482, tratou do procedimento a ser observado pelos Tribunais para 

que possa ser declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade uma lei ou ato 

normativo do Poder Público.   

Convém registrar, como bem exposto pelo brilhante processualista Cassio 

Scarpinella Bueno (2008, p. 382), que: 

A “declaração de inconstitucionalidade” tratada nos arts. 480 a 482 é um 
incidente processual que impõe o sobrestamento do julgamento e 
“destaque” da questão sobre se determinada lei ou ato normativo é, ou não, 
constitucional, que deverá ser apreciado independentemente da causa em 
julgamento. Antes de apreciar a tese de inconstitucionalidade, no entanto, o 
órgão colegiado deliberará acerca da instauração ou não do incidente. 
Somente será enviada a questão para resolução no “pleno” do Tribunal, 
quando for aprovada pelo quorum regimentalmente exigível para o 
julgamento da proposta de instauração de incidente (art. 481).   Importante 
destacar que a competência do Plenário ou órgão especial, nos termos do 
art. 97 da Constituição Federal, limita-se à apreciação da 
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo. Se o órgão fracionário 
entender que a norma é constitucional, não há lugar para instauração do 
incidente. É correto, portanto, entender que o princípio da reserva do 
plenário “atua como verdadeira condição de eficácia jurídica da própria 
declaração de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público”, como bem 
destacado pelo Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal na 
decisão monocrática que proferiu no RE 535.133/SP (j. 31.8.2007), DJ 
21.09.2007). Um vez julgada a questão, declarando ou não, a 
inconstitucionalidade da norma, o julgamento anteriormente sobrestado 

                                                           
18  Nesse sentido já se manifestou a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, RE-AgR 
463.278/RS, rel. Ministro Cezar Peluso, j. un. 14.08.07, DJ 14.09.07, p. 80, e também a 5ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça, REsp 792.600/MS,  rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, j.un. 18.10.07, 
DJ 5.11.07, p.349. 
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deverá ser retomado pelo órgão fracionário competente (Câmara, Turma, 
Grupo de Câmaras, Seção, etc., consoante o caso) e aplicando o resultado 
do julgamento do incidente na causa concreta (v.n 7, infra). Imediata a 
percepção, destarte, de que a questão relativa à constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade da norma é prejudicial ao julgamento a ser feito pelo 
órgão fracionário, pelo que sua anterior resolução é medida impositiva. 
Trata-se de questão prejudicial porque o conteúdo de sua solução afeta 
necessariamente o julgamento que se seguirá. 

Sucede assim que o controle de constitucionalidade difuso, bem como o 

controle de constitucionalidade concentrado, tem seus perfis normativos traçados 

tanto pela Constituição, como pela legislação infraconstitucional, de modo que a 

regulamentação de tais institutos e o modo como eles devem ser observados e 

atuados tem que se dar nos termos propostos pelo ordenamento jurídico, 

entendendo-se este como fruto da vontade tanto de um poder criador, Poder 

Constituinte, como de um poder constituído, Poder Legislativo, ambos decorrentes 

da soberania popular. 

3.4 O controle de constitucionalidade das leis e o Poder Executivo 

Além da clássica divisão entre os sistemas de controle de 

constitucionalidade difuso, ou seja, aquele exercido incidenter tantum, e o 

concentrado, ou seja, aquele em que a lei é o próprio objeto de impugnação judicial, 

o ordenamento jurídico brasileiro prevê, ao lado do controle de constitucionalidade 

jurisdicional, o controle político a ser exercido tanto pelo Poder Executivo como pelo 

Poder Legislativo.  

À título de delimitação do tema, para os fins do presente trabalho, importa 

esmiuçar o que se denominou de controle político de constitucionalidade exercido 

pelo Poder Executivo, bem assim abordar as formas de interação que o referido 

poder mantem com o sistema de controle de constitucionalidade das leis. 

3.4.1 Poder Executivo no exercício na defesa da constitucionalidade das leis 

O controle político executivo de constitucionalidade encontra previsão 

constitucional no art. 66, § 1º da Constituição Federal, o qual prevê o veto jurídico 

como um instrumento manejado pelo Presidente da República na defesa da 

integridade constitucional do sistema jurídico. 
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Trata-se, a bem da verdade, o veto jurídico de um poder-dever do Chefe 

do Executivo, já que por força do princípio da simetria, o citado dispositivo 

constitucional também é de observância obrigatória pelas outras esferas 

governamentais. 

Assim, por intermédio do veto jurídico, o Chefe do Executivo, avalia os 

aspectos constitucionais do projeto de lei, daí por que se classificar também esse 

tipo de controle como preventivo, já que é exercido antes de ser aprovado o diploma 

normativo. 

Nesse sentido, manifesta-se Uadi Lammêgo Bulos (2010, p. 378): 

No Brasil, o veto jurídico é a outra maneira de se exercitar o controle político 
preventivo. Delineia-se pela participação do Chefe do Poder Executivo no 
processo de feitura das leis. Se o Presidente da República considerar um 
projeto de lei, aprovado pelo Congresso Nacional, contrário à Constituição 
ou ao interesse público, poderá vetá-lo, no todo ou em parte. Terá o prazo 
de quinze dias úteis, contados da data do recebimento e, comunicará, 
dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado os motivos do 
veto (CF, art. 66, § 1º).  

Desse modo, a participação ativa e assegurada constitucionalmente ao 

Poder Executivo na defesa da constitucionalidade das leis, encontra-se prevista no 

citado art. 66, §1º da Constituição Federal, tratando-se o referido controle de um 

mecanismo de proteção da higidez constitucional do sistema a ser exercido de modo 

preventivo, ou seja, apenas quanto ao projeto de lei que se pretende aprovar. 

Após ter completado todo seu ciclo de elaboração, a lei ingressa no 

sistema jurídico com presunção de validade e constitucionalidade, presunção esta 

que somente pode ser ilidida mediante um controle posterior de constitucionalidade, 

seja difuso ou concentrado, e por quem o sistema jurídico incumbiu para tanto19. 

Todavia, embora cumpra ao Poder Judiciário julgar se deveras o diploma 

normativo encontra-se eivado pelo vício da inconstitucionalidade, tem ainda o Poder 

Executivo ingerência no exercício desse tipo de controle, tendo em vista que, após a 

                                                           
19  A regra, no Brasil, é que o Poder Judiciário exerça o controle repressivo de 
constitucionalidade das leis ou atos normativos do Poder Público. Todavia, existe uma exceção 
prevista constitucionalmente conferindo ao Poder Legislativo o controle posterior de 
constitucionalidade dos atos normativos do Poder Público que exorbitem o Poder Regulamentar (CF, 
art. 49, V), bem assim os limites da delegação legislativa (CF, art. 62, §§ 3º, 5º e 10). 
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Constituição Federal, o Chefe do Executivo foi erigido à condição de legitimado para 

propor a Ação Direta de (In)Constitucionalidade. 

Se, em tempos idos, o monopólio do exercício do controle concentrado de 

constitucionalidade era apenas privilégio do Procurador Geral da República, com o 

advento da Constituição Federal de 1988, a legitimação para propositura de Ação 

Direta de (In)Constitucionalidade foi alargada, prevendo a Carta Constitucional em 

seu art. 103 um rol de legitimados, dentre os quais se destaca o Presidente da 

República. 

Resta salientar, contudo, que anteriormente à Carta Constitucional de 

1988, ou seja, quando apenas era conferida ao Procurador Geral da República a 

legitimação para se proceder ao controle concentrado de constitucionalidade perante 

o Supremo Tribunal Federal, era tese amplamente majoritária que poderia, o 

Presidente da República, recusar-se voluntariamente ao cumprimento de uma lei por 

considerá-la inconstitucional, ou seja, sem prévia manifestação jurisdicional a 

respeito, e ,assim, expedir ordens aos seus inferiores hierárquicos para que também 

se abstivessem de cumprir a lei ou ato normativo tipo por inconstitucional. 

O Supremo Tribunal Federal chegou a reconhecer tal possibilidade20, 

permitindo que decreto do chefe do Poder Executivo comandasse abstenção, aos 

órgãos subordinados, de cumprimento de lei tida por inconstitucional. 

Contudo, diante do panorama constitucional hodierno, não mais subsiste 

tal prerrogativa conferida ao Chefe do Poder Executivo21, já que, como um dos 

legitimados a propor Ação Direta de (In)Constitucionalidade, caso constate o vício de 

inconstitucionalidade em algum diploma normativo, mesmo após a avaliação jurídica 

realizada quando da oportunidade do veto, deve ajuizar a referida ação para 

                                                           
20 Conferir Representação n.º 980-SP, DJ 19.09.1980. EMENTA: É constitucional decreto do Chefe 
do Poder Executivo Estadual que determina aos órgãos a ele subordinados que se abstenham da 
prática de atos que impliquem a execução de dispositivos legais vetados por falta de iniciativa 
exclusiva do Poder Executivo.  
21

  Nesse sentido, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, na ADIn n.º 221-0-DF. 
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impugnar, perante o Poder Judiciário, a lei tida por inconstitucional, por ser esse o 

meio posto a disposição pelo sistema para tanto.22  

Compartilha da referida opinião Gilmar Ferreira Mendes (2001, p.19), 

manifestando-se: 

O modelo de ampla legitimação consagrado no art. 103 da Constituição de 
1988 e repetido pela lei n.º 9.868 não se compatibiliza, certamente, com o 
recurso a essa medida de quase-desforço concernente ao descumprimento 
pelo Executivo da lei considerada inconstitucional. Se o Presidente da 
República – ou, eventualmente, o Governador do Estado – está legitimado a 
propor ADIn perante o Supremo Tribunal Federal, inclusive com pedido de 
medida cautelar, não se configura legítimo eu deixe de utilizar essa 
faculdade ordinária para valer-se de recurso excepcional, somente 
concebido e tolerado, à época, pela impossibilidade de um desate imediato 
e escorreito da controvérsia. (Cfr. Ives Martins/Gilmar Ferreira Mendes., 
Controle Concentrado de Constitucionalidade, São Paulo, 2001, p.19) 

Nesse trilhar, revela-se que no pós-88, o sistema jurídico continua a 

conferir mecanismos de defesa da integridade constitucional do sistema jurídico ao 

Poder Executivo, não lhe tendo a novel Carta Constitucional diminuindo a 

importância da função, ao revês, sua atuação restara disciplinada através do próprio 

texto constitucional, configurando hoje o Chefe do Executivo como um dos 

legitimados universais para propor Ação Direta de (In)Constitucionalidade. 

Note-se, à guisa do exposto, que a ingerência do Poder Executivo na 

defesa da higidez constitucional do ordenamento jurídico encontra-se 

expressamente disciplinada, de modo que não lhe é legítimo usar de meios alheios 

ao sistema positivo, como o era a escusa de cumprir a lei tida por inconstitucional 

outrora permitida, como bem demonstrado.  

 

 

                                                           
22 Nesse sentido posicionam-se Gilmar Mendes (Jurisdição Constitucional:  o controle abstrato de 
normas no Brasil e na Alemanha. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 135.)  e Zeno Veloso (Controle 
Jurisdicional de Constitucionalidade:  atualizado conforme as Lei 9869/99 de 10.11.99 e 9882/99 
de 03.12.99. 2ed.rev., atual. E ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2000.) Em sentido contrário, ou seja, a 
favor da tese segundo a qual ainda assiste ao Poder Executivo a prerrogativa, ao arrepio de decisão 
jurisdicional a respeito, de se recusar a cumprir lei dita por inconstitucional, posiciona-se Ronaldo 
Poletti, referindo-se ainda a Miguel Reale, Adroaldo Mesquita da Costa, Themístocles Brandão 
Cavalcanti, Miranda Lima, Vicente Ráo e Frederico Marques (Controle de Constitucionalidade das 
Leis. 2. ed. Rio de Janeiro: [s.n], 2000. 
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4. A APRECIAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PEL OS ÓRGÃOS 

DE JULGAMENTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL 

A Lei n.º 11.941/2009, editada pela União, veio a esfriar, a controvérsia 

doutrinária e acadêmica que se travava quanto à possibilidade de os órgãos de 

julgamento administrativo apreciarem a constitucionalidade das leis no exercício da 

função judicante. 

Todavia, mesmo diante da previsão expressa, a qual se encontra 

veiculada no art. 26-A23 do referido diploma normativo, aventurou-se através deste 

trabalho a discorrer sobre a impossibilidade de tal prerrogativa, mesmo se 

inexistente fosse o cito art. 26-A da Lei n.º 11.941/2009, pelo que se passará a 

expor. 

Parcela da doutrina, tal como Alberto Xavier24, afirma ser plenamente 

possível, até mesmo inarredável, que os órgãos de julgamento administrativo 

possam realizar esse juízo de valor acerca da constitucionalidade das leis que 

fundamentam os atos de imposição tributária, sob o argumento principal de que a lei 

inconstitucional já nasceu morta, não podendo obrigar, nem gerar qualquer efeito e 

por que tal apreciação seria também uma decorrência lógica do princípio da ampla 

defesa. 

Valdir de Oliveira Rocha (1999, p. 108 e ss.), aborda a problemática a 

partir da perspectiva do contribuinte, afirmando que é uma questão de apreciação do 

pedido do administrado. Ou seja, deve a autoridade julgadora enfrentar a 

(in)constitucionalidade da lei que fundamenta o ato impugnado por ter sido, tal 

controvérsia, suscitada pelo contribuinte em seus argumentos de defesa. 
                                                           
23  “Art. 26-A.  No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de 
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob 
fundamento de inconstitucionalidade. § 1o  (Revogado). § 2o  Revogado). § 3o  (Revogado). § 4o  
(Revogado). § 5o  (Revogado). § 6o  O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de 
tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo: I – que já tenha sido declarado inconstitucional por 
decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; II – que fundamente crédito tributário objeto 
de: a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda 
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de 2002; b) súmula da 
Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 
1993; ou c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na 
forma do art. 40  a Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.”  
24

 Cf. Alberto Xavier. A Questão da Apreciação da Inconstitucionalidade das Leis pelos Órgãos 
Judicantes da Administração Fazendária. In Revista Dialética de Direito Tributário, nº. 103, p. 17-44, 
abril, 2004. 
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Para Dejalma de Campos (p. 106/107): 

Se o ato administrativo examinado afrontar dispositivo constitucional ou 
legal vigente, o Conselho de Contribuintes não somente pode, como deve, 
anular esse ato a pretexto de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade e 
assim procedendo não está declarando a inconstitucionalidade de lei. 

Em que pese a autoridade e o brilhantismo dos autores acima citados, em 

sentindo minoritário, insurge-se a parcela doutrinária de igual ponderação de 

sofisticação acadêmico-científica, que tem como maior representante Hugo de Brito 

Machado Segundo25, que se mostram resistente em acatar tal possibilidade, em 

razão da peculiaridade do regime jurídico ao qual o processo administrativo fiscal 

encontra-se submetido, ou seja, ao regime jurídico também tipicamente próprio da 

Administração Pública, bem assim por esbarrarem em óbices postos pelo próprio 

sistema jurídico que, ao fixar a competência para a apreciação da 

constitucionalidade das leis, reservou tal função ao Poder Judiciário.  

Embora coerente a tese e nobre a linha de argumentação sustentada 

pelos autores que defendem a possibilidade do controle de constitucionalidade do 

tipo difuso em sede de processo administrativo fiscal, o Direito Positivo Brasileiro 

não comporta tal possibilidade, conquanto não se tenha dúvida e não se esteja a 

colocar em xeque  a força normativa cogente e superior da Carta Constitucional. 

 O óbice que se impõe é de natureza normativo-regulamentar, tendo em 

vista que quando o constituinte originário, bem como o legislador decorrente 

traçaram o perfil normativo do controle de constitucionalidade no sistema jurídico 

brasileiro, não concederam tal prerrogativa aos órgãos de julgamento administrativo, 

de modo que, como se detalhará mais adiante, é inviável que o administrador, no 

exercício da função judicante, possa desconstituir a presunção de validade e 

constitucionalidade de(das) leis(s), mesmo que esta presunção seja de caráter 

relativo. 

 

                                                           
25

 Cf. Hugo de Brito Machado Segundo. Impossibilidade de Declaração da Inconstitucionalidade de Lei 
pela Autoridade Administrativa de Julgamento”, Revista de Direito Tributário n.º98, 203, p. 95, notas 
12 e 96. 
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4.1 O processo administrativo fiscal e a competênci a dos julgadores 

administrativos fiscais  

Como já bem traçado oportunamente, o processo administrativo tributário 

encontra-se basicamente regulamentado, no âmbito federal, pelo Decreto n.º 

70.235/72, tendo sido recepcionado pela Constituição Federal como lei ordinária, 

tendo sofrido posteriores alterações por algumas leis, tais como as Leis n.º 8.748/93, 

9.532/97, 11.196/05, 11.941/09, dentre outros.  

Embora de procedimento específico, ainda sofre o processo 

administrativo tributário a incidência, ainda que subsidiária, da normatização da Lei 

n.º 9.784/99 que rege o processo administrativo federal. 

Presta-se, como já oportunamente salientado, o processo administrativo 

fiscal, em síntese, a controlar a legalidade da feitura do ato administrativo de 

imposição tributária.  

Em razão da particularidade que envolve a relação jurídico-tributária, o 

processo administrativo fiscal desenvolve-se de modo peculiar, abrangendo, como já 

se teve a oportunidade de detalhar, duas fases, quais sejam, a fase investigatória, 

que é a fase em que a Administração exerce sua função típica e de caráter 

eminentemente vinculado, nos termos do art. 3º do Código Tributário Nacional e que 

consiste na apuração realizada pelas autoridades fazendárias no sentido de 

constatarem, no mundo fenomênico, se ocorreram os elementos previstos na 

hipótese de incidência para assim ser constituído o crédito tributário, e a fase 

contenciosa que, de modo geral, é instaurada quando o contribuinte impugna o ato 

administrativo que lhe impôs um ônus tributário. 

Assim, empós a autoridade fiscal proceder toda a apuração das 

circunstâncias fáticas previstas na hipótese de incidência, caso o contribuinte não 

concorde com a exação que lhe é imposta, pode valer-se das vias administrativas 

para impugnar a exigência e, assim, submeter a questão tributária à avaliação dos 

órgãos judicantes administrativos. 
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A peculiaridade do processo administrativo fiscal reside também, vale 

ressaltar, em que só se considera definitivamente constituído um lançamento 

tributário após decisão administrativa irrecorrível.  

Nesse sentido, a Administração Pública Tributária, no exercício da função 

judicante, também participa da formação do lançamento fiscal, de modo que apenas 

se torna exigível a exação tributária após o prévio exaurimento das instâncias 

administrativas de julgamento, caso tenha havido a impugnação pelo contribuinte ou 

no caso das legislações dos entes federados preverem a instauração da fase 

contenciosa de ofício, como ocorre no Estado do Ceará. 

Como já dito, à semelhança do que ocorre no processo judicial, no 

processo administrativo fiscal a decisão de primeiro grau é prolatada, em regra, por 

um único agente administrativo, quando em segunda instância a decisão é colegiada 

e de formação, ao menos a nível federal, paritária. Os agentes julgadores são 

servidores de carreira integrantes dos quadros dos entes federativos dotados da 

competência para instituir e cobrar a exação fiscal. 

Assim, os agentes administrativos, no exercício da função judicante, 

apreciarão os fundamentos da impugnação realizada pelo contribuinte, exercendo, 

como já apontado, o poder-dever de autotutela vinculada, o qual consiste num 

controle de legalidade efetivado com vistas a se perquirir se o ato lançado foi 

formalizado respeitados os requisitos previstos na legislação. 

 No âmbito tributário, busca-se averiguar se o ato de imposição tributária 

está refletindo os acontecimentos do mundo fenomênico exigíveis pela hipótese de 

incidência normativa para que possa surgir a exação fiscal.  

Assim, os órgãos de julgamento fiscal devem apurar a existência de 

possíveis irregularidades de ordem formal e material no ato administrativo apreciado, 

segundo a legislação de regência a qual é dotada de presunção de validade e 

constitucionalidade que, como já oportunamente delineado, é apenas afastada 

mediante avaliação realizada pelo Poder Judiciário, seja em sede de controle 

concentrado, seja em sede de controle difuso de constitucionalidade das leis. 
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Carecem, então, os órgãos de julgamento de competência para 

apreciarem a constitucionalidade das leis no processo administrativo fiscal, já que, 

tanto o Constituinte Originário, como o legislador decorrente, ao traçarem o perfil 

normativo do controle de constitucionalidade no Direito Positivo Brasileiro, 

reservaram tal possibilidade apenas aos membros do Poder Judiciário, pelo que se 

observa da análise conjunta dos arts. 97, 102, I, a, 102, III, e 103 da Constituição 

Federal, dos arts. 480 a 483 do Código de Processo Civil, bem assim da análise da 

lei n.º 9.868/99. 

As normas de competência, principalmente tratando-se de atividade 

administrativa, devem decorrer de norma expressa por força do princípio da 

legalidade, sob pena de abuso em seu exercício. A esse respeito, Celso Antonio 

Bandeira de Mello (2008, p. 87-88) pontua: 

O plus no uso da competência, seja em extensão, seja em intensidade, 
acaso ocorrida significará, em última instância, um extravasamento dela, um 
desdobramento, uma ultrapassagem de seus limites naturais, ensejando a 
fulminação tanto pela autoridade administrativa superior, de ofício ou sob 
provocação, quanto pelo Judiciário, a instâncias da parte intitulada para 
insurgir-se. 

 Ademais, como já apontado, o que sobreveio após acirradas discussões 

foi uma norma de comando negativo ao dispor que, no âmbito do processo 

administrativo fiscal federal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a 

aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob 

fundamento de inconstitucionalidade (art. 26-A da lei 11.941/2009). 

Desta forma, diante de norma expressa que impede a apreciação de 

constitucionalidade das leis pelos julgadores fiscais em processo administrativo, bem 

assim ante à ausência, mesmo antes da regulamentação citada, de norma no 

sentido de permitir ou ao menos procedimentalizar tal prática no âmbito 

administrativo, resta inviável, portanto, reconhecer tal prerrogativa aos órgãos de 

julgamento administrativo. 

Contudo, não é apenas no campo da competência que a questão deve 

analisada. Existem, como se verá, outros óbices impostos pelo ordenamento jurídico 

que inviabilizam o exercício do controle de constitucionalidade das leis pelos pela 
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Administração Fazendária no exercício da função judicante, pelo que se passa a 

detalhar.   

4.2 A ampla defesa e a questão da apreciação da (in )constitucionalidade das 

leis pelos julgadores fiscais no processo administr ativo 

Um dos argumentos trilhados por parte da doutrina que entende ser 

imperiosa a apreciação da constitucionalidade das leis pela Administração 

Fazendária no exercício da função judicante, é o de que a Constituição, ao garantir o 

direito ao contraditório e da ampla defesa ao particular no processo administrativo 

fiscal, no termos do art. 5º, LV da Carta Constitucional, teria conferido aos julgadores 

administrativos o poder-dever de analisar todas as questões suscitadas pelo 

particular, sob pena de ofensa aos citados direitos fundamentais.  

Todavia, em que pese a nobreza da corrente doutrinária que entende ser 

possível o exercício do controle de constitucionalidade pelos órgãos de julgamento 

fiscal, peca, referida parcela doutrinária, por partir de premissas, embora 

verdadeiras, mas que conduzem a conclusões equivocadas. 

Assim, de fato, a Constituição Federal assegurou ao particular o exercício 

da ampla defesa e do contraditório em sede também de processo administrativo 

fiscal. Todavia, a própria Carta Magna, a exemplo do que restara normatizado 

quanto aos tribunais judiciários em seus arts. 101 e ss., tratou de delimitar o âmbito 

material dentro qual se pode exercer em sua plenitude a ampla defesa e o 

contraditório. 

Ou seja, a Constituição Federal, por exemplo, ao determinar que compete 

à Justiça Federal processar e julgar os crimes cometidos a bordo de navios a 

aeronaves, nos termos do art. 109, IX, determinou que apenas junto à Justiça 

Federal as acusações e defesas quanto a esses crimes podem ser suscitadas, de 

forma que qualquer manifestação de defesa realizada perante à Justiça Estadual, do 

Trabalho, Eleitoral, etc., restará inócua, dada a falta de competência dessas justiças 

para tanto. 
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Não há falar, portanto, que impossibilitar o julgador fiscal de apreciar os 

argumentos de inconstitucionalidade da lei que embasa o ato de imposição tributária 

analisado seria malferir o princípio da ampla defesa.  

Viu-se, oportunamente, que o referido princípio consiste na possibilidade 

conferida ao particular/contribuinte de influenciar na resolução da controvérsia, 

articulando argumentos de fato e de direito que entenda serem passíveis de 

desconstituir e/ou modificar o ato impugnado. 

Porém, ao preceituar a Carta Constitucional que o referido princípio 

tratava-se de um direito fundamental, não ousou, como também não o fez com os 

demais, alçá-lo à condição de absoluto, devendo, pois o mesmo ser interpretado 

com outros direitos de igual importância. 

Assim, o princípio da ampla defesa deve ser exercitado em consonância 

com as regras do jogo, ou seja, de acordo com o devido processo legal, de modo 

que não existe um direito à uma defesa ampla e irrestrita. 

Existe um direito à ampla defesa a ser exercitado de acordo com os 

critérios legais de fixação de competência, apenas sendo possível a cada julgador 

apreciar as matérias que lhe são apresentadas e desde que detenha competência 

para tanto. 

Nelson Nery (1997, p. 381) ao dispor acerca da fixação de competência, 

manifesta-se nos seguintes termos:  

A lei fixa critérios que distribui entre os diversos órgãos do Estado a órbita 
do poder jurisdicional de seus agentes, conferindo competência ao órgão 
estatal incumbindo de exercer a jurisdição, nos exatos limites que traça (...). 
De toda sorte que se a natureza da causa a ser decidida versar sobre temas 
relativos a direito eleitoral, trabalhista e militar, devem ser processadas e 
julgadas, respectivamente, pela justiça eleitoral (CF, art. 118 e ss.), 
trabalhista (CF, art. 111 e ss.) ou militar (CF, art. 122 e ss.), denominadas 
justiças especiais. Se a causa não versar sobre esses temas, deverá ser 
julgada pela justiça comum, estadual ou federal. 

 Dessa forma, percebe-se que o exercício da ampla defesa está atrelado 

e de certa forma condicionado à competência do julgador que irá apreciar a 

impugnação realizada. Carecendo, pois o julgador fiscal de competência para 
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apreciar a constitucionalidade das leis em sede de processo administrativo, não se 

pode falar em cerceamento do direito de defesa do contribuinte. 

Saliente-se ainda que o particular não esta obrigado a enfrentar as 

instâncias administrativas para somente empós socorrer-se ao Poder Judiciário, este 

sim constitucionalmente detentor da competência para proceder ao controle de 

constitucionalidade das leis. 

Caso o contribuinte discorde da exação tributária por entender que a 

mesma, embora legalmente regular, decorre de uma lei que ofende a Constituição 

Federal, pode valer-se diretamente das vias judiciais e contestar a higidez 

constitucional da lei perante o Poder Judiciário.  

Não há, portanto, uma supressão do direito de defesa do contribuinte, 

bem assim uma preterição do direito à ampla defesa. O que se constata é a 

existência de matérias afetas apenas à apreciação judicial, por imposição do próprio 

sistema jurídico, de modo que o direito fundamental do contribuinte de defender-se 

contra lei que padece do vício da inconstitucionalidade pode e deve ser exercido 

perante o órgão competente para tanto, no caso, os órgãos de julgamento do Poder 

Judiciário. 

Como já dito outrora, garante-se ao contribuinte o direito à ampla defesa e 

ao contraditório, em sede de processo administrativo tributário, quando se detalha 

no ato administrativo as razões fáticas e jurídicas pelas quais foi lavrada em 

desfavor do contribuinte uma exação fiscal; quando a legislação permite que o 

contribuinte impugne, ainda na esfera administrativa, o ato contra ele lançado; 

quando lhe é possibilitada a produção de provas para que ele possa ilidir as 

acusações contra ele levantas e quando lhe é assegurado o direito de recurso a 

outras instâncias administrativas. 

4.3 O processo administrativo fiscal e a questão da  coisa julgada 

administrativa  

Assaz pertinente também a linha de argumentação desenvolvida pelo 

professor Hugo de Brito Machado (2002, pp. 151-152), ao abordar também outra 

limitação do sistema ao exame da constitucionalidade das leis em sede de processo 
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administrativo fiscal, quando trata da possibilidade do surgimento de decisões 

divergentes no âmbito da Administração Fazendária por conta da denominada coisa 

julgada administrativa26: 

Se um órgão do Contencioso Administrativo Fiscal pudesse examinar a 
arguição de inconstitucionalidade de uma lei tributária, disso poderia resultar 
a prevalência de decisões divergentes sobre um mesmo dispositivo de uma 
lei, sem qualquer possibilidade de uniformização. Acolhida a arguição de 
inconstitucionalidade, a Fazenda não pode ir ao Judiciário contra a decisão 
de um órgão que integra a própria Administração. O contribuinte, por seu 
turno, não terá interesse processual, nem de fato para fazê-lo. A decisão 
tornar-se-á, assim, definitiva, ainda que o mesmo dispositivo tenha sido, ou 
venha ser, considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal que é, 
em nosso ordenamento jurídico, o responsável maior pelo deslinde de todas 
as questões de constitucionalidade, vale dizer, o “guardião da Constituição”. 
É certo também que uma decisão de um órgão do Poder Judiciário, dando 
pela inconstitucionalidade de uma lei, poderá tornar-se definitiva sem que 
tenha sido a questão nela abordada levada à apreciação do Supremo 
Tribunal Federal. Isto posto, porém, pode acontecer eventualmente, como 
resultado da falta de iniciativa de alguém, que deixou de interpor o recurso 
cabível, mas não em virtude da ausência mecanismo do sistema jurídico, 
para viabilizar a apreciação. Diversamente, uma decisão do Contencioso 
Administrativo Fiscal, que diga ser inconstitucional uma lei, e por isso deixe 
de aplicá-la, tornar-se-á definitiva à míngua de mecanismo no sistema 
jurídico, que permita levá-la ao Supremo Tribunal Federal. É sabido que o 
princípio jurídico da supremacia constitucional tem por fim garantir a 
unidade do sistema jurídico. É sabido também que o Supremo Tribunal 
Federal cabe a tarefa de garantir essa unidade, mediante o controle da 
constitucionalidade das leis. Não é razoável, portanto, admitir-se que uma 
autoridade administrativa possa decidir a respeito dessa 
constitucionalidade, posto que o sistema jurídico não oferece instrumentos 
para que essa decisão seja submetida à Corte Maior. A conclusão mais 
consentânea com o sistema jurídico brasileiro vigente, portanto, há de ser 
no sentido de que a autoridade administrativa não pode deixar de aplicar 
uma lei por considerá-la inconstitucional, ou, mais exatamente, a de que a 
autoridade administrativa não competência para decidir se uma lei é ou não 
inconstitucional. Tal conclusão, que aparentemente contraria o princípio da 
supremacia constitucional, na verdade melhor o realiza do que solução 
posta, na medida em que preserva a unidade do sistema jurídico, que é o 
objetivo maior daquele princípio.   

                                                           
26  Sobre a coisa julgada administrativa, preleciona Hugo de Brito Machado Segundo (2003, p. 
95) que: “a preclusão administrativa e a impossibilidade de impugnação judicial por parte da 
Administração decorrem, em última análise, de uma questão de atribuição de competência. O Poder 
Público é composto de órgãos, cada um dotado de competência para o exercício de determinadas 
funções. Quando há decisão administrativa definitiva, tem-se que foi a Administração, através de seu 
órgão competente, que decidiu pela validade ou invalidade do ato impugnado pelo contribuinte. 
Assim, outro órgãos, como Procuradorias da Fazenda, Coordenação de Arrecadações, etc., 
simplesmente não têm competência para rever tal decisão, e o ente público por eles integrado não 
tem interesse de agir para questionar judicialmente um ato dele próprio, que nada mais fez do que 
rever um ato também próprio. Nem se argumente, em oposição, que isso representaria ofensa ao já 
citado inciso XXXV do art. 5º da CF/88, que garante a inafastabilidade da tutela jurisdicional. Na 
verdade, não se trata de negar acesso ao Judiciário, mas de não admitir que alguém ingresse em 
juízo contra si mesmo, o que é bem diferente. Quando um processo administrativo é concluído de 
modo  favorável ao administrado, é a própria Administração, através de seus órgãos, que assim o 
reconhece. Seria insólito admitir que a Administração questionasse judicialmente um ato dela própria, 
pois isso colocaria o ente público correspondente na condição de autor e réu na mesma ação.”   
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Assim, caso a Fazenda Pública, através de seus órgãos de julgamento 

fiscal, julgue pela insubsistência do ato lançado, estará proferindo decisão em favor 

dos interesses do contribuinte, carecendo este, portanto, de interesse de levar a 

questão ao Poder Judiciário a quem compete dá a última palavra acerca de controle 

de constitucionalidade das leis, nos termos do art. 102, III da Constituição Federal. 

Do mesmo modo, não teria a Fazenda Pública, mesmo que fosse através 

de outro órgão, como as suas Procuradorias Judiciais, por exemplo, interesse no 

sentido necessidade de impugnar judicialmente suas próprias decisões, tendo em 

vista que não se vislumbraria, no caso, nenhuma pretensão resistida, nenhuma lide, 

já que não seria razoável que a Fazenda Pública resistisse ao cumprimento de ato 

cuja regularidade fora devidamente apurada pelas instâncias administrativas que lhe 

compõe. 

Alberto Xavier (2004, p.32) com ponderação assevera: 

Não faria, na verdade, sentindo que a Administração Pública – que já é 
dotada de privilégio de praticar atos imediatamente executórios – e que é, 
além disso, obrigada constitucionalmente a exercer imparcialmente de 
exercer suas funções de autocontrole da legalidade de seus atos, mediante 
processo administrativo baseado nos princípios da ampla defesa e do 
contraditório, pudesse rebelar-se contra as decisões definitivas dos seus 
próprios órgãos judicantes, ou seja, “propor um processo contra si mesmo”, 
venire contra factum proprium.27 

Por conta dessa definitividade das decisões prolatadas pelos julgadores 

fiscais na órbita administrativa, circunstância que inclusive enseja, caso favorável 

seja para o contribuinte, a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, IX 

do Código Tributário Nacional,  é que a análise da questão pelo Poder Judiciário 

restaria inviabilizada, podendo surgir, no âmbito da própria Administração 

Fazendária, decisões conflitantes e não equânimes, fruto de valorações até mesmo 

equivocadas e até circunstancias acerca higidez constitucional da norma. 

Restando inoperante o Poder Judiciário, pelos motivos já citados, quanto 

à reapreciação da decisão administrativa que reconhecera (in)constitucionalidade da 

lei que rege, legitima e fundamenta o ato impugnado administrativamente, não se 

oportunizaria a pacificação, de modo definitivo pelo judiciário, da questão 

                                                           
27  Em sentido contrário, ou seja, na defesa de que a Administração pode socorrer ao Judiciário 
para impugnar atos emitidos por seus próprios órgãos, doutrina Gilberto de Ulhoa Canto, Curso sobre 
Teoria de Direito Tributário, Ed. Secretaria da Fazenda de São Paulo, 1975, p. 98. 
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constitucional discutida e, por essa razão, a segurança jurídica restaria 

comprometida, bem assim a função de “Guardião de Constituição” do Supremo 

Tribunal Federal. 

Portanto, veja-se que o sistema jurídico, além de não conter previsão 

expressa acerca da competência dos órgãos judicantes fiscais quanto à 

possibilidade de exercerem o controle de constitucionalidade da(s) lei(s) que 

embasaram e legitimaram a formalização do ato administrativo de imposição 

tributária, não comporta também, por vias transversas, tal prerrogativa, visto que há 

óbices, mesmo que indiretos, impostos pelo próprio ordenamento que inviabiliza o 

exercício de tal prerrogativa pela Administração Pública. 

4.4 O Poder Executivo e o controle de constituciona lidade  

Como já bem detalhado, anteriormente à Constituição de 1988, o 

monopólio do exercício do controle concentrado de constitucionalidade era apenas 

privilégio do Procurador Geral da República, de forma que se desenvolveu uma forte 

corrente jurisprudencial junto ao Supremo Tribunal Federal28, que permitia ao 

Presidente da República recusar-se voluntariamente de cumprir uma lei por 

considerá-la inconstitucional mesmo sem prévia manifestação jurisdicional a 

respeito. 

Dessa forma, mediante decreto, o Chefe do Executivo expedia ordens aos 

seus inferiores hierárquicos para que também se abstivessem de cumprir a lei ou ato 

normativo tipo por inconstitucional. 

Contudo, por conta da ampliação dos legitimados para propositura de 

Ação Direta de (In)Constitucionalidade, dentre os quais figura o Presidente da 

República, caso constate o vício de inconstitucionalidade em algum diploma 

normativo, mesmo após a avaliação jurídica realizada quando da oportunidade do 

veto, deve o Chefe do Poder Executivo ajuizar a referida ação para impugnar, 

perante o Poder Judiciário, a lei tida por inconstitucional, não lhe sendo permitido 

exercer esse controle de constitucionalidade “sui generis” que era permitido 
                                                           
28  Conferir Representação n.º 980-SP, DJ 19.09.1980. EMENTA: É constitucional decreto do 
Chefe do Poder Executivo Estadual que determina aos órgãos a ele subordinados que se abstenham 
da prática de atos que impliquem a execução de dispositivos legais vetados por falta de iniciativa 
exclusiva do Poder Executivo. 
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jurisprudencialmente antes da Constituição, quando lhe autorizado era expedir 

ordens para seus servidores no sentido de absterem-se de aplicar a lei tida por 

inconstitucional. 

Dessa forma, percebe-se que o ordenamento jurídico fixou bem a 

participação do Poder Executivo no controle de constitucionalidade das leis ao 

permitir tanto sua atuação preventiva, vetando projeto de lei que se revele eivado de 

algum vício de inconstitucionalidade, bem assim sua participação posterior, ao 

permitir que proponha Ação Direta de (In)Constitucionalidade com vistas a impugnar 

lei ou ato normativo maculado do referido vício.  

 Desta feita, a ingerência do Executivo na defesa da constitucionalidade 

das leis mediante análise difusa, não é comportada pelo ordenamento jurídico, o 

qual, como já ressaltou, traçou bem a atuação do Executivo na defesa da higidez 

constitucional do sistema, não prevendo, portanto, a possibilidade de os órgãos de 

julgamento administrativo, a pretexto de estarem garantindo o direito à ampla defesa 

do contribuinte, bem assim a higidez constitucional do sistema jurídico, julgarem a 

(in)subsistência de um ato administrativo após declararem, difusamente e entre 

partes, a constitucionalidade da lei que o fundamentou. 

Como já bastante discutido, o processo administrativo fiscal, enquanto 

instrumento de controle interno dos atos da própria administração, busca, ao 

assegurar-se ao contribuinte o exercício do devido processo legal, da ampla defesa 

e do contraditório, a análise de questões afetas apenas a legalidade do ato, ou seja, 

se o mesmo encontra-se formalmente regular à luz da legislação que lhe rege. 

Assim, é inarredável a conclusão de que julgadores administrativos fiscais 

após investigarem, diligenciarem e demonstrarem a efetiva ocorrência do fato 

jurídico tributário, no sentido de realizarem a legalidade, o devido processo legal, a 

verdade material, o contraditório e a ampla defesa, apenas podem conhecer de 

matérias relativas à legalidade do ato, sendo-lhe, portanto, vedado o exercício do 

controle difuso de constitucionalidade das leis, como já à exaustão detalhado.  

4.5 A questão da “cláusula de reserva do plenário” (art. 97 da CF/88)  
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Outro óbice que se apresenta quando se pensa na questão posta, é o que 

diz respeito à exigência formulada pelo art. 97 da Carta Constitucional, ou seja, 

quanto à cláusula de reserva do plenário, já que, à exceção do juiz singular, apenas 

por maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão 

especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo do Poder Público. 

Nesse sentido, esbarrando mais uma vez no princípio da legalidade, 

deveria o julgador fiscal respeitar tal cláusula. Todavia, diante da ausência de 

regulamentação de tal procedimento na esfera administrativa, sua atuação ficaria 

comprometida, já que é vedado ao administrador agir alheio à legislação.  

Dessa forma, se coloca a seguinte questão: impõe a Constituição Federal, 

em honra ao princípio da segurança jurídica, que a declaração de 

inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo faça-se, caso de trate de um 

tribunal, através do voto da maioria absoluta dos membros do pleno ou dos 

membros do respectivo órgão especial. 

Contudo, como ficaria o cumprimento da referida exigência pelos órgãos 

de julgamento administrativo se inexiste procedimentalização regulamentada nesse 

sentindo? 

Assim, se tal exigência mostra-se de observância obrigatória pelos 

tribunais integrantes do Judiciário, de modo que desrespeitada tal cláusula a decisão 

é nula por erro formal, como seria, ante à ausência de disciplina na esfera 

administrativa,  assegurado seu cumprimento nas instâncias administrativas que tem 

sua competência regulamentada por lei? 

Perceba-se, pois mais uma limitação imposta pelo sistema que nos 

conduz a inarredável conclusão de que o ordenamento jurídico, em sua inteireza e 

coerência que lhe são peculiares, não comporta a apreciação da constitucionalidade 

das leis pelos órgãos de julgamento administrativo fazendário. 

4.6 A cláusula de reserva de jurisdição e o núcleo intangível de matéria afetas 

apenas à apreciação judicial  
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Pelo que se observou de todos os argumentos expendidos, revela-se que 

a apreciação da constitucionalidade das leis é matéria que se encontra inserida no 

núcleo intangível de questões cuja apreciação são afetas apenas ao Poder 

Judiciário, ou seja, fazem parte do que a doutrina consagrou de cláusula de reserva 

de jurisdição.  

O Constituinte Originário, bem assim o legislador decorrente ao delinear o 

perfil normativo tanto do controle de constitucionalidade, como do processo 

administrativo, não comportou que aquele fosse exercido pela Administração 

Pública, mesmo na sua função judicante, de modo que se trata, ao fim de tudo, de 

uma questão de ausência de competência, pelo que foi apaziguado, ao menos a 

nível federal,  quando da regulamentação da matéria pela Lei n.º 11.941/09. 

Ao tratar da reserva de jurisdição, equivoca-se Alberto Xavier (2004, p. 

37-38), pois embora reconheça ser a declaração de inconstitucionalidade matéria de 

competência exclusiva do Poder Judiciário, afirma que o que ocorre com as 

decisões proferidas em processo administrativo não é uma declaração de 

inconstitucionalidade, mas apenas: 

a anulação do ato administrativo por vício de inconstitucionalidade indireta, 
de tal modo que a inconstitucionalidade da lei é apenas a causa de pedir 
desse pedido,  e a lei é meramente desaplicada com efeitos declarativos 
inter partes, pelo que não é eliminada da ordem jurídica, continuando em 
vigor.”  

Mas o que está o referido doutrinador a descrever é o mecanismo do 

controle de constitucionalidade difuso, através do qual se aprecia a 

inconstitucionalidade da lei incidenter tantum, com efeito apenas entre as partes, 

sendo tal apreciação apenas um dos fundamentos da decisão jurisdicional, sem que 

se expurgue a lei do ordenamento jurídico, já que a inconstitucionalidade revela-se 

apenas diante de uma caso concreto. 

Reprime com veemência, inclusive, o Supremo Tribunal Federal qualquer 

tentativa disfarçada de controle de constitucionalidade, ou nas palavras do Ministro 

Marco Aurélio, a declaração “escamoteada” de inconstitucionalidade da lei, sem que 

se observe a cláusula de reserva do plenário estampada no art. 97 da Constituição 

Federal. 



55 

 

 

É vedado, pois que se afaste a aplicação de lei para aplicar diretamente a 

Constituição caso não seja observado o art. 97 da Carta Constitucional. 

Foi em virtude de práticas mimetizadas como essas, que a Corte 

Suprema aprovou o verbete sumular vinculante de nº. 10, que se reproduz ipsis 

litteris: 

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão 
fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a  
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua 
incidência, no todo ou em parte. 

Logo, desaplicar uma lei por entendê-la inconstitucional e recorrer-se 

diretamente aos preceitos constitucionais, é exercer controle de constitucionalidade 

na modalidade difusa, o qual se trata de reserva absoluta de jurisdição, como bem 

oportunamente reconhecido por Alberto Xavier (ibidem, p. 37).   

Por todo exposto, mesmo antes de a Lei nº. 11.941/09 ter vedado a 

apreciação da constitucionalidade das leis pelos órgãos de julgamento administrativo 

fiscal no âmbito federal, o que se ressalvou apenas em casos específicos, como se 

verá, conclui-se, a partir das premissas expostas, que o ordenamento jurídico já não 

comportava tal prerrogativa, de modo que a referida lei veio apenas apaziguar a 

controvérsia, embora a própria lei seja de duvidosa constitucionalidade quanto ao 

seu inciso II, §6º, art. 26-A, mérito que, em razão do corte metodológico realizado 

nesta pesquisa, não vamos adentrar.  

4.7 Decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal  Federal acerca da 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e o p rocesso administrativo 

fiscal (art. 26-A, §6º, I da Lei 11.941/09) 

A Lei 11.941/09, em seu art. 26-A, vedou a possibilidade de os órgãos de 

julgamento administrativo fiscal deixarem de aplicar uma lei por a considerarem 

inconstitucional. Todavia, ventilou no §6º, I do mesmo artigo uma exceção que, 

como verá, encontra-se em consonância com as diretrizes do nosso ordenamento 

jurídico. 

Já oportunamente detalhada foi a posição do Supremo Tribunal Federal 

na defesa da higidez constitucional do sistema. Como se demonstrou, trata-se a 
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Corte Suprema da responsável “maior pelo deslinde de todas as questões de 

constitucionalidade, vale dizer, o “guardião da Constituição”, como bem pontuou 

Hugo de Brito Machado (2002, pp. 151-152).  

.Dessa forma, sabe-se que uma questão constitucional torna-se 

indiscutível ao ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a quem o ordenamento 

jurídico conferiu a árdua missão de garantir a força suprema da Constituição, bem 

assim a unidade do sistema jurídico, tarefa que a Corte Suprema desempenha 

mediante o exercício do controle da constitucionalidade das leis.  

Por essa razão, digna de aplausos foi a atuação do legislador, ao, em 

consonância com os princípios basilares do ordenamento jurídico, ter inserido 

expressa permissão aos órgãos de julgamento administrativo fiscal para que 

pudessem deixar de aplicar lei ou ato normativo já considerado inconstitucional por 

decisão plenária do Supremo Tribunal Federal (art. 26-A, §6º, I da Lei 11.941/09).    

Pela análise do dispositivo, vê-se que o legislador não exigiu que a 

decisão fosse proferida em sede de Ação Direta de (In)Constitucionalidade, tendo 

imposto apenas que a declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo 

tenha sido fruto de decisão definitiva plenária da Suprema Corte, o que pode se dar  

mediante o exercício do controle concentrado ou mesmo difuso.  

Quanto à eficácia da decisão em sede de controle concentrado de 

inconstitucionalidade não se tem dúvida, mesmo que não houvesse expressa 

permissão pelo art. 26-A, §6º, I da lei nº. 11.941/09, que poderia o julgador fiscal 

deixar de aplicar lei declarada inconstitucional, tendo em vista que a lei é expurgada 

do ordenamento jurídico, não mais subsistindo, devendo-se apenas atentar para a 

irradiação dos efeitos da decisão, já que, nos termos do art. 27 da Lei n.º 9.868/99, 

poderá o Supremo Tribunal Federal modular os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tendo em vista razões de segurança 

jurídica ou de excepcional interesse social, por maioria de dois terços de seus 

membros, fixando que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de 

outro momento que venha a ser fixado.  

Dessa forma, deve o julgador administrativo fiscal atentar-se para os 

termos da decisão do Supremo, mormente para as questões relacionadas à eficácia 
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temporal da decisão, para que, assim, possa deixar de aplicar a lei declarada 

inconstitucional. 

Diga-se ainda que a decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de 

controle concentrado de constitucionalidade, como se teve bem a oportunidade de 

aclarar, tem efeito erga omnes, sendo vinculante para todos os órgãos componentes 

do Judiciário, bem assim para toda a Administração Pública, devendo 

imperiosamente ser observada. 

Assim, percebe-se que o comando exarado no art. 26-A, §6º, I da Lei nº. 

11.941/09, volta-se mais ao controle difuso, já que a decisão neste proferida aplica-

se apenas entre as partes litigantes. 

Dessa forma, por conta da repercussão que a questão constitucional 

adquiriu, razão porque chegou à apreciação do Supremo Tribunal Federal, bem 

assim por ser fruto de apreciação plenária de caráter definitivo, foi que o legislador, 

valorizando as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e a sua função de 

defesa da ordem constitucional, permitiu que o julgador fiscal deixasse de aplicar 

uma lei já objeto de declaração de inconstitucionalidade, mesmo que difusamente. 

A referida permissão legislativa mostra-se condizente, inclusive, com a 

orientação dos modernos sistemas constitucionais que reconhecem que o Recurso 

Extraordinário “deixa de ter caráter marcadamente subjetivo ou de defesa de 

interesses das partes, para assumir, de forma decisiva, a função de defesa da 

ordem constitucional objetiva.”, como bem apontado por Wagner Amorim Madoz 

(2005, p. 75-76). 

Assim, no fito de garantir deveras a unidade constitucional do sistema, 

pode, como bem ventilado no art. 26-A, §6º, I da Lei 11.941/09, a Administração 

Fazendária, no exercício da função judicante, deixar de aplicar uma lei por já ter sido 

objeto de declaração de inconstitucional por decisão plenária e definitiva do 

Supremo Tribunal Federal. 

Veja que a permissão encartada no referido dispositivo constitucional não 

contraria a tese por nós sustentada no sentido de que o sistema jurídico não 

comporta a possibilidade de a Administração Fazendária, no exercício da função 
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judicante, declarar a inconstitucionalidade das leis, tendo em vista que o legislador 

apenas permitiu que os julgadores fiscais deixassem de aplicar uma lei cuja 

declaração de inconstitucionalidade já tenha se dada por decisão plenária e 

definitiva do Supremo Tribunal Federal.  

Trata-se apenas de um comando que reforça a função de “Guardião da 

Constituição” da nossa Suprema Corte, a evitar que no âmbito administrativo os 

julgadores decidam questões ao arrepio de entendimento constitucional já 

consolidado e uniformizado pela instância maior de julgamento das questões 

constitucionais. 
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5. OS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, DOUTRINÁRIOS E JURI SPRUDENCIAIS 

RELEVANTES. 

No fito de contribuir com a compreensão do tema, reputou-se pertinente 

desvelar os aspectos administrativos, doutrinários e jurisprudenciais relevantes ao 

tema, o que se faz nas linhas seguintes. 

5.1 Acórdão das Câmaras Reunidas do Tribunal de Imp ostos e Taxas de São 

Paulo SF 2.713/95 

O primeiro tribunal administrativo fazendário a enfrentar a questão em 

exame foi o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo29, um dos mais 

respeitáveis órgãos colegiado administrativo judicante do país.  

O leading case administrativo foi SF n. 2713/95- TIT/SP30, tendo como 

relator o juiz Dr. Adermir Ramos da Silva, em que se sagrou vitoriosa a tese, por 35 

votos a favor e 30 contra, de que era possível que os julgadores fiscais 

examinassem a compatibilidade do ato normativo a ser aplicado com a Constituição 

da República. 

No julgado, publicado em 25.07.1995 no Diário Oficial do Estado de São 

Paulo, restou consolidado pelas Câmaras Reunidas do Tribunal de Impostos e 

Taxas que “O Egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, por qualquer de suas 

Câmaras, é competente para deixar de aplicar a lei inconstitucional ou decreto ilegal 

em casos concretos”.  

                                                           
29

 “Mais conhecido como TIT, foi instituído em 05 de junho de 1935 pelo Decreto nº 7.184, do 
Governador do Estado de São Paulo, Dr. Armando de Salles Oliveira. O Tribunal de Impostos e 
Taxas é um órgão de julgamento administrativo fazendário vinculado à Coordenadoria de 
Administração Tributária da Secretaria da Fazenda de composição paritária e presta-se ao 
julgamento de processos administrativos tributários decorrentes de lançamento de ofício. O TIT, 
dentre outras medidas adotadas pela administração fazendária, surgiu em razão da necessidade de 
se estabelecer um conjunto de normas e procedimentos de administração, destinados a exercer o 
controle de qualidade sobre os lançamentos tributários e influenciados pelos princípios da 
publicidade, da economia, da motivação e da celeridade, garantindo ao contribuinte o pleno exercício 
do contraditório e da ampla defesa.” Disponibilizado em: http://www.fazenda.sp.gov.br/tit/. Acesso 
em 20 de maio de 2012. 

30  Cf. Revista Dialética de Direito Tributário n.º2, 2995, pp.108 e ss. 
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Todavia, embora nobres os argumentos trilhados pelos julgadores fiscais 

para fixar a referida orientação, percebe-se que a mesma, mesmo à época, não 

tinha solidez para prosperar, por todos os motivos já apontados no capítulo 4 deste 

trabalho, oportunidade em que se debruçou a expor todos os óbices impostos pelo 

sistema jurídico para que os julgadores fazendários apreciassem a 

constitucionalidade das leis.   

5.2 A Portaria n.º 103 do Ministério da Fazenda  

A problemática jurídica quanto à possibilidade de a Administração 

Fazendária, ao apreciar um ato administrativo deixar de aplicar uma lei com 

fundamento em sua inconstitucionalidade, há muito já vinha sendo debatida nos 

órgãos judicantes das diversas esferas federativas, e teve, como se viu, a decisão 

SF n. 2713/95- TIT/SP como leading case administrativo, em que restou 

consolidado, no âmbito das Câmaras Reunidas do Tribunal de Impostos e Taxas, 

que a referida corte era competente para deixar de aplicar uma lei inconstitucional 

em casos concretos. 

Com a publicação da Portaria n.º 103 do Ministério da Fazenda em 

23.04.2002, a discussão ganhou repercussão nacional, tendo contribuído para 

diversas discussões acadêmicas e jurisprudenciais.  

A referida portaria acrescentou ao Regimento Interno da Câmara Superior 

de Recursos Fiscais, bem assim ao Regimento Interno do antigo Conselho de 

Contribuintes, como se infere de seu art. 2º e 5º, o artigo 22-A que vedou que os 

citados órgãos fiscais de julgamento afastassem a aplicação de lei ou ato normativo 

em vigor em virtude de inconstitucionalidade, como se infere da transcrição ipsis 

litteris dos referidos artigos: 

Art. 2º  Acrescentar, ao Regimento Interno referido no art. 1º, o art. 22A, 
com a seguinte redação: 

“Art. 22-A No julgamento de recurso voluntário, de ofício ou especial, fica 
vedado à Câmara Superior de Recursos Fiscais afastar a aplicação, em 
virtude de inconstitucionalidade, de tratado, acordo internacional, lei ou ato 
normativo em vigor.  

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de tratado, 
acordo internacional, lei ou ato normativo: 
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I - que já tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal 
Federal, em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela via 
incidental, após a publicação da Resolução do Senado Federal que 
suspender a execução do ato; 

II - objeto de decisão proferida em caso concreto cuja extensão dos efeitos 
jurídicos tenha sido autorizada pelo Presidente da República; 

III - que embasem a exigência de crédito tributário: 

a) cuja constituição tenha sido dispensada por ato do Secretário da Receita 
Federal; ou 

b) objeto de determinação, pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, de 
desistência de ação de execução fiscal.” 

Art. 5º  Acrescentar o artigo 22A ao Regimento referido no art.4º e alterar 
seus arts. 8º, 9º, 19, 27, 36 e 44, que passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 22-A No julgamento de recurso voluntário, de ofício ou especial, fica 
vedado ao Conselho de Contribuintes afastar a aplicação, em virtude de 
inconstitucionalidade, de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo 
em vigor.  

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de tratado, 
acordo internacional, lei ou ato normativo: 

I - que já tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal 
Federal, em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela via 
incidental, após a publicação da Resolução do Senado Federal que 
suspender a execução do ato; 

II - objeto de decisão proferida em caso concreto cuja extensão dos efeitos 
jurídicos tenha sido autorizada pelo Presidente da República; 

III - que embasem a exigência de crédito tributário: 

a) cuja constituição tenha sido dispensada por ato do Secretário da Receita 
Federal; ou 

b) objeto de determinação, pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, de 
desistência de ação de execução fiscal.” 

Perceba-se que a orientação administrativa firmada, embora similar ao 

que foi posteriormente regulamentado pelo art. 26-A da lei n.º 11.941/09, dele difere, 

por serem as determinações fixadas na Portaria MF n.º 103 mais exigentes que a da 

lei n.º 11.941/09, vez que esta permite que os julgadores fiscais deixem de aplicar a 

lei que já tenha sido declarada inconstitucional em decisão plenária e definitiva do 

Supremo Tribunal Federal, não exigindo, portanto, Resolução do Senado Federal 

para os casos de declaração incidental.  
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Em que pese, porém, a sutil diferença, ambas as regulamentações 

tiveram, como se observa, por escopo adequar as decisões proferidas pela 

Administração Fazendária às orientações firmadas por nossa Corte Suprema, a 

quem o ordenamento jurídico conferiu a função de defesa da higidez constitucional 

do sistema. 

5.3 Súmula n.º 02 do Conselho Administrativo de Rec ursos Fiscais – CARF e 

sua pacífica orientação acerca da ausência de compe tência para se manifestar 

sobre inconstitucionalidade de lei tributária 

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF foi um órgão de 

segunda instância instalado pela lei nº. 11.941/09, em substituição ao antigo 

Conselho de Contribuintes, sendo, segundo a referida lei, um órgão colegiado, 

paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de julgar 

recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como 

recursos de natureza especial.  

Após um longo histórico de julgados administrativos cambiantes ao tratar 

do assunto31 ainda quando Conselho de Contribuintes, o Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais – CARF consolidou entendimento através do verbete sumular de 

n.º 0232 de que “ O CARF não é competente para se pronunciar sobre a 

inconstitucionalidade de lei tributária.” 

Desta feita, em nível federal, a questão encontra-se pacificada 

administrativamente, tendo a referida súmula sido fruto de reiterados julgados sobre 

a matéria, dentre os quais destacamos alguns que abaixo se colaciona. 

 
Conselho de Contribuintes ARF 115608 (ACÓRDÃO) Número do Processo: 
1010835.003404/96-48. Órgão Julgador: Oitava Câmara/Primeiro Conselho 
de Contribuintes Data da Sessão: 14/03/2000. Contribuinte: LINOFORTE 
MOVEIS LTDA. Relator(a): Nelson Lósso Filho. Ementa: IRPJ – 

                                                           
31  Decisões administrativas favoráveis à apreciação da constitucionalidade das leis pelos 
órgãos de julgamento administrativo: Primeiro Conselho de Contribuintes: 8ª Câmara: Acórdão n.º 
108-01.184, de 14 de junho de 1994: relator Adelmo Martins Dias e Câmara Superior de Recursos 
Fiscais: O Acórdão n.º CSRF/01-0.866, de 14 de abril de 1989: relator Antonio da Silva Cabral.  
32

  Acórdãos paradigmas: Acórdão nº 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão nº 103-21568, de 
18/03/2004 Acórdão nº 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão nº 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão nº 
102-46146, de 15/10/2003 Acórdão nº 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão nº 201-77691, de 
16/06/2004 Acórdão nº 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão nº 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão nº 
204-00115, de 17/05/2005. 
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CORREÇÃO MONETÁRIA - GASTOS ATIVÁVEIS: Os dispêndios para 
ampliação de imóvel têm características de natureza permanente, devendo 
ser ativados, sobre eles incidindo a correção monetária das demonstrações 
financeiras. IRPJ – COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL: O prejuízo 
fiscal, por sua natureza tributária, é apenas compensável no cálculo do 
Lucro Real e apurado e controlado no LALUR, Livro de Apuração do Lucro 
Real, sendo incabível sua compensação diretamente na Demonstração do 
Resultado do Exercício. IRPJ - INSUFICIÊNCIA DE CORREÇÃO 
MONETÁRIA DE BALANÇO: É tributável a redução indevida do resultado 
do exercício, pela utilização de índice inferior ao estabelecido oficialmente 
na correção monetária da conta de Prejuízo Acumulado. IRPJ - 
CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO - DISTORÇÃO DO RESULTADO 
- A ausência de correção monetária de conta representativa de Prejuízos 
Acumulados, relativos a períodos mensais ou semestres anteriores, distorce 
o resultado do período, com redução indevida da base tributável. Por força 
do contido na Lei nº 8.200/91 e alterações posteriores, devem ser corrigidas 
todas as contas do ativo permanente e do patrimônio líquido, inclusive a que 
contém o registro de prejuízos acumulados apurados em balanços mensais 
ou semestrais. IRPJ - COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL: O prejuízo 
fiscal compensável com o lucro tributável no ano-calendário de 1995 deve 
obedecer ao limite de 30% previsto no artigo 42 da Lei nº 8.981/95. IRPJ e 
CSL - INCONSTITUCIONALIDADE: Não cabe a este Conselho negar 
vigência a lei ingressada regularmente no mundo jur ídico, atribuição 
reservada exclusivamente ao Supremo Tribunal Federa l, em 
pronunciamento final e definitivo. IMPOSTO DE RENDA - FONTE - ART. 
35 DA LEI Nº 7.713/88 - DECORRÊNCIA - É indevida a exigência do 
Imposto de Renda Sobre o Lucro Líquido instituída pelo art. 35 da Lei nº 
7.713/88, quando inexistir no contrato social cláusula de sua automática 
distribuição no encerramento do período-base. Entendimento do Supremo 
Tribunal Federal (RE nº 172058-1 SC, de 30/06/95), normatizado pela 
administração tributária através da INSRF nº 63/97. CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL SOBRE O LUCRO – LANÇAMENTO DECORRENTE: O decidido 
no julgamento do lançamento principal do imposto de renda pessoa jurídica 
faz coisa julgada no dele decorrente, no mesmo grau de jurisdição, ante a 
íntima relação de causa e efeito entre eles existente. MULTA DE OFÍCIO 
DE 100% EXIGIDA CONFORME A LEI 8.218/91 - REDUÇÃO PARA 75%: 
Com a edição da Lei nº 9.430/96, que cominou penalidade menos severa 
que a prevista na Lei nº 8.218/91, o percentual de multa de ofício exigido 
deve ser reduzido de 100% para 75%, face a retroatividade benigna 
disposta no art. 106, II, “C”, do Código Tributário Nacional. Recurso 
parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. (grifo nosso) 

CARF 3402-001.685 (ACÓRDÃO) Número do Processo: 
10675.906622/2009-19 Órgão Julgador: Quarta Câmara/Terceira Seção De 
Julgamento Data da Sessão: 22/03/2012 Contribuinte: ABC INDUSTRIA E 
COMERCIO S/A - ABC INCO Relator(a): JOAO CARLOS CASSULI 
JUNIOR Ementa: Assunto: CONTRIBUIÇÕES AO PIS E A COFINS Período 
de Apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003 ARGUIÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO. SÚMULA 
CARF Nº 02. “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a 
inconstitucionalidade de lei tributária” (Súmula nº 02). CRÉDITO 
PRESUMIDO DE IPI COMO RESSARCIMENTO DE PIS E COFINS. LEI Nº 
9.363/96. BASE DE CÁLCULO. COMBUSTÍVEIS E AFINS. S Decisão: 
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar 
provimento ao recurso. Declarou-se impedida a conselheira Mônica 
Monteiro Garcia de Los Rios (suplente). (grifo nosso) 

Pela análise dos arestos acima que serviram, inclusive, de paradigma 

para a edição da súmula n.º 02 do CARF, vê-se que, embora cambiante em alguns 
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momentos, o que prevaleceu, no âmbito do órgão federal de segunda instância, foi o 

entendimento, coerente com todo o ordenamento jurídico, diga-se, de que não cabe 

ao referido Conselho negar vigência à lei que ingressou regularmente no mundo 

jurídico, atribuição reservada exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, em 

pronunciamento final e definitivo. 

5.4 O Anteprojeto de Código de Processo Administrat ivo Tributário  

 O Anteprojeto de Código de Processo Administrativo Tributário33 visa 

criar e regulamentar a competência do denominado Tribunal Administrativo 

Tributário. 

Quando da fixação das normas de competência, excluiu o referido projeto 

da apreciação do Tribunal Administrativo Tributário a prerrogativa de apreciar a 

inconstitucionalidade e legalidade da norma tributária, como se infere, como bem 

ponderado por James Marins (2010, p. 366) de seus “seus arts.172, 208, 216 [a 

contrario sensu], IV, alínea “a” [a contrario sensu], 223, 245, III [a contrario sensu], 

249 e 251” 

Embora se trate de uma observação de pequena monta, veja-se que a 

política legislativa encaminha-se deveras no sentido de não reconhecer aos órgãos 

de julgamento administrativo fazendário a possibilidade de apreciarem a 

constitucionalidade das leis, orientação coerente com a balizas fixadas pelo 

ordenamento jurídico.  

5.5 A distinção realizada pelo doutrinador Hugo de Brito Machado Segundo 

acerca de ato inconstitucional e de lei inconstituc ional  

O doutrinador e professor da Faculdade de Direito da Universidade 

Federal do Ceará, Hugo de Brito Machado Segundo (2010, p. 128-129), é um 

ferrenho defensor da impossibilidade de os julgadores administrativos fiscais 

                                                           
33 Segundo esclarece James Marins (2010, p. 365-366)  Este Anteprojeto – de altíssimo nível técnico 
- foi elaborado sob os auspícios da Secretaria da Receita Federal do Brasil por comissão de experts  
do quadro de Auditores Fiscais do Tesouro Nacional (Portaria SRF n.º 1617, de 21 de setembro de 
1995).”  Acrescente-se que para a elaboração do referido anteprojeto os Auditores-Fiscais da Receita 
Federal responsáveis por sua elaboração foram assessorados por Geraldo Ataliba, Alberto Xavier e 
James Marins, dentre outros, conforme Portaria SRF 1.617/ 1995, que previa a criação do Tribunal 
Administrativo Tributário – TAT.   
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apreciarem a constitucionalidade das leis, lembrando-nos que “há uma questão, 

relativa aos fundamentos do processo administrativo, que nos parece decisiva para 

o deslinde dessa questão, e não vem contando com a atenção que merece por parte 

dos doutrinadores” 

Dessa forma, com a sutileza que lhe é peculiar, o professor Hugo atenta-

nos para a seguinte nuance (ibidem, p. 129): 

Não se nega a possibilidade de a Administração declarar a 
inconstitucionalidade de seus atos, nem de aplicar “diretamente” a 
Constituição. Com efeito, caso um agente fiscal viole o domicílio de um 
contribuinte, ou sua correspondência, a Administração não só pode, como 
deve, como efetivamente tem declarado a inconstitucionalidade de ato de 
lançamento, porque efetuado ao arrepio de dispositivos constitucionais. 
Questão diferente é aquela na qual o ato administrativo está rigorosamente 
de acordo com a lei e é a lei que está permeada do vício de 
inconstitucionalidade. Nesse caso, um órgão administrativo que declare a 
inconstitucionalidade de uma lei não estará praticando simplesmente um 
autocontrole, mas estará declarando a invalidade de ato praticado por outro 
poder. Nesse segundo caso, insista-se, a Administração não estará 
simplesmente revendo um ato seu, mas julgando um ato do Poder 
Legislativo, o que não tem, nem poder ter, fundamento no princípio da 
legalidade, nem muito menos no exercício do autocontrole que dele decorre. 
Assim, se o processo administrativo existe para instrumentalizar o exercício 
do autocontrole, e esse autocontrole não autoriza julgamentos sobre atos 
praticados por outros poderes, não é possível à autoridade de julgamento 
declarar a inconstitucionalidade de uma lei. 

Veja-se, pois, a nobreza da distinção: o ato, objeto de controle, pode ter 

sua constitucionalidade aferida pelos órgãos de julgamento administrativo, tendo em 

vista que sua função é mesmo zelar pela legalidade e regularidade do ato de 

imposição tributária. Assim, lançada uma exação fiscal, deparando-se a autoridade 

fiscal com um ato que viole diretamente preceitos constitucionais, é imperioso que o 

mesmo seja anulado por vício de direto de inconstitucionalidade, já que estará a 

Administração Fazendária apenas a exercer o autocontrole de seus próprios atos.   

Todavia, questão diferente e bem pontuada por Hugo de Brito Machado 

Segundo, é quando os órgãos de julgamento fiscal apreciam a 

inconstitucionalidades das leis que embasaram a formalização do ato impugnado, já 

que, assim procedendo estariam a julgar um ato de outro poder, e, como já 

delineado em linhas anteriores, quem detém, segundo o direito positivo brasileiro, tal 

prerrogativa é o Poder Judiciário.  
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À guisa do aclarado, situa-se, pois a questão da apreciação da 

constitucionalidade das leis no âmbito da competência jurídica, de modo que, como 

bem exposto pelo professor Hugo Segundo, apenas o ato administrativo fiscal poder 

ter sua inconstitucionalidade declarada, corroborando, pois com a linha de 

argumentação por nós trilhadas no sentido da impossibilidade de a Administração 

Fazendária, no exercício da função judicante, examinar a inconstitucionalidade de lei 

ou ato normativo. 
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CONCLUSÕES 

Do exposto, pode-se concluir o seguinte: 

a) O processo administrativo, a partir da Constituição de 1988, foi inserido 

no sistema a título de garantia fundamental, com se expende do já 

referendado art. 5º, LV da Lei Maior, bem assim de outros dispositivos 

constitucionais, a exemplo daquele que assegura ao particular o 

direito de petição perante os órgãos públicos (art. 5º, XXXIV, a da 

CF); 

b) Informou ainda a Carta de 1988 que o processo administrativo seria 

guiado pelos basilares preceitos do contraditório e da ampla defesa. A 

partir dessa perspectiva, afigura-se o processo administrativo como 

um meio útil e alternativo de solução de conflitos em que haja 

interesses da Administração Pública e sua finalidade precípua 

consiste em conferir à própria Administração uma oportunidade de 

revisão dos seus próprios atos, aferindo a regularidade e validade dos 

mesmos à luz da legislação; 

c)  No Brasil ainda vigora o princípio da unidade de jurisdição, que é 

exercida, sob o regime de monopólio, pelo Poder Judiciário. Por essa 

razão, não é certo se falar em jurisdição administrativa. Desta feita, 

não emite, pois a Administração Pública, mesmo no exercício de sua 

função atípica de julgamento de lides administrativas, atos 

jurisdicionais e sim atos de autoridade; 

d)  A Administração Pública ao exercer sua função judicante, está a 

proceder ao controle da legalidade dos atos administrativos, 

competindo-lhe apenas aferir se tais atos estão em conformidade com 

a lei que lhes dá fundamento e rege suas finalidades; 

e)  O processo administrativo tributário em sentido amplo, abrange duas 

fases distintas, a oficiosa e a contenciosa. A primeira fase trata-se da 
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que a doutrina denominou de meros procedimentos, onde as 

autoridades fazendárias atuarão no sentido de constatarem, no 

mundo fenomênico, se ocorreram os elementos previstos na hipótese 

de incidência para assim ser constituído o crédito tributário. A 

segunda fase, denominada de contenciosa e que se refere ao 

processo tributário em sentido estrito, tem início, em geral, quando o 

contribuinte mostra-se resistente ao cumprimento do ato de imposição 

por considerá-lo insubsistente e o coloca para a apreciação de um 

órgão de julgamento administrativo, momento a partir do qual se inicia 

o processo administrativo tributário; 

g) A finalidade, pois do processo administrativo tributário é 

instrumentalizar o controle de legalidade dos atos da administração, 

circunstância que a doutrina consagrou de autotutela vinculada, 

fenômeno que é corolário do princípio da legalidade objetiva. 

Somente após realizado controle, a autoridade fiscal de julgamento 

poderá posicionar-se acerca da confirmação ou rejeição do crédito 

tributário lançado; 

h)  Ao impugnar um ato administrativo, é assegurado ao contribuinte o 

direito à ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 5º, LIV da 

Constituição Federal. No âmbito administrativo fiscal, o direito à ampla 

defesa e ao contraditório é garantido ao se possibilitar ao contribuinte 

a oportunidade de impugnação do ato lançado, de demonstrar as 

razões pelas quais não concorda com a exação, quando lhe é permito 

produzir prova, bem assim quando lhe é assegurado o direito a uma 

segunda instância de julgamento; 

i)   Embora ao contribuinte seja assegurado o exercício da ampla defesa 

em sede de processo administrativo fiscal, contudo, é vedado ao 

julgador fazendário apreciar os argumentos de inconstitucionalidade 

de lei ou ato normativo ante à falta de competência para tanto, já que 

o ordenamento jurídico ao traçar o perfil normativo do controle de 

constitucionalidade, outorgou a função de controle da 

constitucionalidade das normas ao Poder Judiciário; 
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j)   A limitação que se coloca para Administração Fazendária é de 

natureza normativo-regulamentar, tendo em vista que quando o 

Constituinte Originário, bem como o legislador decorrente traçaram o 

perfil normativo do controle de constitucionalidade, não concederam 

tal prerrogativa aos órgãos de julgamento administrativo, mas apenas 

ao Poder Judiciário; 

k)  Inexiste violação ao princípio da ampla defesa, já que este deve ser 

exercitado em consonância com outras normas do sistema, tal como a 

que fixa a competência dos órgãos de julgamento. Desta forma, ao 

impossibilitar os julgadores o exercício de controle de 

constitucionalidade de leis, o próprio ordenamento limitou as matérias 

que os mesmos poderiam apreciar, de modo que, caso o contribuinte 

pretenda ver declarada a inconstitucionalidade da lei que legitimou a 

formalização de uma exação fiscal em seu desfavor, deve socorrer-se 

ao Judiciário e, assim, exercer sua defesa plena em face de quem 

detenha competência para tanto; 

  l) Outro óbice, mesmo que indireto, que se revela quanto ao exercício do 

controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo pela 

Administração Fazendária, é a impossibilidade de o Judiciário revisar 

os atos administrativos anulados a pretexto da inconstitucionalidade 

da lei que os fundamentou, já que careceria de interesse da 

Administração em impugnar judicialmente um ato por ela mesma 

emitido. Trata-se, pois da chamada preclusão administrativa. Desta 

forma, não se oportunizando a pacificação de modo definitivo pelo 

judiciário da questão constitucional discutida, ferir-se-ia a cláusula de 

inafastabilidade de jurisdição, bem assim restaria comprometida a 

função de “Guardião de Constituição” do Supremo Tribunal Federal; 

m) Ademais, saliente-se também que após o amplo modelo de 

legitimação para propositura de Ação Direta de 

(In)Constitucionalidade  consagrado na Constituição de 1988, não 

mais subsiste a tese segundo a qual o Presidente da República 

poderia recusar-se voluntariamente a cumprir uma lei ou ato 
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normativo considerado inconstitucional, expedindo ordens aos seus 

inferiores hierárquicos para que também se abstivessem a tal 

cumprimento, já que agora dispõe de legitimidade para questionar a 

constitucionalidade da lei diretamente perante o Supremo Tribunal 

Federal; 

n)  Outra limitação que impõe o sistema para que os órgãos de 

julgamento administrativo fazendário exerçam o controle de 

constitucionalidade de lei e que passou despercebida pela doutrina 

que admite tal hipótese, é quanto à observância da exigência 

formulada no art. 97 da Constituição, a qual impõe aos tribunais o 

cumprimento da denominada cláusula de reversa de plenário para 

que se possa declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato 

normativo. Todavia, como a Administração Pública é guiada pelo 

princípio da legalidade e inexiste lei específica que regulamente o 

procedimento a ser observado pelos julgadores, o cumprimento do 

art. 97 da CF restaria comprometido, circunstância com a qual não se 

pode coadunar em função da força cogente e indelével das normas 

constitucionais; 

  o) Mesmo antes de a Lei nº. 11.941/09 ter vedado a apreciação da 

constitucionalidade das leis pelos órgãos federais de julgamento 

administrativo fiscal federal, o que se ressalvou apenas em casos 

específicos, como em caso de já haver decisão plenária definitiva do 

Supremo Tribunal Federal a respeito, percebeu-se que o 

ordenamento normatizou o controle de constitucionalidade difuso ou 

concentrado de leis ou atos normativos como uma cláusula de reserva 

de jurisdição, de modo que apenas ao Poder Judiciário cabe a última 

palavra acerca das questões constitucionais, não sendo de 

competência, portanto, dos órgãos de julgamento administrativo a 

possibilidade de apreciação da constitucionalidade de leis;  
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