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RESUMO

Esta dissertação tem por finalidade o estudo dos limites postos no sistema jurí-

dico para que a Administração Pública possa rever o ato-norma administrativo de lança-

mento tributário/auto de infração.

O lançamento tributário, como ato administrativo em sentido estrito, é ao mesmo

tempo norma jurídica individual e concreta. Por essa perspectiva, e considerando que o

ordenamento jurídico é formado por normas jurídicas válidas em determinadas coorde-

nadas de tempo e espaço, tem-se que os conceitos de norma jurídica e de validade são

fundamentos para a compreensão do fenômeno de produção e expulsão de normas jurí-

dicas válidas do sistema.

Concluímos, assim, que é pelo sistema dinâmico do direito que se capta o fenô-

meno de contínua transformação das normas jurídicas. Normas são criadas, expulsas ou

substituídas por outras válidas. A revogação é a forma que o direito encontrou para ex-

pulsar normas válidas do sistema pela edição de outra norma válida, que pode ter como

função a simples invalidação da norma anterior ou sua substituição.

A revisão do lançamento/auto de infração, neste contexto, representa a modali-

dade de revogação por substituição. Por outro dizer, o ato administrativo de revisão do

lançamento/auto de infração tem dupla função no sistema: retirar a validade da norma

anterior e constituir nova norma com ela incompatível, uma vez que terá outros enuncia-

dos formais ou materiais.

Assim, ao examinarmos a revisão do lançamento no processo administrativo

contencioso, vimos que o princípio da legalidade é favorável à revisão de atos adminis-

trativos tributários viciosos. De outra sorte, o princípio da segurança jurídica tem como

pressuposto a estabilização das relações jurídicas postas por atos concretos e individuais,

inibindo, desse modo, a possibilidade de ilimitada revisão do auto de infração.

Com base nesses dois vetores – segurança jurídica na tributação e legalidade

objetiva em matéria tributária –, foram edificados os chamados limites adjetivos, objeti-

vos e temporais que regulam a atividade administrativa de revisão de atos administrati-

vos de natureza tributária.
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ABSTRACT

The present essay has the purpose of studying the legal system limits for review

by the Public Administration of the administrative act-rule of tax assessment/tax notice.

The tax assessment, being strictly an administrative act, is, at the same time, an

individual, concrete rule of law. From this standpoint, and considering that the legal system

comprises valid rules of law within given time and space frames, we may say that the

concepts of rule of law and validity are grounds for understanding the phenomenon of

production and expulsion of valid rules of law from the system.

Thus, we may conclude that the phenomenon of continuous transformation of rules

of law is captured by the dynamic law system. Rules are created, expelled or replaced with

effective ones. Revocation is the way the law has to eject valid rules from the system by

editing another valid rule, which may have the function of mere invalidation of the previous

rule or the replacement thereof.

The review of tax assessment/tax notice, within this context, represents the modality

of revocation by replacement. In other words, the administrative act of reviewing the tax

assessment/tax notice performs a double role in the system:  removing the validity of the

previous rule and constituting a new rule incompatible with it, since it will have other formal

or material enunciations.

Thus, when we analyze the assessment review in the adversary administrative

proceeding, we can see that the legality principle favors the review of vicious tax

administrative acts. On the other hand, the principle of legal safety presupposes the

stabilization of legal relations originating from concrete, individual acts, thus inhibiting the

possibility of unlimited review of the tax notice.

Based on these two factors – legal safety in taxation and objective legality in the

tax subject matter – the so-called adjective, objective and time limits have been built, which

regulate the administrative reviewing activity of administrative tax-nature acts.
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INTRODUÇÃO

A idéia de escrever o presente trabalho surgiu da observação prática de nossa

atuação profissional e, até mesmo, pela dificuldade de se encontrar na doutrina pátria ou

de direito comparado textos que cuidem do tema revisão do ato administrativo vinculado

do “auto de infração”.

Este trabalho propõe-se a examinar a norma geral e concreta do auto de infra-

ção e seu conteúdo as normas individuais e concretas, segundo conceitos da Teoria

Geral do Direito, especialmente quanto à validade das normas jurídicas e a sua relação

com o sistema dinâmico de direito positivo.

Em razão de a matéria envolver questão de direito intertemporal, tratar-se-á o

tema da revisão do auto de infração, fazendo-se analogia com a revogação da norma

geral e abstrata. Procurará demonstrar-se que a revogação ou a ab-rogação das nor-

mas individuais e concretas ou das gerais e abstratas, em face do antecedente ou da

hipótese dessas normas, têm conotação distinta em cada um dos casos, embora as

normas jurídicas tenham a mesma estrutura lógica.

Antecipando algumas conclusões, a norma geral e abstrata, após a sua ab-

rogação, pode ser aplicada a fatos ocorridos ao tempo de sua vigência. Assim, em fun-

ção da ultra-atividade, a norma geral e abstrata mantém uma espécie de vigência resi-

dual. Contudo, quando a norma revocatória é editada na vacatio legis da norma revogada

– interregno em que a norma ainda não vigora –, as normas gerais e abstratas são expul-

sas do sistema jurídico, em face da perda de relação de pertinência, pois, nesse caso, a

norma revocatória atingirá a própria validade da norma revogada.

Entretanto, conforme se verá, o mesmo não ocorre com a norma individual e

concreta, que não tem, como atributo, nem vigência nem aplicação. Vigência e aplica-

ção, segundo a concepção aqui adotada, são qualidades reservadas às normas jurídi-
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cas cujo antecedente cuide de situações de fato que incorrerão ou de possível ocorrên-

cia, particularidade essa reservada às normas abstratas e gerais ou abstratas e indivi-

duais. Desse modo, a revogação da norma individual e concreta, cujo antecedente se

refere a fato ocorrido no tempo e no espaço, atinge a própria validade da norma revogada,

isto é, a norma revocatória expulsa a norma revogada do sistema.

A Ciência do Direito, de modo geral e segundo o que se observa, cuida mais

detidamente de temas como validade, existência, vigência, eficácia e aplicação das

normas jurídicas apenas no que atina às normas gerais e abstratas, não desenvolvendo

esses temas com a mesma profundidade no que diz respeito à norma individual e con-

creta. É o que se procurará fazer neste estudo, lembrando, sobretudo, que as relações

jurídicas somente ingressam no sistema de direito positivo por meio do processo de

positivação das normas individuais e concretas. Sem a presença da norma individual e

concreta no ordenamento, não há fato jurídico, apenas eventos e hipóteses.

Demais disso, convém ressaltar que a estabilidade das relações jurídicas liga-

se ao princípio da segurança jurídica – que norteará este trabalho –, do qual são corolários

os princípios do direito de petição, do devido processo legal, da ampla defesa e do

contraditório, que, como se verá, são aplicáveis ao processo administrativo tributário

desenvolvido no âmbito do Poder Executivo, tendo relevante influência nos limites pos-

tos no sistema para a revisão do auto de infração no contencioso administrativo.

Lembre-se, nestas observações iniciais, que o estudo das normas jurídicas, sob o

prisma formal e analítico, conforme se desenvolverá, não exclui outras formas de abordagem

do direito. A advertência de Norberto BOBBIO vem a calhar. Sublinha o mestre italiano:

“Entenda-se que o estudo formal das normas jurídicas que aqui se desen-

volve não exclui absolutamente outros modos de considerar o direito. Se

me proponho a conhecer não qual é a estrutura da norma jurídica, mas

qual é a oportunidade ou a conveniência ou a justiça das normas jurídicas

que compõem um determinado sistema, ou qual é a eficácia social que

certas normas exercem em determinado ambiente histórico, o objeto da

minha investigação não será mais a forma ou estrutura, ou seja, para usar

uma metáfora, o invólucro, o recipiente, mas o conteúdo, o que o recipien-

te contém, isto é, os comportamentos regulados.”1

1 BOBBIO, N. Teoria da norma jurídica. São Paulo: Edipro, 2001, p. 70.
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Como o objeto deste estudo prende-se à visão kelseniana de direito positivo,

temos que, nesse espectro, o conceito de validade das normas jurídicas não se prende

ou se vincula diretamente ao conteúdo ou aos enunciados das normas, mas, sim, aos

seus aspectos exteriores, ao seu veículo introdutor ou à chamada norma geral e concre-

ta, que é norma introdutora, no sistema jurídico de direito positivo, tanto de normas ge-

rais e abstratas quanto de individuais e concretas. Assim, justifica-se o corte metodológico,

de modo que a abordagem dogmática se desenvolverá, inicialmente, pelo exame formal

das normas jurídicas, sem, contudo, descurar-se de seu conteúdo.

Portanto, para adentrar no problema dos procedimentos ou processos de pro-

dução normativa, é necessário estabelecer premissas.

Desse modo, a parte inicial deste estudo fixará alguns conceitos básicos de

direito e de sistema jurídico pela ótica da Teoria Geral do Direito. O capítulo primeiro

discorrerá sobre o sistema jurídico de direito positivo, destacando que norma é conceito

fundamental para o direito, além disso, não nos olvidaremos do exame da questão do

emprego da linguagem no direito, sublinhando a importância da teoria do “giro lingüístico”

e da teoria das fontes do direito. Por derradeiro, será abordada a questão dos sistemas

estático e dinâmico de direito e a sua relação com a revogação das normas jurídicas, em

especial das normas gerais e concretas, bem como seu conteúdo (normas individuais e

concretas, gerais e abstratas etc.).

O segundo capítulo cuidará da norma jurídica tributária geral e abstrata e da

norma jurídica tributária individual e concreta, bem como de seus veículos introdutores.

Além disso, buscar-se-á diferençar a natureza e as características de lançamento tribu-

tário, auto de infração e ato de imposição de penalidades com definição de suas estru-

turas e elementos, adaptando-se a “teoria dos atos administrativos” aos novos conceitos

desenvolvidos pela lingüística.

Diante desses conceitos se passará, no capítulo terceiro, ao estudo dos limites

à revisão do auto de infração no contencioso administrativo. Nesse espectro, desenvol-

ver-se-ão questões relativas à dicotomia quanto ao termo processo ou procedimento

administrativo. Demais disso, serão relacionados os princípios constitucionais e proces-

suais aplicáveis à espécie, e, atrelados a esses princípios, serão edificados os chama-

dos limites adjetivos, objetivos e temporais à revisão do auto de infração no âmbito do

processo contencioso administrativo, desenvolvido perante o Poder Executivo.
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Como ensina Paulo de Barros CARVALHO:

“Qualquer trabalho jurídico de pretensões científicas impõe ao autor uma

tomada de posição no que atina aos conceitos fundamentais da matéria

em que labora, para que lhe seja possível desenvolver seus estudos

dentro de diretrizes seguras e satisfatoriamente coerentes.”2

É o que se buscará fazer, ciente de que as conclusões não esgotarão o complexo

tema. Em verdade, a proposta tentará examinar a norma jurídica, em especial o veículo

introdutor (norma geral e concreta) e a norma individual e concreta do auto de infração,

dando ênfase aos seus aspectos formais, sem, contudo, deixar de examinar seu conteúdo.

Vale lembrar, ainda, as sempre atuais lições de Geraldo ATALIBA:

“De nada vale o conhecimento de uma seara, se se desconhece sua

articulação com as demais. De pouco vale a familiaridade com certas

informações, se não se as coordena com o universo do direito, se não

se sabe filiá-las, explicá-las e concatená-las com os fundamentos em

geral e com o todo sistemático onde inseridas. É inútil o conhecimento

que se limita à superfície dos fenômenos jurídicos, sem buscar penetrar

seus fundamentos explicativos e justificativos.”3

Por fim, de forma bastante sucinta apresentaremos as conclusões, que preten-

demos sejam úteis não só para os aplicadores do direito em sede de contencioso admi-

nistrativo tributário, mas para todos aqueles que militam na área e que vêem no proces-

so administrativo não um mero procedimento sujeito a decisões coorporativas, ou

parciais, mas, sim, como um verdadeiro processo que busca a salvaguarda de direitos e

garantias individuais das pessoas e, sob o ponto de vista social, funciona como impor-

tante aliado na aplicação e na agilização da justiça fiscal.

2 CARVALHO, P. Teoria da norma tributária. 4. ed. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 29.

3 ATALIBA, G. Prefácio da 1. edição. In: VILANOVA, L. As estruturas lógicas e o sistema de

direito positivo. São Paulo: Max Limonad, 1997.
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CAPÍTULO I
O SISTEMA JURÍDICO, VALIDADE E REVOGAÇÃO

1.1 O ORDENAMENTO JURÍDICO E OS SISTEMAS DINÂMICO E ESTÁTICO

Não há, metodologicamente, como definir o direito do ponto de vista da norma

jurídica isolada. O estudo científico do direito somente é possível se examinado no senti-

do de um ordenamento jurídico.

Em outras palavras, o ordenamento jurídico fornece unidade ao direito. Essa

decantada unicidade do direito, segundo os puristas, não está arrimada na norma posta

no sistema, mas naquela hipotética ou pressuposta, qual seja: a norma fundamental de

Kelsen. Essa norma pressuposta seria o fundamento último de validade das constitui-

ções dos países, consideradas o ápice da pirâmide hierárquica das normas jurídicas

postas no sistema de direito positivo. O dogma da norma fundamental dá unidade ao

ordenamento jurídico.

Segundo Hans KELSEN:

“A norma fundamental é a fonte comum da validade de todas as normas

pertencentes a uma mesma ordem normativa, o seu fundamento de va-

lidade comum. O fato de uma norma pertencer a uma determinada or-

dem normativa baseia-se em que o seu último fundamento de validade

é a norma fundamental desta ordem.”4

Entretanto, o ordenamento jurídico, além de configurar unidade, constitui-se tam-

bém em sistema, isto é, em um conjunto ordenado de normas jurídicas que se relacio-

nam. Nos ordenamentos jurídicos, segundo os postulados nomoempíricos5 descritivos

4 KELSEN, H. Teoria pura do direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 217.

5 NEVES, M. Teoria da inconstitucionalidade das leis. São Paulo: Saraiva, 1988. Os sistemas

nomoempíricos descritivos, na linguagem cunhada por Marcelo Neves, têm função gnosiológica
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da Ciência do direito, podem ser encontrados dois tipos de sistema: um, denominado

estático; outro, dinâmico.

No sistema estático, as normas relacionam-se em função dos enunciados. Nes-

sa perspectiva, as normas derivam uma das outras em razão de seu conteúdo, isto é, por

características de hierarquia material. Entretanto, sublinhe-se, nada impede que o siste-

ma de direito positivo, mesmo examinado pela ótica estática, trate de aspectos formais

ou sintáticos das normas jurídicas. Cuida-se, como salienta Tárek Moysés MOUS-

SALLEM, com escólio nas lições de Carnelluti, “de simples opção do cientista”.6

Anote-se, por linha de princípios, que este trabalho adota a concepção kelseniana

de sistema estático e dinâmico.

Nesta linha, no sistema dinâmico as normas derivam umas das outras não pelo

seu conteúdo, mas por meio de sucessivas delegações de poder. As normas que inte-

gram o sistema provêm de um ato de vontade das autoridades ou pessoas credenciadas

pelo sistema para produzi-las. Daí se falar que, no sistema dinâmico, a relação entre as

normas se dá em virtude da sua forma de produção. Portanto, essa relação não é de

cunho material, mas de índole formal.

Assim, no sistema estático as normas relacionam-se a partir de seus conteúdos.

No sistema dinâmico, a relação entre as normas postas se dá a partir de regras de

estrutura, também designadas regras de produção normativa, que cuidam do processo

de produção das normas gerais e abstratas, individuais e concretas etc.

É sob a dinâmica do sistema jurídico, portanto, que se surpreendem as normas

jurídicas no seu processo formal de produção e aplicação. Pelo enfoque do sistema

dinâmico, estão arrolados temas relativos à validade, à unidade lógica da ordem jurídica

e outros relacionados a aspectos externos ao conteúdo das normas jurídicas.

(conhecimento) e são compostos por enunciados descritivos. Assim, os enunciados da Ciên-

cia Econômica, da Medicina, da Biologia e da Ciência do Direito adquirem valência de verda-

de ou falsidade. Aos sistemas nomoempríricos descritivos são contrapostos os sistemas

nomoempíricos prescritivos, cujos enunciados são prescritivos e têm valência de validade ou

invalidade (critério de pertinência).

6 MOUSSALLEM, T. Fontes do direito tributário. São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 71.
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Vale a observação de Tercio Sampaio FERRAZ JÚNIOR quando destaca:

“O termo sistema dinâmico provém de Kelsen e, em oposição ao estáti-

co, capta as normas dentro de um processo de contínua transformação.

Normas são promulgadas, subsistem no tempo, atuam, são substituídas

por outras ou perdem sua atualidade em decorrência de alterações nas

situações normadas. O sistema é apenas uma forma técnica de conce-

ber os ordenamentos, que são um dado social (...).”

E, com precisão, arremata:

“É preciso dizer, como vimos, se estamos ou não diante de uma norma

jurídica, se a prescrição é válida, mas para isso é preciso integrá-la no

conjunto e este conjunto tem de apresentar contornos razoavelmente pre-

cisos: a idéia de sistema permite traçar estes contornos posto que sis-

tema implica a noção de limite, esta linha diferencial abstrata que nos

autoriza a identificar o que está dentro, o que entra, o que sai e o que

permanece fora.”7

A citação foi necessária. É por meio dos limites imaginários traçados pelo siste-

ma que se terá segurança jurídica para aferir a validade das normas jurídicas, sejam

individuais e concretas ou gerais e abstratas. E esta constatação não tem relação imediata

com o conteúdo das normas. A relação de pertinência de uma norma com o sistema

jurídico, segundo se demonstrará, com subsídios da semiótica, ocorre, inicialmente, no

plano sintático, pois é relação signos/signos ou normas/normas.

Ainda no campo do sistema dinâmico, não podemos nos esquecer da obra de

Niklas LUHMANN. Como alerta Tárek Moysés MOUSSALLEM:

“Ao empreendermos um enfoque dinâmico ao sistema do direito positi-

vo e ao partirmos do pressuposto de unidade a ele atribuído pela norma

hipotética fundamental, não há se rechaçar o caráter de auto-referência

que o acomete. Auto-referente porque é o próprio sistema que constitui

seus elementos, estruturas, processos e unidades (normas jurídicas),

7 FERRAZ JÚNIOR, T. Introdução ao estudo do direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1994, p. 177.
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que permite à Dogmática Jurídica codificar a diferença a que se refere

LUHMANN entre o jurídico e o não jurídico.”8

Para a teoria dos sistemas de LUHMANN, o direito é autopoiético, se auto-re-

produz, ou seja, direito cria ou extingue direito. Por outro dizer, o sistema de direito posi-

tivo sofre da chamada “clausura organizacional”. O sistema de direito positivo é

operativamente fechado e cognitivamente aberto. Em contrapartida, para o método

semiótico da linguagem jurídica, costuma-se dizer que o sistema de direito positivo é

fechado sintaticamente e aberto em termos semânticos e pragmáticos. Assim, dentro da

dinâmica do direito positivo, é o próprio direito que diz, no plano sintático ou formal, o

que é e o que não é norma, o que está dentro e o que está fora, o que pertence e o que

não pertence ao sistema. Somente com esses critérios a dogmática terá segurança jurí-

dica para decodificar o código binário lícito/ilícito, direito/não direito, legal/ilegal.

Feitas essas colocações, cumpre verificar, empiricamente, como as normas jurí-

dicas ingressam nos limites do sistema jurídico e como ocorre o controle de validade

das normas. É o que se fará.

1.2 TEORIAS SOBRE A VALIDADE DAS NORMAS JURÍDICAS

Parte-se da definição de direito positivo aceita e sedimentada pela doutrina para

destacar a importância do conceito relacional de validade das normas jurídicas: o direito

positivo como conjunto de normas jurídicas válidas em determinadas coordenadas de

espaço e tempo.

A correlação tempo/espaço/validade é fundamental para o estudo do direito:

são conceitos inerentes à definição de direito. Não há sistema jurídico sem normas jurídi-

cas válidas. Como ensina Tercio Sampaio FERRAZ JÚNIOR:

“De algum modo, porém, desta relatividade segue o caráter relacional

de validade: valer é sempre valer para algo (medidas valem para, pa-

drões valem para, os próprios valores valem para algum outro).”9

8 MOUSSALLEM, T. Op. cit., p. 73.

9 FERRAZ JÚNIOR, T. A realidade das normas jurídicas – complexidade, direito e sociedade.

Revista Seqüência, n. 28, p. 73, 1994.
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Em conseqüência, a referência à validade de uma norma jurídica significa sua

validade em relação a algo. Ou seja, a validade da norma em relação ao sistema jurídico.

Portanto, como esclarece Paulo de Barros CARVALHO, validade não pode ser tida como

uma qualidade da norma jurídica. São suas as palavras:

“A validade não deve ser tida como um predicado monádico, como pro-

priedade ou como atributo que qualifica a norma jurídica. Tem status de

relação: é o vínculo que se estabelece entre a proposição normativa,

considerada na sua inteireza lógico-sintática e o sistema do direito pos-

to, de tal sorte que ao dizermos que u’ a norma ‘n’ é válida, estaremos

expressando que ela pertence ao sistema ‘S’. Ser norma é pertencer ao

sistema, o ‘existir jurídico específico’ a que alude Kelsen.”10

Por outro dizer, entre inúmeros sentidos que a Ciência do Direito emprega para

conceituar “validade das normas”, filiamo-nos à concepção kelseniana. Não há sentido

falar de norma jurídica que não tenha ingressado no sistema de direito positivo. Ou a

norma é válida e existe – por atender as regras de produção do sistema –, ou não se

cuida de norma jurídica. Assim, afirmar que determinada norma jurídica é válida significa

dizer que ela ingressou no sistema pelas regras de sua abertura dinâmica.

1.2.1 Validade nos Planos Sintático, Semântico e Pragmático

São inúmeras as teorias sobre a validade das normas. Sabe-se que KELSEN,

BOBBIO e outros positivistas examinaram a validade das normas jurídicas postas no

sistema pela ótica formal. Ou seja, norma válida é posta no sistema pela autoridade

competente e segundo o procedimento previsto no ordenamento. Esta ótica valoriza o

plano sintático da linguagem: a norma é signo e a relação norma/norma é sintática.

Outros teóricos, destacando-se Alf ROSS, entendem que validade das normas

jurídicas se relacionaria com o comportamento das autoridades aplicadoras do direito.

Nesse plano, a validade é tomada como conceito relacional, observando a norma da

perspectiva de sua eficácia social. Diz Alf ROSS que:

10 CARVALHO, P. Direito tributário – fundamentos jurídicos da incidência. São Paulo: Saraiva,

1998, p. 50.
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“Puede ser difícil definir exactamente qué hechos y qué observaciones

son adecuados para verificar la aserción de que una regla existe, pero

en términos generales la existencia (validez) de una norma es lo mismo

que su eficacia.”11

Para essa doutrina, dizer que uma norma jurídica é válida equivale a ser aplica-

da pelas autoridades legitimadas pelo sistema. Portanto, a validade, em um certo senti-

do, é verificada em uma concepção semântica. Ou seja, a validade é tomada como uma

relação signo/objeto ou norma/comportamento de aplicação por parte das autoridades

legitimadas pelo sistema.

Por último, a validade pode ser observada no plano pragmático, no qual a norma

seria examinada em função da relação signo/usuários. Portanto, poder-se-ia aferir a vali-

dade da norma examinando a relação entre o emissor – autoridade competente – e o

receptor – sujeito. Nesse plano, como enfatiza Tárek Moysés MOUSSALLEM, com escólio

no magistério de Tercio Sampaio FERRAZ JÚNIOR, “o sujeito emissor expede simultanea-

mente duas mensagens: uma denominada relato ou conteúdo (não pisar na grama), outra

designada cometimento, consistente na expectativa de como o emissor recebe o relato”,

como por exemplo: “proibido pisar na grama, isto é, veja isto como uma ordem”.12

Com base na teoria do giro lingüístico e com fulcro no emprego da linguagem no

direito, salienta o mestre supracitado:

“Isso equivale aos conceitos de enunciado-enunciado (relato ou conteú-

do) e de enunciação-enunciada (cometimento). O conceito de cometi-

mento é a expectativa que a enunciação-enunciada produz nos destina-

tários da norma.”13

Assim, nada obsta que uma norma seja sintaticamente válida e pragmaticamente

inválida. Por isso, a validade no plano pragmático é, também, denominada de validade

por consentimento.

11 ROSS, A. El concepto de validez y otros ensayos. 2. ed. Cidade do México: Fontamara,

1993, p. 27.

12 MOUSSALLEM, T. Op. cit., p. 181.

13 MOUSSALLEM, T. Op. cit., p. 182.
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Sublinhe-se que, nos limites deste trabalho, a opção será pelo exame da valida-

de das normas no plano sintático ou formal, mormente porque o exame da validade das

normas no plano semântico, como defende Alf ROSS, ter sucumbido diante das perti-

nentes observações críticas de KELSEN. Defende o mestre de Viena: se a validade da

norma somente se verificasse pelo confronto do seu enunciado com a experiência de sua

aplicação, então só se saberia se uma norma vale depois de ocorrida a experiência. Tal

perspectiva ocasionaria o caos sistêmico: uma norma que acaba de ser promulgada só

poderia ter sua validade reconhecida no futuro, o que não seria fecundo para a ciência

dogmática do direito, que necessita de mecanismos para informar se uma norma vale ou

não (e não que vale em certo grau de probabilidade).

Por outro giro, mesmo considerando a importância da análise da validade das

normas dentro da visão pragmática, é reconhecido pelos cultores desta corrente que, no

direito contemporâneo, prepondera a validade condicional das normas, ou seja, a vali-

dade das normas jurídicas postas no sistema é examinada por seus aspectos formais,

embora ocorram casos de exame de validade ou invalidade de normas jurídicas apenas

pela sua análise pragmática.

Feitas essas breves digressões a respeito das teorias sintática, semântica e

pragmática no que tange à validade das normas, discorrer-se-á sobre alguns conceitos

fundamentais atinentes às normas jurídicas individuais e concretas, gerais e abstratas e,

também, quanto às normas gerais e concretas.

1.2.2 Normas: Individuais e Concretas/Gerais e Abstratas

“Norma” é gênero. Normas jurídicas são “espécie”. Dentro desta “espécie” –

normas jurídicas – existem inúmeras subespécies e classificações construídas pela Ciên-

cia do Direito.

Grandes teóricos do direito são uníssonos em um ponto: sistemas jurídicos são

compostos de normas gerais/abstratas e normas individuais/ concretas. Outras classifi-

cações, embora úteis, não interessam nesse domínio, mesmo porque busca-se clarear

questões a respeito da validade, revogação ou substituição das normas jurídicas no sis-

tema de direito positivo.



19

Norberto BOBBIO esclarece:

“Que um ordenamento todo composto por um conjunto de normas ge-

rais e abstratas seja um ideal me parece que possa ser confirmado pelo

fato de que tal ordenamento dificilmente poderia subsistir. Se nós admi-

tirmos, como fizemos até aqui, que estabelecendo um sistema de nor-

mas deva-se prever a sua violação, devemos também admitir, ao lado

das normas gerais e abstratas, normas individuais e concretas, não fos-

se exatamente para tornar possível a aplicação, em determinadas cir-

cunstâncias, das normas gerais e abstratas. Não há dúvida, por exem-

plo, que a sentença em que um juiz condena um indivíduo a um

determinado comportamento (p. ex., ao ressarcimento de danos), seja

uma norma, ao mesmo tempo, individual e concreta.”14

De pleno acordo. Não há sistema jurídico sem normas individuais e concretas. As

normas gerais e abstratas são universais em relação aos destinatários e abstratas em

relação à conduta hipotética que descrevem. As normas gerais são contrapostas às nor-

mas individuais (que têm como destinatário indivíduo ou grupo de indivíduos singular). Ade-

mais, são concretas, pois, no seu antecedente, utilizam o verbo no pretérito para se referi-

rem a eventos ocorridos em determinadas coordenadas de tempo e espaço, subsumindo-se

à hipótese das normas gerais e abstratas. Os eventos descritos de forma hipotética e

conotativa no antecedente de uma norma geral e abstrata, uma vez ocorridos no mundo

fenomênico, transformam-se em fatos jurídicos e ganham concretude quando descritos,

em linguagem competente, no antecedente de norma individual e concreta.

Como observa Paulo de Barros CARVALHO:

“As normas gerais e abstratas, dada a sua generalidade e posta a sua

abstração, não têm condições efetivas de atuar num caso materialmen-

te definido. Ao projetar-se em direção à região das intenções sociais,

desencadeiam uma continuidade de regras que progridem para atingir

o caso especificado. E nessa sucessão de normas, baixando incisiva-

mente para o plano das condutas efetivas, que chamamos de ‘processo

14 BOBBIO, N. Teoria da norma jurídica, cit., p. 183.
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de positivação do direito’, entre duas unidades estará sempre o ser hu-

mano praticando aqueles fatos conhecidos como fontes de produção

normativa. Vale repetir que é o homem que movimenta as estruturas do

direito, sacando de normas gerais e abstratas outras gerais e abstratas,

gerais e concretas, individuais e abstratas e individuais e concretas para

disciplinar juridicamente os comportamentos intersubjetivos.”15

As normas gerais/abstratas e individuais/concretas, como “espécie” do “gêne-

ro” norma jurídica, têm a chamada homogeneidade sintática e a heterogeneidade se-

mântica. Ambas possuem estrutura lógica composta por antecedente e conseqüente.

Contudo, em função da teleologia do sistema, estão submetidas a regimes jurídicos di-

versos: ingressam no sistema jurídico quando conduzidas por veículo introdutor que, tam-

bém, é norma. Não é geral/abstrata, individual/concreta, mas, sim, norma geral e concre-

ta. É o que se explicará.

1.2.3 Fontes do Direito e a Norma Geral e Concreta

O estudo da norma geral e concreta serve de ferramenta para o regresso aos

eventos que ensejaram as intrincadas etapas do fenômeno de produção das normas

jurídicas. É por meio da análise dessa norma que captamos a dinâmica do sistema de

direito positivo no seu contínuo processo de produção e transformação do ordenamento

jurídico. Somente pelo exame da norma geral e concreta é que se consegue observar as

coordenadas de tempo, espaço, procedimento e autoridade competente para a produ-

ção da norma. Portanto, a aferição da validade formal da norma jurídica (individual/con-

creta ou geral/abstrata) é feita com base em elementos externos ao seu conteúdo (enun-

ciados-enunciados). Esse estudo analítico da norma jurídica foi desenvolvido por aqueles

que se debruçaram sobre o tema “Fontes do Direito”. Esta visão oferece ao aplicador do

direito maior segurança jurídica na verificação da validade das normas que ingressam

no sistema de direito positivo.

Não é sem razão que Eurico Marcos Diniz de SANTI destaca a importância do

estudo das fontes do direito lembrando a série de significações utilizadas pela doutrina

na sua conceituação:

15 CARVALHO, P. Direito tributário – Fundamentos jurídicos da incidência, cit., p. 34.
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“Todas estas acepções, observe-se, estão associadas a partes e eta-

pas do fenômeno de produção normativa. Infere-se, desta proximidade

dos matizes significativos, que a imprecisão deve-se à falta de frontei-

ras bem definidas no mundo extra-linguístico (seu significado). Isto por-

que, expressões como: fonte do direito, eficácia, validade, aplicação,

vigência, incidência, etc. referem-se a fenômenos abstratos que não têm

existência concreta sem o logos constitutivo da linguagem. Daí a neces-

sidade de se perscrutar os escaninhos do fenômeno jurídico para, com

nitidez, definir estes conceitos.”16

A importância da norma geral e concreta é tão grande que alguns autores a

consideram como única fonte material do direito. Em outras palavras, as fontes materiais

e formais do direito são identificáveis na norma geral e concreta. A partir dos textos

normativos na Constituição, na lei, na sentença ou no ato administrativo de lançamento,

pode-se reconstruir o processo de enunciação ou o processo factual de produção

normativa. O nome da lei e a espécie de ato administrativo não são referências vagas.

Eles indicam a realização de determinado procedimento produtor de normas. A data de

promulgação, da publicação ou da notificação, essa última tomada como forma mínima

de publicidade, serve de importante coordenada de tempo para a verificação do mo-

mento do ingresso de uma norma no sistema. A indicação do local da promulgação ou

do local da lavratura do auto de infração é elemento definidor do campo espacial de

incidência da norma, assim como a referência à pessoa que sanciona a lei ou produz o

ato administrativo é imprescindível para a verificação da competência da autoridade que

edita a norma. Esses elementos estão na norma geral e concreta. Ou seja, são elemen-

tos formais externos ao conteúdo ou enunciados-enunciados das normas jurídicas pos-

tas no sistema.

Destaque-se que, na doutrina em geral, são empregados vários termos para a

designação da norma geral e concreta. Alguns autores a denominam de invólucro da

norma, algo distinto do seu conteúdo. Outros a chamam de veículo introdutor de normas

no sistema jurídico. Os adeptos do emprego da teoria da linguagem ou lingüística como

meio de compreender o processo de geração de sentido a partir dos textos de direito

positivo a denominam de enunciação-enunciada (antecedente da norma geral e concreta),

16 SANTI, E. Lançamento tributário. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 51.
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ou seja, conjunto de marcas no texto que remetem à instância da enunciação. Essas

marcas seriam as coordenadas de tempo, espaço e pessoa apostas nos textos de direi-

to positivo e que se referem à enunciação, ou seja, aos eventos ocorridos no mundo

fenomênico que levam à produção das normas. Outros, ainda, a identificam como uma

norma geral e concreta. Como o próprio enunciado deste item indica, a preferência será

da última acepção.

Feitos esses esclarecimentos, passa-se a discorrer, detidamente, a respeito da

norma geral e concreta. Destaque-se que todo texto de lei apresenta dois plexos incon-

fundíveis. Um diz respeito ao aspecto formal da edição das normas jurídicas; outro se

refere ao conteúdo material do texto.

Toda norma jurídica informa o procedimento adotado para sua edição. A norma

é promulgada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República em

determinada coordenada de espaço e tempo (Brasília, 25 de janeiro de 2003). Além

disso, a norma deve indicar o procedimento criador adotado: Emenda à Constituição,

Lei Complementar, Lei Ordinária, Lei Delegada, Medida Provisória, Liminar, Sentença,

Acórdão, Auto de Infração etc. Assim, é por meio desses dados exteriores ao conteúdo

do texto legal que se reconstrói o processo legislativo, administrativo ou judicial e se

constata, com base na teoria das provas, se foram ou não atendidos os requisitos for-

mais estabelecidos pelo ordenamento para a edição daquela norma, se o quórum exigi-

do foi obedecido, se a autoridade era competente etc. Esses elementos visam constatar

a validade formal da norma jurídica que ingressou no sistema. Daí se falar com proprie-

dade que as normas jurídicas (gerais/abstratas ou individuais/concretas) são postas no

sistema aos pares.

O conteúdo material do texto ou os enunciados-enunciados a que se refere a

lingüística disciplinam os comportamentos inter-humanos. Já os aspectos externos da

norma servem de limite ao operador do direito para verificar se os procedimentos pres-

critos nas normas de competência e de produção normativa existentes no sistema foram

rigorosamente atendidos, sob pena de invalidação da norma. Sublinhe-se que, no

ordenamento jurídico, existem rígidas regras de estrutura que visam controlar formalmen-

te a edição não só de normas gerais/abstratas como, também, das individuais/concre-

tas, modalidade na qual se insere o conteúdo do ato-norma administrativo vinculado e

ex-officio denominado auto de infração.
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Cabe aqui a observação de Paulo de Barros CARVALHO:

“Com efeito, sem norma individual e concreta as prescrições gerais e

abstratas não chegam às condutas intersubjetivas e o direito não atinge

seus propósitos reguladores. Torna-se preciso, como vimos na teoria

das fontes, que um veículo introdutor (ato jurídico-administrativo do lan-

çamento no caso) faça a inserção da regra no sistema. Significa dizer:

unidade normativa alguma entra no ordenamento sem outra norma que

a conduza. O preceito introduzido é a disciplina dos comportamentos

inter-humanos pretendidos pelo legislador, ao passo que a entidade

introdutora é igualmente norma, porém concreta e geral.”17

Como conseqüência dessa visão, temos que as normas jurídicas são introduzidas

aos pares no sistema jurídico de direito positivo. Para cada norma geral e abstrata ou

individual e concreta posta no sistema, haverá um veículo introdutor, que também é uma

norma. Cuida-se da norma geral e concreta.

Diz-se concreta, pois retrata evento ocorrido no plano dos acontecimentos: em

dada coordenada de espaço e tempo houve o exercício da competência normativa por

autoridade legitimada pelo sistema e segundo o procedimento admitido (norma válida). É

geral porque, obrigatoriamente, o veículo introdutor (Lei, Acórdão, Ato Administrativo) ou-

torga à norma a validade juris tantum. Assim, a estrutura lógica da norma geral e concreta

descreve no seu antecedente um fato jurídico praticado por agente competente, pelo pro-

cedimento previsto no ordenamento, com motivo do ato e com a publicidade devida. Os

eventos colhidos no campo fenomênico, que são transformados em fatos jurídicos, têm

determinadas coordenadas de tempo e espaço. No conseqüente, estabelecem uma rela-

ção jurídica que torna obrigatória a todos a observação de seus dispositivos.

A importância do estudo da norma geral e concreta ou da enunciação-enuncia-

da, como quer a lingüística, é fundamental para o controle de validade das normas jurídi-

cas. O exemplo utilizado por Eurico Marcos Diniz de SANTI esclarece:

“Na Lei n. 9.311/96 (CPMF), os enunciados seriam os artigos

delineadores dos contornos da regra-matriz de incidência, das multas e

17 CARVALHO, P. Curso de direito tributário. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 389.
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dos deveres instrumentais pertinentes à exação. A enunciação seria a

informação de que o procedimento foi de lei, decretada pelo Congresso

Nacional, sancionada e promulgada pelo Presidente da República,

Fernando Henrique Cardoso (pessoa); em Brasília (espaço); no dia 24

de outubro de 1996 (tempo). Observe-se que sem os dados da

enunciação-enunciada é impossível controlar a constitucionalidade da

Lei n. 9.311/96. É, pois, justamente essa enunciação-enunciada o que

denominaríamos, hoje, como fonte material do direito.”18

Outros autores, como Paulo de Barros CARVALHO e Tárek Moysés

MOUSSALLEM, com sutis distinções, elegem apenas a enunciação como fonte material

do direito. Esse último autor, em obra de tomo a respeito do tema, diz:

“Em um documento normativo vislumbram-se diferentes espécies de

enunciados: (1) a enunciação-enunciada que é o conjunto de marcas,

identificáveis no texto, que remetem à instância de enunciação e o (2) o

enunciado-enunciado que é a seqüência enunciada desprovida de mar-

cas de enunciação. (...) Resta ainda a atividade produtora dos enuncia-

dos não constantes do documento normativo que se esvai no tempo e

no espaço, a qual denominamos enunciação. Essa é que entendemos

ser a fonte do direito.”19

A partir da linguagem do veículo introdutor (enunciação-enunciada), reconstrói-

se a linguagem do procedimento produtor de enunciados (enunciação) e realiza-se o

confronto entre esta e a linguagem da norma de produção normativa (fundamento de

validade do veículo introdutor) para aferir se a produção normativa deu-se conforme pres-

crito no ordenamento.

Seja como for, o certo é que o controle de validade formal das normas jurídicas é

feito mediante a análise de seu veículo introdutor (norma geral e concreta). É por meio do

invólucro da norma – distinto e diverso do seu conteúdo (normas individuais e concretas,

gerais e abstratas etc.) – que podemos reconstruir o procedimento de edição e aferir se

sua produção ocorreu de acordo com o disposto nas normas jurídicas de competência e

18 SANTI, E. Decadência e prescrição no direito tributário. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, p. 66, 2001.

19 MOUSSALLEM, T. Op. cit., p. 137.
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de produção normativa (normas de estrutura). Vale destacar que, a cada nova enunciação-

enunciada que veicule nos seus enunciados-enunciados um conteúdo modificativo dos

enunciados anteriores, estaremos diante de uma nova norma que, para ser recepcionada

validamente pelo sistema, deve obedecer aos trâmites e procedimentos previstos pelo

sistema.

1.2.4 Validade, Derrogação e Ab-Rogação – Critérios Sistêmicos

Para a teoria dogmática do direito, o reconhecimento de validade de uma norma

jurídica depende, inicialmente, de sua relação de pertinência com o ordenamento. Ou,

por outros dizeres, dentro da concepção kelseniana, norma válida é produzida por órgão

credenciado pelo sistema para a sua edição (autoridade competente) e segundo o pro-

cedimento estabelecido pelo ordenamento. Alude KELSEN, também, ao que chama de

um “mínimo de eficácia”. O tema não será ventilado por transbordar os parâmetros deste

trabalho, haja vista que, essencialmente, visa-se esclarecer alguns aspectos sobre a

revisão do auto de infração no contencioso administrativo. Destaque-se, apenas, que

KELSEN não trabalha com o conceito de vigência e, quando se refere a ela – vigência –,

utiliza-a como sinônimo de validade.

Como se adiantou, não há uma perspectiva de análise do tema validade das

normas jurídicas. A questão pode ser abordada segundo o realismo jurídico de Alf ROSS,

para quem validade seria sinônimo de eficácia.

Pode-se observar a validade das normas pelo ângulo zetético ou filosófico de-

senvolvido por Tercio Sampaio FERRAZ JÚNIOR ou, ainda, pelo critério formal de

KELSEN. Entretanto, a abordagem dogmática dentro da perspectiva kelseniana parece

mais adequada ao escopo deste trabalho.

Portanto, reafirma-se que a questão da validade das normas jurídicas deve ser

tomada sob o ponto de vista do sistema dinâmico. Isto é, interessa saber como as nor-

mas ingressam validamente no sistema e como ocorre a sua expulsão.

O que interessa mais nesses domínios não é o processo dinâmico positivo de

criação de normas, mas o processo dinâmico negativo da supressão de normas. A res-

peito desse aspecto negativo do sistema dinâmico, vale lembrar a observação atenta de

Roberto José VERNENGO:
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“El processo de creación de normas jurídicas – sea cual fuere la estructura

de la organización social: centralizada, descentralizada, etc. – tiene

también un aspecto negativo. Así como la creación de derecho atañe a

la producción de normas habría que hablar también del fenómeno de la

destrucción de normas, de la supresión o eliminación de normas o de

conjuntos de normas.”20

Nesta linha, a regra estrutural mais importante que regula esse sistema dinâmi-

co é a que diz que uma norma perde a validade quando revogada por outra norma. Diz

Lourival VILANOVA:

“No domínio das proposições normativas do Direito, a validade do enun-

ciado universal não se desfaz com proposição normativa individual de

validade oposta, mas por outra norma que, segundo o método estabele-

cido no sistema, traz força ab-rogante. É o próprio sistema que,

normativamente, firma que norma de superior nível prevalece sobre nor-

ma de nível inferior, ou que entre normas do mesmo nível, a posterior

revogue a anterior.”21

Como explica Tercio Sampaio FERRAZ JÚNIOR, essa regra de revogação de

normas desdobra-se em três regras estruturais: – “lex superior – (norma superior revoga

a inferior na hierarquia) –, lex posterior (a que vem por último no tempo revoga a anterior)

e a lex specialis (a norma especial revoga a norma geral no que esta tem de especial, a

geral só revoga a especial se alterar totalmente o regime no qual está aquela incluída)”.22

Lourival VILANOVA, entretanto, destaca duas vias para o que denomina de eli-

minação sistêmica das “contradições normativas”. Disse o mestre que: “Há duas vias

para eliminar as contradições normativas: uma, dada pelo próprio sistema jurídico; outra,

pela ciência jurídica”. Nesses domínios, interessa de perto apenas a via dada pelo siste-

ma jurídico. Assim, prossegue o jusfilósofo:

20 VERNENGO, R. Curso de teoria general del derecho. 2. ed. Buenos Aires: Cooperadora de

Derecho y Ciencias Sociales, 1976, p. 66.

21 VILANOVA, L. As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. São Paulo: Max Limonad,

1997, p. 121.

22 FERRAZ JÚNIOR, T. Introdução ao estudo do direito, cit., 202.
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“(...) Se um sistema de normas acha-se constituído em estratos ou níveis

proposicionais e se, por critérios extralógicos, se confere aos níveis di-

ferentes valias, se, em outros termos, o sistema está construído hierar-

quicamente, então a proposição de maior nível elimina a corresponden-

te contraditória de menor nível. Quando do mesmo nível, um critério

extralógico de sucessão temporal manda que a proposição normativa

posterior revogue a anterior. A eliminação da contraditoriedade se dá,

pois, via extralógica.”23

Resta saber, ainda, se a revogação como gênero – do qual são espécies a ab-

rogação (revogação total da norma) e a derrogação (revogação parcial) – das normas

jurídicas corta a validade ou apenas a vigência das normas.

Com percepção sistêmica, Paulo de Barros CARVALHO sentencia que:

“O conceito de ab-rogação como forma de cortar-se a validade da nor-

ma é que precisa ser repensado. Tenho para mim que a regra ab-rogada

permanece válida no sistema até que se cumpra o tempo de sua possí-

vel aplicação. Vencido o trato de tempo, pela decorrência dos fatos

extintivos que a legislação prevê, agora sim poderemos falar em desa-

parecimento da validade. O sistema ‘S’ não conterá mais a norma ‘n’.”24

Daí, chega à conclusão de que a regra ab-rogatória cortaria apenas a vigência

da norma ab-rogada, uma vez que aquela norma “não terá mais força para juridicizar os

fatos que vierem a ocorrer depois da ab-rogação. Continua, porém, vigente para os ca-

sos anteriores, sendo-lhes perfeitamente aplicável”.25 Contudo, admite que existem hi-

póteses em que a norma revocatória cortaria a própria validade da norma. Assim conclui:

“Entretanto, sempre que a norma jurídica seja ab-rogada, sem ter adqui-

rido vigência, ou quando a vigência foi extinta após intervalo de tempo

que impeça sua aplicação, nesses casos a ab-rogação opera direta-

mente sobre a validade, agora sim, expulsando-a do sistema. Eis hipó-

23 VILANOVA, L. Op. cit., p. 52.

24 CARVALHO, P. Op. cit., p. 52.

25 CARVALHO, P. Op. cit., p. 52.
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teses em que a ab-rogação não incide sobre a vigência, atingindo dire-

tamente a validade.”26

Em outras palavras, a norma ab-rogada perderia vigência com efeitos ex nunc,

ou seja, para os casos posteriores à sua ab-rogação. Contudo, continuaria a ser aplica-

da aos fatos anteriores, em uma espécie de vigência residual. Daí a conclusão de que a

ab-rogação não retiraria a validade da norma jurídica, mas, sim, apenas a sua vigência

com efeitos ex nunc, pois, em relação às condutas praticadas anteriormente à sua ab-

rogação, ela continuaria a ser aplicada, em face de seus efeitos ultra-ativos.

A experiência jurídica confirma essa assertiva. Determinadas condutas descri-

tas na hipótese de uma norma geral e abstrata ab-rogada, por exemplo, em 31.12.2001,

podem ter sido praticadas até aquela data. Para clarear a situação, imagine-se que a

norma jurídica que cuida da regra-matriz de incidência do IPVA estabelecesse que os

proprietários de veículos automotores, embarcações e aeronaves no perímetro territorial

do Estado de São Paulo (critério espacial) estariam sujeitos ao pagamento do imposto

no primeiro dia do ano de cada exercício fiscal (critério temporal). Posteriormente, em

31.12.2002, o Estado de São Paulo, pelas autoridades legitimadas e segundo o proce-

dimento legal previsto no ordenamento, edita nova norma estabelecendo que o IPVA

incidirá apenas sobre veículos automotores de uso terrestre. Portanto, pelo princípio da

lex posterior, estaria derrogada a regra-matriz de incidência anterior. A partir de então,

não haveria a incidência do IPVA sobre embarcações e aeronaves. Contudo, os proprie-

tários de aeronaves e embarcações que não adimpliram com a obrigação tributária até

a data da derrogação da norma anterior estariam, ainda, sujeitos à aplicação da norma

revogada até que se escoasse, segundo as regras da ultra-atividade postas no sistema,

o trato de tempo de sua aplicação.

Por outro dizer, o sistema jurídico cria mecanismos para recepcionar validamente

normas individuais e concretas lastreadas em normas gerais e abstratas derrogadas ou

ab-rogadas. A norma geral e abstrata ab-rogada, todavia, não poderá mais ser fundamen-

to de validade para a edição de outra norma geral e abstrata, tampouco juridicizar eventos

futuros. Contudo, poderá ser aplicada e ser fundamento de validade para a produção de

normas individuais e concretas pelo Poder Judiciário ou pela Administração, cujos enuncia-

dos-enunciados descrevam eventos ocorridos ao tempo de sua vigência plena.

26 CARVALHO, P. Op. cit., p. 52.
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O próprio direito positivo regula a questão. No subsistema de direito tributário, a

regra estabelecida no art. 144 do Código Tributário Nacional é sintomática: “O lança-

mento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e rege-se

pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada” (g.n.). No mesmo

sentido dispõe o art. 3° do Código Penal: “A lei excepcional ou temporária, embora de-

corrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram,

aplica-se ao fato praticado durante sua vigência”. Trata-se, como visto, do fenômeno da

ultra-atividade das normas jurídicas abstratas.

Com base nesses conceitos críticos, salienta Paulo de Barros CARVALHO, há

“muita divergência doutrinária”. Estabelece o doutrinador uma postura moderna a res-

peito de validade, vigência e eficácia técnica, jurídica e social das normas jurídicas. Fir-

memos esses conceitos:

“Validade é relação de pertinencialidade de uma norma ‘n’ com o sistema

jurídico ‘S’. Vigência é atributo da norma válida (norma jurídica), consis-

tente na prontidão de produzir efeitos para os quais está preordenada,

tão logo aconteçam os fatos nela descritos, podendo ser plena ou parcial

(só para fatos passados ou só para fatos futuros, no caso de regra nova).

Eficácia técnica é a qualidade que a norma ostenta, no sentido de descre-

ver fatos que, uma vez ocorridos, tenham aptidão de irradiar efeitos jurídi-

cos, já removidos os obstáculos materiais ou as impossibilidades sintáti-

cas (na terminologia de Tercio). Eficácia jurídica é o predicado dos fatos

jurídicos de desencadearem as conseqüências que o ordenamento pre-

vê. E, por fim, a ‘eficácia social’, como produção concreta de resultados

na ordem dos fatos sociais. Os quatro primeiros são conceitos jurídicos

que muito interessam à dogmática, ao passo que o último é do campo da

Sociologia, mais precisamente da Sociologia Jurídica. As normas váli-

das podem ser vigentes (plena ou parcialmente) ou não vigentes. Podem

também apresentar ou não eficácia técnica e, igualmente, ostentar ou não

eficácia social. Todavia, fundado nessas premissas não cabe falar-se de

norma válida como dotada, ou não, de eficácia jurídica, posto que esta

eficácia é qualidade de fatos jurídicos, não de normas.”27

27 CARVALHO, P. Direito tributário – fundamentos..., cit., p. 56.
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O raciocínio desenvolvido pelo autor – e pela maioria dos teóricos do direito –

examina a questão dos conceitos de validade, vigência e eficácia técnica dando ênfase

às normas gerais e abstratas. A própria Lei de Introdução ao Código Civil28 trata desses

temas referindo-se apenas à lei que, como se sabe, é o nome do veículo introdutor o

qual, por excelência, veicula nos seus enunciados-enunciados normas gerais e abstra-

tas. As normas individuais e concretas são relevadas a plano secundário, como se esses

conceitos não lhes dissessem respeito.

Com efeito, as normas individuais e concretas, assim como as gerais e abstra-

tas, possuem a mesma estrutura lógica e são dotadas de validade. Muito embora não se

possa falar em vigência das normas individuais e concretas, conforme explicado adian-

te, não há dúvida de que essa espécie normativa está sujeita, segundo as regras postas

pelo sistema dinâmico, a sucessivos controles de legalidade, podendo, da mesma for-

ma como ocorre com as normas gerais e abstratas, ser ab-rogada.

Como observado pelo magistério de Norberto BOBBIO, não se pode imaginar

um ordenamento jurídico somente com normas gerais e abstratas. Um sistema nesses

moldes não admitiria violação. Todavia, como um sistema jurídico com essa conforma-

ção seria utópico, há que se admitir a necessidade da edição de normas individuais e

concretas como única forma de se alcançar as condutas humanas descritas hipotetica-

mente nas normas gerais e abstratas. Demais disso, deve-se admitir, também, a edição

de normas individuais e concretas inválidas e de normas individuais concretas que se-

jam expulsas do sistema, adotando-se os mesmos critérios de revogação ou ab-rogação

empregados pela dogmática jurídica no atinente às normas gerais e abstratas.

28 O artigo primeiro do Decreto-lei n. 4.657, de 4 de setembro de 1942, Lei de Introdução ao

Código Civil, dispõe: “Art. 1° Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o

País 45 dias depois de oficialmente publicada. § 1° Nos Estados estrangeiros, a

obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente

publicada. § 2° A vigência das leis, que os governos estaduais elaborem por autorização do

Governo Federal, depende da aprovação deste e começará no prazo que a legislação esta-

dual fixar. § 3° Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto,

destinada a correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da

nova publicação. § 4° As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova”. Vê-se

que a Lei de Introdução ao Código Civil cuida apenas de lei, que, como se sabe, é o nome do

veículo introdutor que veicula em seus enunciados as normas gerais e abstratas.
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O próprio sistema cria normas que regulam o procedimento e elegem as autori-

dades competentes para a edição das normas individuais e concretas, da mesma forma

que o faz para as normas gerais e abstratas. Portanto, a relação de pertinência da norma

com o sistema como critério de validade é aplicada tanto para as normas gerais e abs-

tratas quanto para as individuais e concretas. Mas, quanto a isso, não tem atentado a

doutrina em geral. Algumas das chamadas regras estruturais que regulam a dinâmica

jurídica no atinente à ab-rogação ou à derrogação das normas gerais e abstratas não se

aplicam à norma individual e concreta, ou, ainda, podem ser aplicadas sob outras pers-

pectivas. É o que se demonstrará.

1.2.5 Conceito de Revogação

Feitas essas observações, cumpre conceituar o significado de revogação. As-

sim, o que se observa na dogmática jurídica é o emprego de vocabulários variados de

acordo com o nível hierárquico da norma jurídica que está sendo revogada: revogam-se

leis, decretos etc., rescindem-se contratos particulares, reformam-se sentenças ou

acórdãos, cassam-se liminares, invalidam-se ou se convalidam atos administrativos

constitutivos e se revogam atos administrativos declaratórios.

Em verdade, essas denominações cuidam de um processo jurídico sistêmico

comum, ou seja, o processo de expulsão de normas do sistema. As normas gerais e

abstratas ou as individuais e concretas podem ser expulsas do sistema segundo as re-

gras estabelecidas no interior do próprio sistema. Pode-se denominar esse fenômeno

de sistema dinâmico negativo de direito positivo.

Em outras palavras, a ordem jurídica positiva é formada por um conjunto de nor-

mas jurídicas válidas. Contudo, esse conjunto, proveniente de atos de produção de auto-

ridades legitimadas pelo sistema e segundo os procedimentos previstos, não é imutá-

vel. A sociedade é dinâmica e o direito positivo necessita de mecanismos, positivos ou

negativos, para acompanhar o dinamismo social. Como sublinha Maria Helena DINIZ:

“O direito deve ser visto em sua dinâmica como uma realidade que está

em perpétuo movimento, acompanhando as relações humanas, modifi-

cando-se, adaptando-se às novas exigências e necessidades da vida.
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A evolução da vida social traz em si novos fatos e conflitos, de maneira

que os legisladores, quase que diariamente, passam a elaborar novas

leis; juízes e tribunais, constantemente, estabelecem novos precedentes

e os próprios valores sofrem mutações, devido ao grande e peculiar

dinamismo da vida.”29

Desse modo, a dinâmica do sistema jurídico não contempla apenas o ingresso

de novas normas na ordem jurídica. A criação de direito também é feita, paradoxalmen-

te, pela expulsão do sistema de normas jurídicas inválidas ou que venham a perder a

validade em razão da sua modificação. Como afirma Roberto José VERNENGO:

“Aunque suene, pues, a paradójico, hay que afirmar que los procesos de

anulación de norma jurídicas son también formas de producción del

derecho. Se trata de actividades mediante las cuales el sistema jurídico

positivo adquiere su conformación efectiva. Anular normas es una

actividad mediante cual se hace el derecho.”30

O que se quer dizer é que a ordem jurídica é alterada com a expulsão de uma

norma do sistema, seja geral e abstrata ou individual e concreta etc. A conduta tida como

ilícita em dado momento, diante da visão estática do sistema, pode deixar de sê-la em

um momento seguinte, mediante a ab-rogação da norma que prescrevia tal e qual com-

portamento como ilícito. Da mesma forma, a norma individual e concreta que descrevia

em seu antecedente, de forma prescritiva e denotativa, a ocorrência de determinado fato

jurídico e, no conseqüente, a relação jurídica “R” entre S’ e S”, uma vez invalidada, tam-

bém inova na ordem jurídica, tendo em vista que aquele fato jurídico e aquela relação

jurídica até então existentes (válidos) são expulsos do sistema jurídico.

Portanto, diante de um sistema dinâmico de direito, coexistem as chamadas

normas de expansão sistêmica e, também, as normas revocatórias, classificadas por

Daniel MENDONÇA como normas de revisão sistêmica. As normas de expansão

sistêmica são aquelas que inovam na ordem jurídica, isto é, tratam de conteúdo material

(enunciados-enunciados) até então não contemplados por qualquer outra norma

29 DINIZ, M. Conflito de normas. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2001.

30 VERNENGO, J. Op. cit., p. 387.
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preexistente no ordenamento. Por outro lado, as normas revocatórias são aquelas que

recaem sobre normas anteriores. É o que explica o mestre supracitado:

“Existe revisión de um conjunto de normas cuando se expande uma

contracción, és decir, cuando se elimina (por lo menos) una norma de esse

conjunto y se agrega a él otra norma, incompatible com la eliminada.”31

Melhor explicitando, as normas de revisão sistêmica recaem sobre outras subs-

tituindo-as, ou seja, diante da edição de um novo veículo introdutor (norma geral e con-

creta) – quando devem ser respeitados os pressupostos para a produção de uma nova

norma jurídica válida –, é inserida no sistema outra norma geral e abstrata ou individual e

concreta que tem como conteúdo enunciados-enunciados que alteram os enunciados-

enunciados (conteúdo) da norma revogada. Tárek Moysés MOUSSALLEM elucida as

duas espécies normativas:

“Temos como exemplo de normas de expansão sistêmica as sentenças

condenatórias (aplica-se norma de conduta), as declaratórias de existência

de relação jurídica (declaração de paternidade), a lavratura do auto de infra-

ção e a elaboração legislativa sobre matéria até então não regulada. Como

exemplo de normas de revisão sistêmica temos os enunciados-enunciados

de uma sentença que declare a inexistência de uma relação jurídica, um

acórdão em uma Ação Rescisória, um acórdão em uma apelação, um

acórdão do Supremo Tribunal Federal que em Ação Direta declare a

inconstitucionalidade de outra norma e a retificação do lançamento.”32 (g.n.)

Portanto, normas revocatórias podem ser classificadas como de revisão do siste-

ma jurídico de direito positivo. As normas revocatórias (i) cortam a validade ou a vigência

das normas que no antecedente descrevam situações abstratas, e (ii) cortam sempre a

validade das normas que no antecedente descrevam situações concretas, em determina-

das coordenadas de tempo e espaço. Resta saber se a revogação das normas atinge a

norma geral e concreta – veículo introdutor – ou apenas os enunciados-enunciados das

normas gerais e abstratas e individuais e concretas, ou, ainda, se atinge ambos.

31 MENDONÇA, D. Exploraciones normativas: hacia una teoria general de las normas. Cidade

do México: Fontamara, 1995, p. 33.

32 MOUSSALLEM, T. Op. cit., 94.
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Outra questão a ser resolvida, tendo em vista, principalmente, as polêmicas dou-

trinárias, é se a norma revocatória retira a validade ou apenas a vigência das normas

revogadas. Demais disso, uma das principais preocupações deste trabalho é quanto

aos efeitos da revogação em relação às normas individuais e concretas. Daí as indaga-

ções: (i) Após a revogação, as normas gerais e abstratas podem ser aplicadas em ra-

zão da ultra-atividade? (ii) O conceito de ultra-atividade aplica-se à norma individual e

concreta quando de sua revogação? (iii) Pode-se falar em vigência residual da norma

individual e concreta revogada ou a vigência residual seria qualidade exclusiva da norma

geral e abstrata? (iv) Pode haver revogação tácita de norma individual e concreta?

O enfrentamento dessas questões é fundamental para o desenvolvimento deste

trabalho, razão pela qual se procurará diferençar os efeitos jurídicos da revogação tanto

nas normas individuais e concretas quanto nas gerais e abstratas.

Entretanto, não se pode esquecer a visão kelseniana a respeito de revogação.

Em importante artigo denominado “A derrogação” – incorporado à sua obra Teoria geral

da norma –, Hans KELSEN sublinha que a norma revocatória válida, de fato, retira a

validade de outra norma jurídica válida. Sustenta ele que:

“Diversamente dalle altre norme, la norme derrogatoria si riferisce non a

un dato comportamento, bensí alla validità di un’ altra norma. Essa,

anziché um dover essere (ought), stabilisce um non dover essere (non-

ought).”33

Portanto, para KELSEN, a norma revocatória não estatui um dever-ser, mas um

não dever-ser. Por outro dizer, a norma revocatória não existe de per se, mas sua exis-

tência estaria relacionada com a norma cuja validade se anula. Daí a conclusão: “e in tal

senso essa è una norma dipendente”.34 Ou seja, as normas jurídicas podem ser classifi-

cadas como normas independentes ou normas dependentes. As normas revocatórias,

na sua concepção, seriam dependentes.

Por todo o exposto, a norma revocatória teria, dentro da sistemática dinâmica

do direito, a função precípua de alterar o ordenamento jurídico, pela subtração de nor-

33 KELSEN, H. La teoria politica del bolchevismo e altri saggi. Milano: Il Saggiatore, 1981, p. 189.

34 KELSEN, H. La teoria politica..., cit., p. 190.
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mas gerais e abstratas ou individuais e concretas. A norma revocatória revisa o

ordenamento, expulsando, segundo as regras de produção normativa existentes no inte-

rior do próprio sistema, as normas jurídicas anteriores sobre as quais recaem, invalidan-

do-as do ponto de vista formal ou material. Nesses termos, como se verá, a revogação

pode atingir a validade ou a vigência das normas jurídicas gerais e abstratas. A ultra-

atividade diz respeito à vigência residual, isto é, à possibilidade de aplicação após a

revogação da norma. Contudo, a norma revocatória, quando recai sobre uma norma

individual e concreta, corta a própria validade da norma revogada, haja vista que, segun-

do pensamos, as normas concretas não se qualificam em função da vigência, que é

atributo, exclusivo, das normas abstratas.

Assim, ficam respondidas algumas indagações. As demais serão desenvolvi-

das no tópico seguinte.

Com essa abordagem, importante para este trabalho, pode-se concluir: (i) a nor-

ma revocatória é inovadora ou inova na ordem jurídica pela subtração de outra, da qual é

dependente; (ii) a norma revocatória pode atingir a validade ou apenas a vigência das

normas jurídicas.

1.2.6 Amplitude da Revogação

Segundo a doutrina, a extensão da norma revocatória pode ser total ou parcial.

Costumeiramente, chama-se de ab-rogação quando a revogação é total. De outra for-

ma, fala-se em derrogação quando a revogação é parcial. Assim, o termo revogação

seria o gênero que conteria duas espécies: derrogação (parcial) e ab-rogação (total).

Deve-se refletir melhor sobre essa distinção doutrinária da amplitude da norma

revocatória, mesmo porque parece impossível a ocorrência da revogação parcial de

uma norma jurídica individual e concreta ou geral e abstrata, tomando-se os termos como

enunciados-enunciados, ou seja, como conteúdos de determinado veículo introdutor de

normas no sistema (norma geral e concreta).

Como dito, as normas ingressam aos pares no sistema jurídico de direito positi-

vo. Para cada norma posta no sistema, haverá um veículo introdutor – é a chamada nor-

ma geral e concreta, supra mencionada. Não raro, um veículo introdutor pode ter como

conteúdo não uma, mas um conjunto de normas jurídicas. A Constituição Federal, os
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códigos, as leis etc. veiculam inúmeras normas jurídicas de caráter geral e abstrato. A

sentença judicial, a decisão administrativa, o contrato particular, o auto de infração, da

mesma forma que as leis, no sentido amplo da expressão, podem veicular em seus enun-

ciados inúmeras normas jurídicas de conteúdo individual e concreto ou individual e abs-

trato. Entretanto, esses enunciados-enunciados podem formar um conjunto de normas

isoladas, representar apenas uma norma, ou, ainda, traduzir-se em um ou mais enuncia-

dos prescritivos.

Em tal contexto, quando se fala em revogação parcial ou derrogação, não se faz

referência ao conteúdo de normas jurídicas isoladas – elas serão sempre revogadas

totalmente. Qualquer modificação do texto de uma norma isolada implica sua revogação

total. Não se altera uma norma jurídica da mesma forma como se altera um objeto físico.

Normas jurídicas constituem a significação que construímos em nossa mente da leitura

de um texto de direito positivo. Assim, a modificação de qualquer conteúdo do texto

normativo implica, inexoravelmente, a edição de outra norma incompatível com a norma

anterior. A construção de significação da norma revocatória jamais poderá ser a mesma

da norma alterada. Se fosse a mesma, não haveria necessidade de alteração.

Nesses termos, pode-se cogitar na revogação parcial do conteúdo de um veícu-

lo introdutor de normas no sistema. Revoga-se um dispositivo de lei, um item do auto de

infração ou uma cláusula contratual. Ou seja, o veículo introdutor da norma permanece no

sistema, apenas modificado em alguns de seus enunciados.

1.2.7 O Pensamento Kelseniano sobre a Amplitude da Revogação – Crítica

à Teoria da Abolição Parcial

Essa questão não passou despercebida pela Ciência do Direito. Diz KELSEN,

com impressionante clareza:

“Mas o que se pode pensar, porém, sob abolição parcial de uma norma

é modificação em parte de seu conteúdo, especialmente de seu âmbito

de validade. Mas a modificação do conteúdo de uma norma não se reali-

za de modo que a norma jurídica com conteúdo modificado, continue a

valer apenas como norma parcialmente abolida, mas de modo que a

validade de uma norma é abolida – e precisamente como veremos, por
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uma norma cuja única função é derrogação – e que, no lugar da norma,

cuja validade é abolida, entra uma outra norma, cujo conteúdo, compa-

rado com o da primeira, deste é parcialmente diferente.”35

Desenvolvendo melhor esse raciocínio, prossegue KELSEN, com o costumeiro

rigor científico, fazendo interessante analogia entre a alteração de um objeto físico e a

modificação de uma norma jurídica. Devolve-se a palavra ao mestre:

“Conforme a teoria aqui discutida, continua a valer a primeira norma com

o conteúdo parcialmente modificado. Descreve-se o processo que se

realiza no âmbito da norma por analogia com a modificação parcial de

um objeto corpóreo que mantém sua identidade; assim como, acaso

uma casa, que tem no seu frontispício seis janelas, altera-se, ao se faze-

rem duas novas janelas na fachada, ou taparem-se duas das janelas

existentes, apesar disso a casa modificada permanece a mesma. Mas

essa analogia não procede. Não se modifica uma norma jurídica assim

como um objeto físico.”36

Assim, conclui o brilhante teórico que não há revogação parcial de norma jurídi-

ca. A alteração de conteúdo de uma norma implica ab-rogação da precedente.

Complementa KELSEN:

“Se se realiza uma alteração do conteúdo de uma norma jurídica, i.é., se

uma norma jurídica começa a valer com outro conteúdo, que representa

a parcial modificação do conteúdo de uma outra norma jurídica, há ape-

nas duas possibilidades. Ou esta outra norma jurídica continua a valer

inalterada, então valem duas normas jurídicas, que estão em conflito uma

com a outra, ou a validade da primeira norma jurídica é abolida segundo

o princípio jurídico-positivo da lex posterior derogat priori, i.é., perde sua

validade com a entrada em validade da segunda norma.”37

35 KELSEN, H. Teoria geral das normas. Trad. José Florentino Duarte. Porto Alegre: Sérgio

Antonio Fabris, 1986, p. 142.

36 KELSEN, H. Teoria geral..., cit., p. 142.

37 KELSEN, H. Teoria geral..., cit., p. 143.
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Com efeito, o que KELSEN diz é que a alteração dos enunciados-enunciados

de qualquer norma jurídica implica abolição da validade da norma revogada. É impossí-

vel a convivência no sistema de normas jurídicas de conteúdos distintos. Portanto, ha-

vendo alteração no texto de uma norma jurídica, a construção de sentido da leitura do

conteúdo modificado não será mais a anteriormente existente. Em razão disso, aplican-

do-se as regras estruturais postas no sistema, apenas o último enunciado prevalecerá.

Com isso, KELSEN arremata com preciosismo:

“Vale apenas a segunda que tem conteúdo parcialmente diferente do

conteúdo da primeira norma. De maneira alguma, a primeira norma con-

tinua a valer com conteúdo modificado, como aceita a Teoria da Aboli-

ção ‘parcial’ de uma norma jurídica.”38

Ainda nesse contexto, Hans KELSEN sublinha:

“O que é possível não é na verdade abolição parcial de uma norma jurí-

dica isolada, mas a abolição total de uma norma jurídica isolada, que é

parte integrante de uma lei, que é formada de muitas normas jurídicas.

(...) Em ambos os casos, pode-se dizer que a lei continua a valer com

conteúdo modificado – porque sem a norma abolida.”39

Tanto as normas gerais e abstratas (conteúdo das leis, decretos etc.) quanto as

normas individuais e concretas (conteúdos de contratos particulares, de sentenças judi-

ciais ou de atos administrativos como o auto de infração) são textos de direito positivo

que podem ser formados por normas jurídicas isoladas. Um Código Penal pode, por

exemplo, dentre as normas que o integram, prescrever a pena de morte para quem pra-

tique homicídio. Essa norma pode ser revogada sendo estabelecida, em substituição, a

pena de prisão perpétua para o mesmo crime. Nesse caso, revoga-se totalmente ou ab-

roga-se a pena de morte (norma isolada). Entretanto, o Código Penal (norma geral e

concreta) continuará válido e vigente, com conteúdo modificado, pois a norma que esta-

belecia a pena de morte foi substituída pela que estabelece prisão perpétua para homi-

cídio. Nesse exemplo, a norma isolada referente à pena de morte foi ab-rogada, ou seja,

foi abolida do sistema jurídico.

38 KELSEN, H. Teoria geral..., cit., p. 143.

39 KELSEN, H. Teoria geral..., cit., p. 144.
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O mesmo ocorre com as normas individuais e concretas, que ingressam no sis-

tema jurídico por meio de um veículo introdutor. O auto de infração pode ter um de seus

itens modificado, um contrato particular pode ter uma de suas cláusulas invalidada, a

sentença judicial pode ter sua parte dispositiva alterada. Todavia, a alteração de qual-

quer enunciado-enunciado de uma norma isolada significa que, sob a ótica do sistema

dinâmico do direito positivo, a norma antecedente foi abolida do sistema jurídico pela

precedente, perdendo sua validade. Em outras palavras, não há que se falar em revoga-

ção parcial de normas jurídicas individuais e concretas ou gerais e abstratas, mas é

possível cogitar revogação parcial de uma sentença, de um ato administrativo ou de um

contrato, desde que, nos enunciados-enunciados desses veículos introdutores de nor-

mas no sistema jurídico, possa ser encontrada mais de uma norma. Caso contrário, a

ab-rogação de uma única norma isolada integrante de um veículo introdutor implica a ab-

rogação da própria norma geral e concreta, que perderá seu suporte físico, o texto.

1.2.8 Amplitude da Revogação e a Norma Geral e Concreta

Entretanto, pode ocorrer que a norma revocatória não recaia sobre os enuncia-

dos-enunciados ou sobre o texto da lei ou da sentença. Existem situações em que a

norma revocatória atinge o próprio veículo introdutor ou a norma geral e concreta. Nesse

caso, independentemente do conteúdo da norma geral e concreta, ocorrerá a ab-rogação.

Por exemplo, edita-se e publica-se determinada lei que, no processo legislativo,

não tenha atendido o procedimento previsto no ordenamento, o quórum de aprovação

não seja o estabelecido para aquela determinada matéria. Lavra-se um auto de infração

por alguém que não seja autoridade competente para a edição do ato administrativo, por

exemplo, um ex-agente fiscal de rendas ainda não cientificado de sua aposentadoria.

Nesses exemplos, pouco importa o conteúdo da norma: a ab-rogação fulmina o próprio

veículo introdutor, expulsando a norma do sistema.

A diferença que se destaca é que a norma geral e concreta que tenha em seu

conteúdo normas individuais e concretas, como um ato administrativo vinculado tal qual

o auto de infração, por exemplo, pode ser convalidada, ou seja, o vício formal pode ser

corrigido, segundo os parâmetros legais. Contudo, se o vício formal atingir o veículo

introdutor de norma que traga em seu conteúdo uma norma geral e abstrata, a norma

jurídica perderá validade. Para ambas as situações, o sistema jurídico de direito positivo
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exige provocação, seja pela via jurisdicional em controle heterônomo de legalidade, ou

pelo próprio órgão emissor da norma, que, sponte sua, poderá corrigir o vício. Não ha-

vendo provocação, a norma permanecerá válida no sistema.

1.2.9 Amplitude da Revogação quando Operada no Período

da Vacatio Legis

Outra hipótese de ab-rogação, como se comentou, é quando a norma revocatória

é editada no chamado período de vacatio legis. Nesse caso, a norma abstrata revogada

não chega a ter vigência. Por isso não regulou conduta, não teve eficácia, razão pela qual

qualquer mudança de texto (conteúdo da norma) implica edição de nova norma conforme

especificado no § 3°, do art. 1°, da Lei de Introdução do Código Civil.

Note-se que vacatio legis é atributo de normas de conteúdo geral e abstrato que

ingressam na ordem jurídica de forma inaugural. A abstração e a concretude das nor-

mas, nas palavras de Paulo de Barros CARVALHO:

“(...) dizem respeito ao modo como se toma o fato descrito no antece-

dente. A tipificação de um conjunto de fatos realiza uma previsão abs-

trata, ao passo que a conduta especificada no espaço e no tempo dá

caráter concreto ao comando normativo.”40

Com efeito, sendo tomado o conceito de vigência como qualidade de a norma

produzir efeitos jurídicos, tão logo aconteçam os fatos nela descritos, ou seja, como pos-

sibilidade simultânea de aplicação e produção de direito, temos que a vigência seria

uma qualidade apenas das normas abstratas, uma vez que as normas concretas descre-

vem em seu antecedente um fato jurídico especificado no tempo e no espaço. Descre-

vem fatos ocorridos, representando a concretização, na linguagem do direito positivo,

das hipóteses de normas abstratas, naquilo que se denomina processo de positivação

do direito.

Portanto, admitida essa conceituação, vigência seria tomada como possibilida-

de de incidência/aplicação de uma norma jurídica abstrata válida. Em outras palavras, a

40 CARVALHO, P. Direito tributário – fundamentos..., cit., p. 33.
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vigência seria interpretada como a possibilidade de aplicação ou da subsunção da lin-

guagem do fato à linguagem da norma. Nesses termos, positivação e ato de aplicação

ocorrem simultaneamente, representam a passagem da abstração e generalidade para

a concretude e individualização. A positivação do direito se dá por meio da sua aplica-

ção. As normas individuais e concretas não incidem, são o produto da incidência.

Na dualidade processo/produto, as normas individuais e concretas são produto

de aplicação de normas gerais e abstratas. As normas individuais e concretas não são

aplicadas: são executadas.

Tomada essa conceituação, pode-se concluir que vigência e aplicação referem-

se às normas que têm caráter abstrato. As normas individuais e concretas são o próprio

produto da aplicação do direito. Assim, não há que se falar em vigência, tampouco de

aplicação de norma individual e concreta.

Contudo, lembre-se, existem outras formas de se qualificar a vigência. O cientis-

ta do direito, utilizando linguagem descritiva coerente com suas premissas, não está

impedido de adotar outra concepção. Isso vai depender de opção particular. Tercio

Sampaio FERRAZ JÚNIOR, por exemplo, entende que:

“Vigência é uma qualidade da norma que diz respeito ao tempo de sua

validade, ao período que vai do momento em que ela entra em vigor

(passa a ter força vinculante) até o momento em que é revogada ou em

que se esgota o prazo prescrito para sua duração.”41

Nessa concepção, toda norma jurídica teria vigência, ou seja, vigência seria o

tempo em que a norma estivesse inserida no sistema, com força vinculante. Portanto,

tanto as normas abstratas quanto as concretas teriam na vigência uma das suas qualida-

des. Nossa opção, todavia, será por tomar a vigência como a possibilidade de aplica-

ção/produção, tão logo ocorram no mundo fenomênico as hipóteses descritas nas nor-

mas abstratas.

Em outras palavras, embora se reconheça utilidade e relevância na distinção

proposta por Tercio Sampaio entre “vigência” e “vigor” – tomado o último termo como

possibilidade de aplicação da norma jurídica após sua revogação, devido aos efeitos

41 FERRAZ JÚNIOR, T. Introdução ao estudo..., cit., p. 202.
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ultra-ativos –, deve-se destacar que o fenômeno da ultra-atividade também só ocorre

com as normas abstratas, buscando-se, sobretudo, a segurança jurídica, de modo a pre-

servar os efeitos jurídicos produzidos pelos eventos ocorridos ao tempo da vigência ple-

na da norma abstrata.

Com isso, procura-se focar o problema nos efeitos da revogação de normas,

sustentando que a revogação, o mais das vezes, contaria a vigência e não a validade da

norma, mesmo porque, após sua revogação, a norma abstrata continuaria a ser aplica-

da, ou seja, estaria apta a produzir normas individuais e concretas, cujos fatos-eventos

tivessem ocorrido ao tempo da vigência plena da norma revogada.

Sem dúvida, as normas de conteúdo abstrato podem ser vigentes somente no

futuro quando se cuide de norma nova; podem ter vigência plena (passado e futuro) no

caso de integrarem o sistema há algum tempo; e podem ter, ainda, vigência residual, em

relação apenas ao passado, na hipótese de sua revogação. Veja-se que essa distinção

ganha relevância em função do conceito de revogação como forma de se cortar a valida-

de das normas. Ou seja, como se justificaria a aplicação dessas normas após a sua

revogação?

Ora, se validade é relação de pertinência de uma norma com o sistema, não

haveria que se falar que a revogação contaria a validade da norma, mesmo porque, e

isso é indisputável, as normas abstratas continuam a ser aplicadas no sistema após sua

revogação.

Vê-se, nesse contexto, mais uma importante confirmação da teoria carvalhiana

de que a norma não incide de forma infalível com a mera ocorrência do fato hipotético no

mundo fenomênico. Explica-se. Sem que o direito converta em linguagem competente

os eventos hipotéticos previstos de forma conotativa no antecedente de normas abstra-

tas, tão logo ocorram empiricamente, não se pode falar em efetiva incidência. Tanto é

verdade, que o próprio sistema, antevendo essa possibilidade, previu a incidência/apli-

cação da norma abstrata mesmo após a sua revogação, outorgando-lhe o chamado

efeito ultra-ativo.

Basta, para isso ocorrer, que, dentro do prazo decadencial ou prescricional para

a aplicação/produção válida de norma individual e concreta, mesmo após a revogação

da norma geral e abstrata que lhe dê fundamento, a autoridade competente relate aquele

evento ocorrido. O direito constrói sua realidade trazendo o passado para o presente,



43

com base em norma abstrata revogada. Por isso que se aplica a norma abstrata vigente

e válida na data da ocorrência do evento, admitindo-se, nessa hipótese, a reconstrução

do passado em linguagem competente, no antecedente de uma norma individual e con-

creta, confirmando a assertiva de que não há incidência infalível da norma abstrata no

momento da ocorrência do evento.

Em verdade, vigência residual ou ultra-atividade representam a possibilidade

de a norma abstrata revogada vir a incidir para alcançar eventos ocorridos empiricamente,

positivando-os em linguagem competente no antecedente de uma norma individual e

concreta.

Como se disse, validade, vigência, aplicação, incidência, eficácia etc. são fenô-

menos jurídicos abstratos, que não têm existência concreta sem que sejam constituídos

em linguagem. Examinando o fenômeno do processo de positivação do direito, na sua

concreção, verifica-se que vigência e aplicação são fenômenos jurídicos vinculados ao

tempo de possível aplicação de normas gerais e abstratas, para positivação de normas

concretas válidas. Ou seja, vigência é o tempo de validade estabelecido pelo sistema para

que o processo de positivação de normas abstratas resulte no seu produto: a norma con-

creta. Portanto, vigência e aplicação são qualidades exclusivas de normas abstratas.

Dessas colocações fluem duas conclusões relevantes. A revogação da norma

geral e abstrata pode atingir a vigência ou a validade da norma. Contudo, se a revoga-

ção ocorrer no período da vacatio legis, será atingida a própria validade da norma, que

é expulsa definitivamente do sistema. Por seu turno, como vigência não é atributo de

norma individual e concreta, a revogação dessa espécie normativa atingirá inexora-

velmente a sua validade. A norma individual e concreta revogada ou modificada perde

relação de pertinência com o sistema.

Concluindo este tópico, sustenta-se o seguinte: (i) a ab-rogação (revogação to-

tal) pode atingir a validade ou a vigência da norma jurídica que veicule em seu antece-

dente a tipificação de fatos possíveis de ocorrer no tempo (norma abstrata), pois essas

normas podem ser aplicadas aos fatos ocorridos ao tempo de sua vigência; (ii) a ab-

rogação corta a validade da norma jurídica concreta, mesmo porque as normas concre-

tas referem-se, no seu antecedente, a fatos ocorridos em determinadas coordenadas de

tempo e espaço. Portanto, qualquer alteração dos enunciados-enunciados de uma nor-

ma individual e concreta implica edição de nova significação sobre o texto de direito
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positivo e, conseqüentemente, a edição de nova norma individual e concreta incompatí-

vel com a anterior; (iii) quanto à amplitude, a revogação pode ser parcial ou total, sempre

tendo como prisma o conteúdo das normas gerais e concretas (veículo introdutor); (iv) a

revogação é sempre total quando a norma revocatória recai sobre a própria norma geral

e concreta; (v) tomado o conteúdo do veículo introdutor como um texto integrado por

diversas normas jurídicas isoladas, a revogação de qualquer uma delas (normas isola-

das) será sempre total.

Passa-se, agora, ao estudo das classes de revogação.

1.2.10 Classes de Revogação

Como salienta Gabriel IVO:

“A doutrina costuma distinguir a revogação tácita da revogação expres-

sa. Quando uma norma jurídica menciona expressamente a norma afe-

tada, temos a revogação expressa. Agora, quando uma norma cuida de

um assunto de forma incompatível com o conteúdo de uma norma ante-

rior, ou trata da matéria inteiramente, de forma que a normação anterior

resta substituída, temos a revogação tácita.”42

Ressalta, ainda, o insigne professor, que a revogação expressa pode ter conteú-

do determinado ou indeterminado. Quando o conteúdo for determinado (fica revogado o

art. 1°, da Lei n. 4.591/94): “a revogação não produz problemas e positiva o princípio da

segurança jurídica”.43 Entretanto, quando o conteúdo da revogação expressa for

indeterminado (v.g., ficam revogadas as disposições em contrário, ficam revogadas as

disposições anteriores etc.): “Fica nas mãos de intérprete, no caso o autêntico, na con-

cepção kelseniana, a resolução dos problemas concretos que venham a surgir”.44 Quan-

to à revogação tácita, sublinha o autor citado que ela “ocorre mediante uma disposição

42 IVO, G. Norma jurídica: produção e controle. Tese de doutorado em Direito Constitucional,

apresentada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 2004. Obra inédita, p. 108.

43 IVO, G. Op.cit., p. 109.

44 IVO, G. Op.cit., p. 110.



45

normativa que veicula outro conteúdo que não pode conviver ao lado do conteúdo veicu-

lado pelas disposições até então vigentes”.45

Por sua vez, Tercio Sampaio FERRAZ JÚNIOR fala em revogação manifesta ou

implícita. A revogação manifesta seria aquela em que a autoridade competente declara

qual norma está revogada. Por outro lado, a revogação implícita seria a que não determi-

na a matéria revogada. Com isso, sustenta que a revogação pode-se dar de forma: “a)

expressa, b) tácita, c) ou global”.46 A revogação expressa indica precisamente a norma

revogada (“fica revogado o art. x da lei z, ou fica revogada a lei tal, isto é, todas as sua

normas”).47 A revogação tácita, por outro giro, resulta da incompatibilidade entre os enuncia-

dos-enunciados da norma revocatória e o conteúdo da norma antes vigente, (“editam-se

as normas a, b, c cujos dispositivos são incompatíveis com os das normas x, v, z, sendo

as primeiras normas revogadoras implícitas destas últimas”).48

Neste ponto, denota-se pequena divergência com o entendimento esposado por

Gabriel IVO, porque, conforme sustenta Tercio Sampaio FERRAZ JÚNIOR, as leis que

terminam com o conhecido dispositivo “revogam-se disposições em contrário” não se

confundem com a norma revogadora expressa, “pois não se indica a norma revogada”.49

Portanto, as normas revocatórias com tal disposição devem ser tomadas como normas

revocatórias tácitas.

Propõe, ainda, Tercio Sampaio FERRAZ JÚNIOR, uma terceira classificação de

norma revocatória. Aduz que a revogação pode ser, também, global, isto é, por meio de

uma norma revocatória implícita, pode-se disciplinar integralmente matéria disciplinada

anteriormente. Para clarear a conceituação, apresenta o seguinte exemplo:

“Se viesse a ser promulgada uma lei geral das obrigações, ainda que esta

repetisse muitas disposições do Código Civil e Comercial, todas elas

ficariam revogadas porque a matéria foi reformulada integralmente.”50

45 IVO, G. Op. cit., p. 110.

46 FERRAZ JÚNIOR, T. Introdução ao estudo..., cit., p. 203.

47 FERRAZ JÚNIOR, T. Introdução ao estudo..., cit., p. 203.

48 FERRAZ JÚNIOR, T. Introdução ao estudo..., cit., p. 203.

49 FERRAZ JÚNIOR, T. Introdução ao estudo..., cit., p. 203.

50 FERRAZ JÚNIOR, T. Introdução ao estudo..., cit., p. 204.
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Para o brilhante professor, a revogação global traria como vantagem, em rela-

ção à revogação tácita por incompatibilidade, a circunstância de que não demandaria a

chamada interpretação “autêntica”.

De outra banda, Ricardo GUASTINI, embora sustente que a revogação de nor-

mas jurídicas é uma forma de “porre fine alla sua vigenza”,51 apresenta em sua obra a

distinção entre revogação expressa e tácita, sendo que, em relação à última, faz a subdi-

visão em revogação tácita por incompatibilidade e revogação tácita por nova disciplina,

algo assemelhado à revogação global proposta por Tercio.

São palavras do brilhante mestre italiano:

“L’abrogazione si dice espressa quando è compiuta: (1) mediante –

dichiarazione espressa Del legislatore – (art. 15 disp. prel. cód. civ.),

ossia tramite l’ emanazione di una esplicita disposizione abrogatrice, la

quale identifichi com precisione il suo oggetto (una legge, o una singola

disposizione, o parte di uma disposizione, anteriori).”52

De outra sorte, quanto à revogação tácita, diz GUASTINI que:

“L’abrogazione si dice tácita, quando si compie automaticamente, in virtù

solo dell” art. 15 disp. prel. cód. civ., senza l’emanazione di uma esplicita

disposizione abrogatice. Più in particolare, l’abrogazione tácita a sua

volta può avvenire in due modi distinti (1) Si parla di abrogazione per

incopatibilità allorché viene emanata una disposizione che, per una de-

terminada fattispecie, detta una disciplina incompatibile com quella pre-

vista da una disposizione precedente (pari-ordinata nella gerarchia delle

fonti). Talché la disposizione precedente, ovvero la norma in essa

contenuta, deve considerasi abrogata anche in assenza di un atto

abrogativo espresso in tal senso. (2) Si parla di abrogazione per nuova

disciplina allorché viene emanata una serie di disposizioni che, per una

– intera materia –, cioè per um insieme di fattispecie tra loro connesse,

dettano uma disciplina nuova – probabilmente (almeno in parte) difforme,

51 GUASTINI, R. Teoria e dogmática delle fonti. Milano: Dott. A. Giuffrè, 1998, p. 188.

52 GUASTINI, R. Op. cit., p. 190.
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ma non necessariamente incompatibile – rispetto a quella già dettata da

una o più disposizione antecedenti. Talché lê disposizioni antecedenti,

insieme con le norme in esse contenute, devono considerarsi abrogate

anche in assenza di um esplicito atto abrogativo in tal senso.”53

Seja qual for a classificação adotada em relação às normas revocatórias, o certo

é que a revogação do tipo expressa ou tácita global representa uma projeção significativa

do princípio da segurança jurídica. De outra sorte, a revogação tácita por incompatibilida-

de, em nosso sentir, não pode ser conceituada como revogação, empregado o termo no

sentido de abolição de validade ou vigência da norma revogada. É que a revogação tácita,

a bem da verdade, gera conflito de normas e demanda a chamada interpretação autêntica

do direito, ou seja, apenas as autoridades legitimadas pelo sistema, segundo as regras

estruturais positivadas no interior do próprio sistema, poderão dizer qual é a norma preva-

lecente, ou, ainda, se de fato existe conflito entre as normas, mesmo porque se pode cons-

truir a interpretação de que não há incompatibilidade entre as normas.

Nesse sentido, é esclarecedora a postura de Maria Helena DINIZ:

“Como o conflito normativo não é uma contradição lógica, a derrogação

que o soluciona também não é um princípio lógico. A derrogação, se-

gundo Kelsen, é uma função normativa, consistente na negação da vali-

dade de norma geral ou individual em vigor, por meio da edição de outra

norma. O problema da derrogação é, portanto, relativo ao âmbito de

validade temporal da norma. A função derrogatória não é de uma das

normas conflitantes, mas de uma terceira norma, que estabelece que,

em caso de conflito de normas, uma ou outra, ou ambas, perdem a vali-

dade. Logo, nenhuma das normas em conflito retira a validade da outra.

A abolição da validade de uma delas ou de ambas só pode dar-se me-

diante um processo de produção de normas, ou seja, por meio de uma

norma derrogatória.”54

O que se observa, em verdade, é que a revogação tácita sem caráter global não

pode ser tomada, em termos estritamente jurídicos, como revogação. Na realidade, a

53 GUASTINI, R. Op. cit., p. 191.

54 DINIZ, M. Op. cit., p. 14.
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inserção no sistema de normas antinômicas gera o conflito normativo que se caracteriza

pela incompatibilidade; a norma n’ estabelece determinada conduta como devida e a

norma n” estabelece, deonticamente, conduta oposta. Neste quadro, a priori, não se apli-

ca a regra estrutural lex posterior derogat priori, ou seja, quando há duas normas incom-

patíveis que tenham ingressado de forma válida no sistema jurídico não se pode falar

que a segunda norma revoga a anterior se o legislador não estabeleceu isso expressa-

mente. Tal situação, para ser solucionada, demanda a edição de uma terceira norma,

essa sim, norma revocatória de uma ou de ambas as normas incompatíveis.

O próprio sistema jurídico, uma vez caracterizada a antinomia, encontra regras

de solução para o conflito procurando harmonizar os textos legais. Essa solução pode

ocorrer em um caso concreto, mediante a apreciação de um órgão dotado de jurisdição,

ou seja, o magistrado decidirá qual norma incide, uma vez que o juiz não pode eximir-se

de sentenciar. Também é possível a solução do conflito normativo ser detectada antes

mesmo da ocasião da decisão judicial, oportunidade em que o próprio Poder Legislativo

soluciona a questão.

É certo, pois, que não cabe ao Poder Judiciário solucionar o conflito normativo

produzindo norma revocatória de norma produzida pelo Poder Legislativo, a não ser que

o processo se desenvolva pela via direta do controle de constitucionalidade, oportunida-

de em que, em nosso ordenamento, o Supremo Tribunal Federal faz as vezes de legisla-

dor negativo. A solução encontrada pelo juiz, no caso concreto, serve para pôr fim àquele

conflito em um determinado caso. Todavia, a antinomia permanece latente no sistema

jurídico, porquanto só pode ser eliminada – quando se cuidar de conflito entre normas de

caráter geral e abstrato – por meio de ação do próprio Poder Legislativo.

Tal assertiva parece ser indiretamente corroborada por GUASTINI quando afir-

ma que:

“L’ abrogazione tácita, come abbiamo visto, si compie senza l’ emanazione

di uma esplicita disposizione abrogatrice; essa consegue allá semplice

emanazione di nuova norme incompatibile com lê precedenti. Ma, allorché

nessuna disposizione abrogatrice è emanata, nessuna disposizione

previgente risulta sicuramente abrogata.”55

55 GUASTINI, R. Op. cit., p. 192.
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Por derradeiro, ainda no atinente à revogação de normas jurídicas, Gabriel IVO

faz interessante intersecção com os três planos de linguagem em que o direito se apre-

senta, segundo a concepção de Paulo de Barros CARVALHO, chegando à seguinte

conclusão:

“Podemos dizer que a revogação expressa atinge diretamente o plano da

expressão. Tem como objeto, claramente identificados, enunciados

prescritivos, sejam eles a enunciação enunciada, sejam o enunciado enun-

ciado. Quando o objeto é a enunciação enunciada, temos a ab-rogação.

Não importa o conteúdo, o enunciado enunciado contido no documento

normativo. Sendo o objeto da revogação o enunciado enunciado, que é

texto veiculado pela enunciação enunciada, o conteúdo do documento

normativo, estamos frente à derrogação. O documento normativo perma-

nece no sistema. A revogação expressa, embora incidente no plano da

expressão, tem reflexos no plano articulado das significações. Apanha

todas as normas que poderiam ser construídas a partir dos enunciados

prescritivos supressos. Não só. Leva consigo todas as normas que eram

construídas com apoio nos enunciados prescritivos revogados associa-

dos com enunciados que não foram objeto de revogação expressa. Já a

revogação tácita, por sua vez, opera sempre, no plano das normas jurídi-

cas. Por isso, sempre está imersa num lago de subjetividade. Para que o

direito alcance objetividade, certeza e segurança, é sempre necessário

que se promova a revogação expressa, conforme estabelece o art. 9°, da

Lei Complementar n. 95, de 26 de fevereiro de 1998.”56

Nada substancial se poderia opor a essa conclusão, a não ser o fato de que, em

nosso sentir, só há revogação tácita global, segundo a concepção de Tercio, ou por nova

disciplina, na visão de GUASTINI. Revogação tácita parcial que demande a chamada

interpretação autêntica – com todas as críticas que se possa fazer à concepção kelseniana

de interpretação – não pode ser tomada como revogação, uma vez que a norma ulterior

não retira a validade, tampouco a vigência, da norma anterior.

De resto, convém sublinhar que as normas individuais e concretas, segundo o

que se observa, são sempre revogadas expressamente.

56 IVO, G. Op. cit., p. 128.
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Derivam dessas ponderações, as seguintes conclusões no atinente à amplitude

das normas revocatórias: (i) a ab-rogação (revogação total) pode ser expressa ou implí-

cita, desde que, neste último caso, a revogação seja global ou por nova disciplina; (ii) a

ab-rogação pode atuar tanto sobre o veículo introdutor (norma geral e concreta) quanto

sobre seus enunciados-enunciados (conteúdo da norma), quando deverá haver supres-

são do texto de direito positivo; (iii) a derrogação (revogação parcial) incide sobre um ou

alguns dos enunciados-enunciados (conteúdo) da norma geral e concreta, sem eliminá-

los, permanecendo a norma geral e concreta no sistema, com conteúdo modificado par-

cialmente; (iv) examinada a revogação pela perspectiva dos enunciados-enunciados, ou

seja, tomada a revogação como norma dependente, na concepção kelseniana, temos

que a modificação do texto de direito positivo pode implicar ab-rogação de enunciado

prescritivo ou mesmo de norma jurídica isolada, sem, contudo, afetar o veículo introdutor;

(v) não há se falar em revogação tácita por incompatibilidade: há conflito de normas que

deve ser solucionado pelas regras postas no sistema, mediante a interpretação promo-

vida por autoridades competentes com poder para excluir normas incompatíveis do sis-

tema. Essa terceira norma, se produzida pelo mesmo Poder que a instituiu, será norma

revocatória expressa; se produzida por Poder distinto, solucionará o conflito normativo

apenas no caso concreto, sem promover revogação. Todavia cabe, em nosso orde-

namento jurídico, exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal funcionar como legisla-

dor negativo, no caso de controle direto de constitucionalidade de normas jurídicas. Nes-

se caso, pode-se processar a revogação expressa de uma norma jurídica por um Poder

distinto daquele que a instituiu.

De outra sorte, o que nos interessa de perto nesses domínios é verificar como se

dá a revogação das normas individuais e concretas. Ou seja, como as normas individuais

podem ser expulsas do sistema jurídico.

É o que se verá a seguir.

1.3 CLASSES DE REVOGAÇÃO DA NORMA INDIVIDUAL E CONCRETA

Parece cristalino que a maior dificuldade da teoria jurídica não está em conhecer

isoladamente os conceitos fundamentais do direito. Com mais ou menos precisão, com

uma ou outra variante conceitual, os operadores do direito respondem satisfatoriamente

a perguntas como o que é validade, o que é vigência, aplicação, incidência, eficácia etc.
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A dificuldade está em relacionar adequadamente esses temas com a matéria em que se

labora, concatenando-os de forma coerente com as premissas adotadas, de modo a

possibilitar maior segurança no trato do tema.

O tema revogação de normas jurídicas individuais e concretas, gerais e abstratas,

individuais e abstratas ou gerais e concretas é um dos mais instigantes na dogmática

jurídica. A revogação das normas individuais e concretas em particular, embora esteja

atrelada às regras estruturais comuns aplicáveis a outra espécie de norma jurídica, tem

nuanças específicas que vêm sendo adiantadas no correr deste trabalho, gerando efeitos

distintos daqueles que são freqüentemente destacados pela doutrina quando se cuida da

revogação de normas abstratas. Essas nuanças serão mais detalhadas neste tópico.

Cumpre ressaltar, no atinente à importância das classes de revogação, a lição

de Tercio Sampaio FERRAZ JÚNIOR:

“As distinções são importantes para a decidibilidade de conflitos, pois a

dogmática reconhece, como regra estrutural do sistema, que as revoga-

ções expressas e globais não precisam ser demonstradas, mas a revo-

gação tácita não se presume, exigindo-se a demonstração da incompa-

tibilidade por quem a alega.”57

Essa observação final vem a calhar como intróito à primeira grande diferença

entre a revogação de uma norma individual e concreta e a revogação de normas de

caráter abstrato. Com efeito, a revogação das normas gerais e abstratas, para que pro-

jete o princípio da segurança jurídica, precisa ser expressa. Caso contrário, necessita,

para a solução de conflitos, da chamada interpretação autêntica, conforme afiançado.

Dentro da dinâmica do sistema de direito positivo, de forma diacrônica ou sincrônica,

novas normas são editadas regulando os comportamentos intersubjetivos. Não raro são

editadas normas contraditórias, a norma n’ estabelece que determinada conduta é per-

mitida e a norma n”, por seu turno, diz que a mesma conduta é proibida.

Esse conflito normativo ocorre mais comumente entre normas abstratas, em face

do seu modo de produção normativa e dado o procedimento previsto no ordenamento

para a sua edição. As normas gerais e abstratas são produto do trabalho desenvolvido

57 FERRAZ JÚNIOR, T. Introdução ao estudo..., cit., p. 204.
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pelo Poder Legislativo, muito mais sensível às mudanças dos comportamentos sociais.

A chamada abertura semântica e pragmática do sistema de direito positivo nada mais

representa senão que as portas do sistema jurídico estão abertas para receber os influ-

xos de outros sistemas sociais. E essa abertura, segundo a lição de Lourival VILANOVA,

se dá pela porta aberta da hipótese normativa. Por isso, é equivocado falar em hipótese

de normas individuais e concretas. Não existe hipótese em norma individual e concreta,

mas, sim, a descrição de fatos jurídicos especificados em suas coordenadas de espaço

e tempo. O mais correto é se falar em antecedente, pois que cabe às normas individuais

e concretas regular o comportamento de uma pessoa ou classe de pessoas determina-

das, conforme os parâmetros hipotéticos previstos nas normas gerais e abstratas, fa-

zendo cumprir, até com o emprego da coerção institucionalizada, os comandos normativos

gerais. Ou seja, somente são enunciados nas normas individuais os fatos jurídicos ocor-

ridos no mundo fenomênico, desde que relevantes para o direito, isto é, desde que tais

eventos estejam previamente inseridos no sistema pela hipótese das normas gerais e

abstratas.

Por essa razão, o conflito normativo em relação a “fattispecie” ou em relação às

condutas hipotéticas descritas ocorre no plano das normas gerais e abstratas. Portanto,

é possível a ocorrência de antinomia no sistema jurídico entre duas normas gerais e

abstratas que descrevam hipoteticamente condutas opostas. As duas normas podem

ser válidas e vigentes nas mesmas coordenadas de espaço e tempo. Contudo, o siste-

ma jurídico está estruturado para resolver esse conflito. Apenas uma norma será válida,

ou, ainda, as duas normas serão inválidas. Isso se resolve por meio de interpretação e

deve gerar a edição de uma terceira norma que, necessariamente, será revocatória ex-

pressa de uma ou de ambas as normas incompatíveis.

A antinomia, muito mais comum no tocante às normas abstratas, também pode

ocorrer em relação às normas individuais e concretas. Todavia, a antinomia entre nor-

mas individuais e concretas, por óbvio, não acontece no plano das condutas abstratas

de conteúdo deôntico contraditório. O conflito entre normas individuais e concretas é de

outra ordem: o que se busca é impedir a reprodução de normas individuais de mesmo

conteúdo. A litispendência e a coisa julgada não comunicadas a tempo são exemplos

claros da possibilidade material de ocorrência de conflito entre normas individuais e

concretas. Melhor explicitando, “Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se

reproduz ação anteriormente ajuizada” (§ 1°, do art. 301 do CPC). Assim, por exemplo,

pode o réu a ser condenado a ressarcir danos provocados a terceiros em determinada
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ação e, ao mesmo tempo, ser absolvido em outra que é mera reprodução da ação ante-

rior, em que se firme o entendimento de que dano algum foi causado e, portanto, nada há

para ser ressarcido. Da mesma forma destacada em relação às normas gerais e abstra-

tas, essas duas normas são incompatíveis e o sistema está apto, segundo as regras

estruturais postas, a expulsar uma ou ambas. A litispendência e a coisa julgada são duas

regras estruturais preventivas postas no sistema para evitar o surgimento de conflitos

entre as normas concretas e individuais.

Por outro lado, é sabido que as normas gerais e abstratas, enquanto válidas e

vigentes, podem ser fundamento de validade de outras normas gerais e abstratas ou de

infindáveis normas individuais e concretas. Contudo, o fato jurídico descrito no antece-

dente de uma norma individual e concreta sempre terá seu fundamento de validade

construído a partir de uma determinada norma geral e abstrata.

Portanto, pode-se falar em concreção quando o fato hipotético previsto no ante-

cedente de uma norma abstrata realizou-se no tempo e no espaço, ou seja, descreve-se

o fato jurídico no antecedente de uma norma concreta. Por conseguinte, a individualização

se dá no conseqüente da norma. O conseqüente regula o comportamento de uma pes-

soa ou classe de pessoas determinadas, isto é, os sujeitos ativo e passivo da relação

jurídica estão individualizados.

Em função dessa combinação entre concreção e individualização, pode-se afir-

mar que norma concreta e individual somente pode ser derrogada ou ab-rogada por

outra norma concreta e individual. Assim, o objeto da norma revocatória de uma norma

concreta e individual é único. Apenas aquele fato concreto e determinado em suas coor-

denadas de tempo, espaço e pessoas é atingido, nenhum outro é tangenciado.

Daí decorre que a revogação da norma individual e concreta é sempre expres-

sa, não se quadra falar em revogação tácita de norma individual e concreta. A sentença

de primeiro grau somente pode ser revogada por acórdão de instância superior. Da

mesma forma, o auto de infração somente pode ser revogado por autoridade adminis-

trativa ou judicial competente para a edição de norma revocatória. Em outras palavras,

dentro do sistema dinâmico de direito positivo, a supressão de normas individuais e

concretas ocorre na estrutura de um processo ou de um procedimento, ou seja, dentro de

uma sucessão de atos intercalados, sucessivos e concatenados, regidos pelo princípio

do devido processo legal.
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Josep AGUILÓ, comentando os trabalhos doutrinários de KELSEN e de

ALCHOURRON e BULIGIN a respeito da derrogação de normas jurídicas, mostra bem

qual a visão do mestre de Viena a respeito da revogação de normas individuais, quando

discorre sobre os efeitos de uma sentença produzida contra a lei:

“La expresión ‘sentencia contra ley’ solo puede querer significar que o

bien el procedimiento con que la norma individual há sido dictada no se

corresponde com el procedimiento establecido por la ley, o bien que su

contenido no se corresponde con el contenido de la norma general que la

determina. Pero esta cuestión – dirá Kelsen – solo puede ser resulta por

el mismo tribunal, pues ‘si un tribunal decide un caso concreto y afirma que

al hacerlo há aplicado determinada norma jurídica general, la cuestión

queda resulta en un sentido positivo, y permanece así resuelta mientras la

sentencia no sea revocada por la decisión de un tribunal superior.”58

Portanto, a norma individual e concreta somente pode ser revogada por outra

individual e concreta, segundo critérios hierárquicos ou temporais postos no sistema.

Além da litispendência e da coisa julgada, outras duas regras estruturais são aplicáveis

à revogação das normas individuais e concretas. São elas: lex superior e lex posterior. A

regra da lex specialis é inaplicável à espécie.

Com isso, não emerge dúvida diante da revogação de uma norma individual e

concreta. A norma revocatória estará contida naquela sucessão intercalada de atos pró-

pria dos processos ou procedimentos. Por isso, na dinâmica do direito, a revogação das

normas individuais e concretas representa significativa projeção do princípio da segu-

rança jurídica, voltada à estabilidade das relações jurídicas e à solução de conflitos.

Vê-se, assim, que a norma revocatória de norma individual tem como caracterís-

tica a circunstância de vínculo processual ou procedimental com a norma individual

revogada. A rescisão de um compromisso de venda e compra quitado pode ser feita em

função de uma relação de coordenação ou de subordinação: o contrato que se rescinde

será sempre o primitivo; a sentença monocrática pode ser reformada por acórdão de

58 AGUILÓ, J. Sobre la derogación – ensayo de dinámica jurídica. 2. ed. Cidade do México:

Fontamara, 1999, p. 32.
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segunda instância; o auto de infração pode ser invalidado ou modificado (convalidado)

por decisão administrativa ou sentença judicial etc. Todavia, dentro do sistema dinâmico

normativo negativo, jamais remanescerá dúvida de qual norma individual e concreta está

sendo suprimida do sistema.

Assim, pode-se concluir que, dentro das classes de revogação propostas pela

Ciência do Direito, apenas a revogação expressa moldar-se-ia aos casos de supressão

de normas concretas e individuais. Nessa diretriz, seria possível criar uma subclas-

sificação. As normas individuais e concretas podem ser expressamente revogadas quando

a norma revocatória estabelecer um não dever-ser, na concepção kelseniana, ou, ainda,

quando a revogação decorrer da incompatibilidade entre textos normativos.

Quanto à primeira espécie, pode-se citar como exemplo a simples rescisão de

um contrato particular, a anulação de uma sentença de primeira instância ou a invalidação

de um ato administrativo. Nessa hipótese, a função da norma revocatória resume-se

apenas em expulsar do sistema jurídico a norma anterior. Ou seja, a norma revocatória,

ao mesmo tempo em que corta a validade da norma antecedente, perde, também, sua

validade, ou seja, cumpre a sua função.

Josep AGUILÓ, mais uma vez esmiuçando a doutrina kelseniana, posterior a

1960, destaca:

“Así sostiene explicitamente que cuando la norma derogatoria na cumplido

su funcion, esto es, cuando a la norma a la que se refiere na perdido su

validez, ella misma pierde validez. Como consecuencia de ello, la norma

derogatoria no puede ser derrogada. O produciria ningún resultado la

tentativa de derogar la norma derogatoria que ya hubiera producido sus

efectos derogatorios. La única manera de reinstaurar una norma que ha

sido derogada es promulgando otra norma de idéntico contenido.”59

A segunda espécie de revogação expressa apresenta-se quando a norma

revocatória modifica os enunciados ou o conteúdo da norma concreta e individual, isto é, a

norma revocatória expulsa do sistema a norma anterior, substituindo-a em seu conteúdo.

59 AGUILÓ, J. Op. cit., p. 40.
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Nesse caso, a norma revocatória tem dupla função. Ao mesmo tempo em que corta a

validade da norma anterior, cria nova norma descrevendo novos enunciados que são

incompatíveis com os enunciados anteriores. Daí deriva que a nova descrição dos fatos

jurídicos no antecedente da norma revocatória provocará a construção de nova significa-

ção do texto de direito positivo.

Quanto à revogação por incompatibilidade de texto, deve-se deixar claro que

haverá sempre nova enunciação-enunciada (nova norma geral e concreta) que introduzi-

rá no sistema novos enunciados-enunciados (conteúdo da norma). São inúmeras as situa-

ções em que isso ocorre. Por exemplo, a sentença de primeira instância que fixa a inde-

nização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos causados. A parte sucumbente recorre

ao Tribunal Superior, que acolhe as razões recursais reduzindo a indenização para R$

5.000,00 (cinco mil reais). O acórdão transita em julgado. O acórdão do Tribunal (nome

do veículo introdutor) é norma geral e concreta que, no seu conteúdo, traz novos enuncia-

dos-enunciados incompatíveis com os anteriores. Portanto, temos nova norma geral e

concreta, de hierarquia superior, que no seu conteúdo traz nova norma individual e con-

creta que tem a dupla função de: (i) ab-rogar os enunciados da norma individual anterior

que é expulsa do sistema (não se fala em indenização de dez mil reais); (ii) e substituir os

enunciados da norma anterior estabelecendo novos enunciados, a indenização de cinco

mil reais. Nesse caso, fala-se erroneamente em reforma parcial, como se a norma ante-

rior ainda permanecesse no sistema. A primeira norma é abolida do sistema, ficando

apenas a segunda.

Em Direito Administrativo, essa modalidade de revogação expressa por incom-

patibilidade de texto é designada ora de convalidação ora de conversão, quanto ao tipo

de ato administrativo e conforme o grau da correção a ser efetuada. Na convalidação, os

efeitos do ato inválido são salvaguardados; na conversão, por seu turno, o ato produz

efeitos de um ato novo, sem salvaguarda de efeitos quanto ao ato anterior. Oportuna-

mente, o tema será retomado.

Quando se cuida de norma abstrata, a revogação por incompatibilidade entre

textos é cunhada de revogação tácita, pois não se indica expressamente a disposição

revogada. Segue-se, daí, a exigência da interpretação autêntica, ou seja, produzida

por autoridade competente. Contudo, tal interpretação é prescindível quando se trata

de norma concreta e individual, uma vez que a revogação por incompatibilidade de

texto refere-se à norma individual anterior dentro da cadeia dialética processual ou
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procedimental na qual se desenvolve a revogação, e será levada a efeito por autorida-

de competente. Por isso, convencionamos denominar essa classe de revogação como

expressa por incompatibilidade, aplicável apenas em relação às normas individuais,

concretas ou abstratas.

Posto isso, no atinente às classes de revogação, pode-se afirmar que as nor-

mas individuais são revogadas expressamente. Entretanto, outras características dife-

renciam as normas gerais das normas individuais. Saliente-se, ainda, que as normas

gerais e abstratas, na dinâmica do direito positivo, independentemente do tempo de sua

vigência, estão sujeitas à revogação; as situações normadas podem ser alteradas a

qualquer tempo por força da vontade do legislador ou, até, pela inaplicabilidade da nor-

ma. Contudo, essa característica não se aplica às normas individuais e concretas, con-

forme se verá.

1.3.1 Produção e Revogação de Normas Individuais e Concretas.

Relevância do Fator Tempo no Direito

Costuma-se dizer que cada norma jurídica abstrata tem pelo menos cinco di-

mensões temporais: (i) tempo de existência; (ii) tempo de validade; (iii) tempo de vigên-

cia; (iv) tempo de aplicação e (v) tempo de eficácia. Entretanto, algumas normas jurídi-

cas individuais e concretas estão sujeitas a outras duas dimensões temporais para que

sejam postas validamente no sistema. Referimo-nos, especificamente, às normas indivi-

duais e concretas sujeitas ao tempo para a sua criação e sua expulsão ou substituição

no sistema jurídico.

O sistema de direito positivo, arrimado no primado da segurança jurídica, esta-

belece regras rígidas para a revogação e produção de algumas normas individuais e

concretas, regras essas inaplicáveis às normas abstratas.

A revogação de normas individuais e concretas, diante das regras de produção

normativa que regulam a matéria – dentro de um processo ou de um procedimento –,

está sujeita a limites adjetivos, como preclusões ou prescrições. Ultrapassado o tempo

estabelecido no sistema para a revogação da norma individual e concreta, o próprio

sistema cerra suas portas, não mais admitindo a revogação. A coisa julgada material é

exemplo disso. Uma vez prescrito o prazo para interposição de ação rescisória, a norma
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individual e concreta transitada em julgado ganha status de validade definitiva. Nesse

caso, não será possível a revogação por anulação, tampouco a revogação por incompa-

tibilidade de texto. A coisa julgada e a litispendência constituem-se em regras estruturais

que o direito encontrou para prevenir o aparecimento de conflitos normativos entre nor-

mas individuais.

Portanto, ainda que se admita coexistência, no ordenamento, de normas abstra-

tas antinômicas – antinomia ocorrida no plano das condutas –, sujeitas, portanto, a crité-

rios de interpretação, o mesmo não se desenvolve com as normas individuais e concre-

tas, campo no qual se desenvolvem os conflitos concretos de interesses. O sistema jurídico,

dentre os sistemas sociais, é o único que tem obrigação de decidir. O non liquet, tal qual

havia no direito romano, não é aceito na sociedade moderna. Apresentado o conflito

perante órgãos dotados de jurisdição, haverá decisão que ponha termo ao conflito. Essa

é uma das regras estruturais mais importantes de qualquer sistema jurídico.

Coisa julgada e litispendência – regras estruturais aplicáveis às normas indivi-

duais e concretas – podem representar, de certa forma, modalidades de fechamento

operativo do sistema jurídico ao qual alude a teoria dos sistemas de LUHMANN, ou,

então, ao fechamento sintático do sistema segundo os postulados da teoria analítica

desenvolvida, entre nós, por Paulo de Barros CARVALHO.

Não se admite, em respeito ao princípio da segurança jurídica, a repetição de

ações com o mesmo objeto e tampouco o desrespeito ou a relativização da coisa julgada.

A propósito do assunto, deve ser destacada a obra de Gustavo Sampaio VALVERDE,

que, fundamentado nas obras de Niklas LUHMANN e Tercio Sampaio FERRAZ JÚNIOR,

acaba por criticar defensores da relativização da coisa julgada. Inspirado, principalmen-

te, no princípio da segurança jurídica, destaca VALVERDE:

“Por outro lado, Luhmann é bastante incisivo na advertência de que a

instrumentalização de programas orientados a um fim, acompanhados

de instrumentos de correção posterior, não se adapta ao sistema jurídi-

co. Em cada decisão pendente apenas se anteciparia a constatação de

que o futuro não oferece informações suficientes para que se possa

decidir no presente sobre algo que será (no futuro) lícito ou ilícito.”60

60 VALVERDE, G. Coisa julgada em matéria tributária. São Paulo: Quartir Latin, 2004, p. 161.
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O que se depreende é que a abertura cognitiva ou semântica do direito se dá no

plano das normas gerais e abstratas ou, até mesmo, pelo costume. Em contrapartida, o

fechamento operativo ou sintático do direito ocorre, dentre outras formas, no plano das

normas individuais e concretas. Ou seja, a norma individual e concreta, além de ter por

objetivo a regulação efetiva das condutas interpessoais, possui, também, dentro da orien-

tação finalística do direito, a missão de estabilizar as expectativas e dirimir conflitos. Por

isso, a coisa julgada é tida como a mais expressiva projeção da segurança jurídica.

Em suma, o respeito à imutabilidade da decisão transitada em julgado é regra

de fechamento do sistema e tem por escopo evitar que o sistema jurídico opere em

“estado de corrupção”, conforme alude a teoria dos sistemas de Luhmann. Em razão

disso, justifica-se, na dinâmica do direito positivo, que se busque a positivação de re-

gras estruturais mais rígidas quando se fala em revogação de normas individuais e con-

cretas. O valor justiça não pode sobrepujar o valor segurança jurídica.

Aproximando o tema ao objeto deste trabalho, cumpre observar que, no campo

do Direito Administrativo, faz-se a distinção entre revogação e invalidação de atos admi-

nistrativos. A revogação se daria em razão da conveniência e oportunidade e somente

poderia ser levada a efeito pela própria Administração, ou seja, por autoridade no exer-

cício de função administrativa, ficando restrita aos atos administrativos de cunho

declaratório. A revogação, assim, teria efeitos ex nunc, respeitando-se os efeitos produ-

zidos pelo ato revogado. De outro lado, a invalidação dos atos administrativos se desen-

volveria em decorrência de um vício no ato. Daí a classificação dos atos administrativos

em inexistentes, nulos e anuláveis, sempre levando em conta o grau do vício que se

apresenta. A invalidação, por seu turno, diversamente do que ocorre com a revogação,

poderia ser levada a efeito tanto pela Administração quanto pelo Judiciário. O motivo da

invalidação, assim, não seria mais a inconveniência ou o ato inoportuno, mas a ilegitimi-

dade do ato. Por essa razão, os seus efeitos seriam ex tunc. Essa distinção semântica

foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, consoante se infere da Súmula 473 do STF.

Essa divisão é extremamente didática e útil. Contudo, não confronta com o aqui

exposto. Seja adotada a nomenclatura revogação para determinada classe de ato ou

invalidação para outra, o certo é que tanto uma quanto outra têm como efeito, dentro da

dinâmica do direito, a expulsão da norma anterior do sistema. Por hora, é o que bastava

esclarecer. No decorrer do trabalho, o tema será retomado com mais vagar.

Dessa forma, assim como a coisa julgada material é uma regra de fechamento

do sistema que não admite mais a expulsão de uma norma individual e concreta, mes-
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mo que tenha sido produzida em desconformidade com a ordem jurídica, evidencian-

do que o fator tempo é relevante para que se dê a expulsão de normas dessa natureza

do sistema jurídico, temos, de modo igual, que a decadência e a prescrição também

são regras de fechamento do sistema, uma vez que, na dinâmica do direito positivo, a

criação de normas individuais e concretas – excepcionadas algumas normas, como

os contratos administrativos ou particulares, por exemplo –, também está submetida a

limites temporais.

Em matéria tributária, essa questão fica clara. A Administração Pública tem seu

tempo rigidamente delimitado em regras positivadas no sistema para a edição do ato-

norma administrativo de lançamento tributário, sob pena de fenecer seu direito de cons-

tituição do crédito tributário.

Embora regularmente constituído o crédito tributário no interregno legal, outras

regras preclusivas, decadenciais ou prescricionais correm contra as partes no conflito

de interesses. Para o contribuinte, a preclusão refere-se ao direito de impugnar o lança-

mento; para a Fazenda Pública fluem, ainda, prazos fatais para a convalidação, conver-

são ou revisão do lançamento efetuado. Ademais, correm contra as partes prazos

prescricionais, quer para o exercício da ação pela Fazenda Pública, quer para o embar-

go da execução pelo contribuinte.

Vê-se, então, com cores vivas, que o sistema jurídico não se compagina com as

relações jurídicas perenes. O fator tempo é relevante para a edição, para a revisão e,

também, para a expulsão das normas individuais e concretas do sistema. O princípio da

segurança jurídica, no tocante especialmente às normas individuais e concretas, não

convive com a inércia, tampouco com a ilimitada revisibilidade das normas. A coisa

julgada material produzida por órgãos dotados de jurisdição e as preclusões administra-

tivas internas são provas disso.

1.3.2 Amplitude da Revogação da Norma Individual e Concreta

Feitas essas observações, cumpre verificar a amplitude da revogação das nor-

mas individuais e concretas, deixando mais uma vez assentado que a revogação de nor-
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mas concretas e individuais é sempre expressa e atinge a própria validade da norma; a

norma individual revogada perde relação de pertinência com o sistema de direito positivo.

Quanto à amplitude ou extensão da revogação das normas individuais e concre-

tas, não se vislumbra diferença no que respeita às normas gerais e abstratas. A ab-

rogação pode atingir o próprio veículo introdutor, como pode atingir as normas isoladas

contidas nos seus enunciados-enunciados, ou seja, as próprias normas individuais e

concretas. Assim, conforme afirmado, a revogação parcial ou derrogação somente se

verifica em relação ao conteúdo do veículo introdutor.

Um auto de infração (norma geral e concreta) pode ter no seu conteúdo diversas

normas individuais e concretas. O conteúdo do auto de infração, então, pode ser forma-

do por diversas normas isoladas. A modificação do conteúdo ou do texto de qualquer

uma delas implica a revogação total ou a ab-rogação da norma antecedente. O veículo

introdutor denominado auto de infração permanece no sistema parcialmente revogado

em seus conteúdos, ou seja, o auto de infração permanece no sistema subtraído em seu

conteúdo da norma individual ab-rogada.

Em suma, pode-se concluir o seguinte: (i) a revogação da norma individual e concre-

ta é sempre expressa, o seu objeto é único e determinado, projetando o princípio da seguran-

ça jurídica; (ii) são duas as subclasses de revogação expressa da norma individual e concre-

ta: revoga-se expressamente com a subtração da norma anterior ou revoga-se por

incompatibilidade de texto, quando a norma revocatória tem dupla função: retirar a validade

da norma revogada e criar nova norma com conteúdo modificado em relação à norma ante-

rior; (iii) as regras estruturais postas no sistema para a solução de antinomias entre normas

individuais e concretas são quatro: coisa julgada, litispendência, lex posterior e lex superior;

(iv) a revogação das normas individuais e concretas, diversamente do que ocorre com as

normas gerais e abstratas que podem ser revogadas a qualquer tempo, está sujeita a limites

adjetivos, objetivos e temporais; (iv) quanto à amplitude, as regras aplicáveis às normas

gerais e abstratas são igualmente aplicáveis às individuais e concretas.

1.3.3 Vigência e Aplicação – Conceitos Inaplicáveis às Normas Concretas

Até aqui o trabalho examinou alguns aspectos do sistema jurídico de direito po-

sitivo, sob a perspectiva de sua dinâmica. Procurou-se, pela ótica formal, analisar como
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as normas de produção normativa informam o processo de criação, modificação ou

extinção de normas jurídicas válidas.

As normas de produção normativa são fundamentais para se entender a dinâmi-

ca jurídica e dar ao sistema jurídico a necessária segurança para se aferir o processo de

contínua transformação de suas unidades (normas), visando, fundamentalmente, verifi-

car como e quando uma norma ingressa nos seus limites e quando e como ela é expulsa

ou modificada. As normas de produção normativa têm a mesma estrutura lógica de qual-

quer espécie normativa. No seu antecedente consta a descrição dos eventos necessários

para a edição de norma jurídica válida; qual o procedimento previsto, quais as autorida-

des legitimadas para a edição daquela espécie normativa etc. No conseqüente, estabe-

lece de forma estruturada e relacional uma das três possíveis ocorrências: a criação, a

modificação ou a extinção de normas jurídicas.

O escopo deste estudo está voltado justamente aos limites postos no sistema

para a revisão do conteúdo da norma geral e concreta do auto de infração. Por isso, a

preocupação com as formas estabelecidas dentro do sistema para a modificação ou

extinção das normas jurídicas, em especial das normas jurídicas individuais e concretas.

Não se pode esquecer, contudo, que o direito é sistema formado pelo conjunto

de normas jurídicas válidas dentro de determinadas coordenadas de tempo e espaço. O

que significa dizer que norma é conceito fundamental para o direito. Lourival VILANOVA

é enfático ao afirmar que conceito fundamental “é aquele sem o qual não é possível o

ordenamento jurídico”.61

Convém, assim, repisar mais uma vez o conceito de norma jurídica como a cons-

trução de sentido que fazemos em nossa mente da leitura de um texto de direito positivo.

Essa conceituação, entretanto, pode ser mais explicitada. Luiz César Souza de QUEIROZ,

após empreender estudo da obra de KELSEN, HART, BOBBIO e ROSS, quatro dos

mais notáveis teóricos do direito, acaba, de forma analítica, construindo uma conceituação

de norma jurídica que abarca todas as características que a fazem distinta das demais

normas sociais, morais etc. Nesse diapasão, conceitua norma jurídica como sendo “uma

mensagem prescritiva (significação), construída a partir de enunciados prescritivos (su-

61 VILANOVA, L. Causalidade e relação no direito. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 161.
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porte físico), reguladora de condutas intersubjetivas e dotada de exterioridade,

bilateralidade e coercitibilidade”.62

De fato, essa conceituação, dada sua abrangência, consegue distinguir a norma

jurídica das demais espécies normativas. É justamente a somatória dessas quatro ca-

racterísticas, isto é, linguagem prescritiva, exterioridade, bilateralidade e coercitibilidade,

que permite diferençar a norma jurídica das demais normas sociais que integram o siste-

ma social global.

Outra importante observação para a dogmática jurídica está na análise empreen-

dida em relação ao conseqüente das normas jurídicas, sejam gerais ou individuais. Advém

do conseqüente das normas jurídicas que a linguagem do direito não contém informações

sobre a realidade e o tempo atual. Seu propósito é o de afetar os comportamentos futuros.

Este é um dado importante que merece ser ressaltado: “toda e qualquer norma, seja geral

e abstrata ou individual e concreta, por estabelecer, em seu conseqüente, relações jurídi-

cas conotativas e gerais (normas abstratas) ou relações jurídicas denotativas e individuais

(normas concretas) projeta sempre o seu comando para o futuro”.63

Realmente, em relação ao antecedente normativo, as normas podem ser abstratas

ou concretas. As normas são abstratas quando o antecedente descreve hipoteticamente

conduta de possível ocorrência no campo da realidade social. Por outro giro, a norma é

concreta quando seu antecedente descreve, em linguagem competente, determinado even-

to, que passa a ser fato jurídico, ocorrido em determinadas coordenadas de espaço e tempo.

De outro modo, as normas jurídicas podem ser, também, gerais ou individuais.

São gerais quando o conseqüente está voltado para regular o comportamento ou a rela-

ção jurídica hipotética de uma classe não individualizada de pessoas, ou seja, uma clas-

se indeterminada de pessoas. As normas são individuais, por sua vez, quando o seu

conseqüente determina uma relação jurídica específica, isto é, o sujeito ativo e o sujeito

passivo estão determinados. Daí a conclusão de Souza de QUEIROZ, de que a combi-

nação desses conceitos permite, em verdade, a possibilidade de existência de quatro

tipos de normas. São elas: “a) norma abstrata e geral; b) norma abstrata e individual; c)

norma concreta e geral; e d) norma concreta e individual”.

62 QUEIROZ, L. Sujeição passiva tributária. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 21.

63 QUEIROZ, L. Op. cit., p. 24.
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Tomada essa classificação de norma jurídica e fazendo-se a ligação desses

conceitos com o aqui exposto, temos que apenas as normas de caráter abstrato (gerais

ou individuais) são dotadas de vigência e estão sujeitas aos efeitos ultra-ativos (possibi-

lidade de aplicação após a revogação). As normas concretas (gerais ou individuais) são

o próprio produto da aplicação do direito, no seu processo de positivação. A norma

concreta não faz papel de processo, é produto de aplicação.

Neste contexto, diante das muitas acepções que o termo vigência é empregado

pelos juristas, pelos legisladores ou operadores do direito, sustentamos que vigência

seria o tempo em que uma norma jurídica existente e válida pudesse ser aplicada no

sistema. Portanto, conforme essa concepção, vigência não seria atributo ou qualidade

das normas concretas.

As normas que trazem no seu antecedente a descrição de fato jurídico ocorrido

no tempo e no espaço não objetivam a produção de outras normas, elas têm por escopo

prescrever determinado comportamento futuro para uma determinada pessoa ou classe

de pessoas individualizadas. As normas individuais e concretas, conforme os sucessi-

vos graus de eficácia, visam, em última instância, a execução de seus comandos, inclu-

sive, se for necessário, com o emprego da força de forma institucionalizada.

As normas abstratas regulam condutas hipotéticas voltadas para o futuro

(positivação das normas). As normas concretas impõem coercitivamente certos com-

portamentos, também voltados para o futuro.

A sentença judicial transitada em julgado é exemplo máximo de concretude no

direito positivo. O dispositivo de uma sentença judicial, embora voltado para o futuro,

impõe ao sucumbente determinado comportamento que pode ser cumprido espontanea-

mente ou mediante execução forçada. A execução forçada é a forma organizada e

institucionalizada de se exercitar a coercitividade do direito. Função essa, diga-se, que

é representativa do traço diferencial que aparta o subsistema jurídico de direito positivo

dos demais subsistemas sociais integrantes do sistema social global.

Daí se falar que aplicar o direito positivo é o mesmo que produzir normas. A

aplicação e a positivação do direito são simultâneas. Ao se positivar uma norma geral e

abstrata se está, ao mesmo tempo, aplicando uma norma de produção normativa. Ao se

aplicar uma norma geral e abstrata se está, no mesmo momento, criando uma norma

individual e concreta, e assim sucessivamente.
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É novamente KELSEN quem esclarece o processo de positivação e aplicação

do direito dizendo que “A aplicação do direito é simultaneamente produção do direito.

Esses dois conceitos não representam, como pensa a teoria tradicional uma oposição

absoluta”.64 Todavia, prosseguindo no raciocínio, adverte KELSEN que existem duas

exceções a esse processo simultâneo de aplicação e produção do direito. Essas exce-

ções ocorreriam com a primeira e a última norma do sistema, no caso a norma funda-

mental, que é norma pressuposta, e as normas individuais e concretas, que também não

produzem outras normas.

Diz KELSEN:

“Com efeito, se deixarmos de lado os casos-limite – a pressuposição

da norma fundamental e a execução do ato coercitivo – entre os quais

se desenvolve o processo jurídico, todo ato jurídico é simultaneamente

aplicação de uma norma superior e produção, regulada por esta norma,

de uma norma inferior.”65

Com isso, parece restar claro que, dentro da dualidade processo-produto, as

normas individuais e concretas seriam produto de aplicação. A linguagem normativa do

direito jamais atinge a realidade, alterando-a ou modificando-a. A advertência de Eurico

Marcos Diniz de SANTI vem a calhar:

“Assim como a representação semiótica na curva assintótica de Charles

Sanders PEIRCE, o direito não toca a realidade, que lhe é intangível. O

direito só produz novo direito, altera a realidade sem com ela se confun-

dir, construindo suas próprias realidades.”66

Luiz César Souza de QUEIROZ retrata bem a impossibilidade do direito em to-

car o real. A sua exemplificação é clara:

“Em rigor, no caso do último ato de execução material, a norma individual

(p. ex., um mandado judicial) está dirigida à conduta de uma pessoa (p. ex.,

64 KELSEN, H. Teoria pura..., cit., p. 260.

65 KELSEN, H. Teoria pura..., cit., p. 260.

66 SANTI, E. Op. cit., 66.
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um oficial de justiça ou uma autoridade policial) que com o seu ato afeta-

rá a situação de outrem (p. ex., o que sofre o despejo, o arresto, o se-

qüestro, o que é preso etc.). O último ato de execução material não se

confunde com a norma. Se ele realmente ocorrer, estará no mundo dos

fatos, não mais no mundo das normas. E mais, a conduta regulada im-

posta pela norma acima descrita, é a do oficial de justiça (p. ex.), que

está obrigado a praticar o ato de execução material.”67

Com efeito, se aplicar o direito positivo significa produzir normas jurídicas, não

se pode falar em aplicação de normas individuais e concretas, que, conforme se verifica

da transcrição, não criam outras normas, mas eventos que traduzem comandos de ou-

tras normas gerais e abstratas. Portanto, o comando, o ato de execução da norma indi-

vidual e concreta, como exposto no exemplo, não é endereçado à parte que eventual-

mente tenha sucumbido em uma relação jurídica conflituosa, mas, sim, a órgãos estatais

de execução.

Para coerência com as premissas adotadas, enfrenta-se a questão. Ora, afir-

mou-se aqui que norma individual e concreta não é aplicada e por isso não cria outra

norma, ou seja, é produto de aplicação; afiançamos, de outra banda, que só temos fato

jurídico quando determinado evento ocorrido no plano do ser pode ser vertido em lingua-

gem competente, no antecedente de uma norma individual e concreta.

O pagamento em razão de uma execução, o despejo pela falta de pagamento, o

ato de reintegração de posse turbada etc. são atos de cumprimento de norma individual

e concreta, pois apenas essa espécie normativa pode ser diretamente cumprida ou vio-

lada. É a distinção que KELSEN faz entre comando abstrato e cumprimento concreto.

A postura kelseniana é corroborada por Hans NAWIASKY. Diz o mestre

germânico:

“A realização dos atos jurídicos individuais com base nas normas gené-

ricas pode ser concebida como uma concretização destas normas jurí-

dicas genéricas. De fato, a aplicação do direito consiste, por natureza,

na agregação de concretos elementos fáticos aos preceitos jurídicos

67 QUEIROZ, L. Op. cit., p. 56.
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abstratos. Os atos jurídicos concretos podem consistir no estabeleci-

mento de normas individuais – pense-se no negócio jurídico, na senten-

ça judicial, no mandato administrativo – ou representar os últimos atos

de realização do direito, os atos reais que, como ponto final do proces-

so jurídico, criam fatos, mas não normas de direito – exemplos: a entre-

ga da coisa, a ocupação do objeto, a detenção de pessoas.”68

Tal postura reforça o entendimento de que norma individual e concreta não é

aplicada, mas executada, e que o ato de execução não cria outra norma. Imaginemos,

pois, a seguinte situação: um contribuinte inadimplente com o Fisco sofre execução fis-

cal. O juiz de direito, examinando os pressupostos formais, determina a citação do exe-

cutado para que pague o valor ou garanta a execução se desejar embargar. O executado

indica bens à penhora e apresenta Embargos à Execução, configurando o processo

litigioso. Ao final, os Embargos são julgados improcedentes, mantida a execução, com o

respectivo trânsito em julgado da sentença.

No exemplo dado, a norma individual e concreta atingiu o grau máximo de

concreção no sistema de direito positivo. Cumpriu-se, assim, uma das funções primordiais

do direito, qual seja, pôr termo ao conflito de interesses. Daí em diante, a execução da

sentença pode ou não ocorrer. Os bens penhorados podem ou não ser suficientes para a

garantia da execução; o executado, intimado pelo oficial de justiça, pode efetuar o paga-

mento e extinguir a sua obrigação ou esperar a designação de praça para que os bens

penhorados sejam leiloados. Esses eventos, futuros e incertos, podem ou não ocorrer.

Mas imagine-se que, cumprido o comando normativo pelo oficial de justiça com a intimação

do executado, este efetue o pagamento. Diante disso, pergunta-se: o pagamento seria

fato jurídico ou mero evento? O pagamento é aplicação de norma individual e concreta

que produziria outra norma individual e concreta?

Em nossa opinião, o ato de se efetuar o pagamento ou de emitir cheque no valor

da dívida é mero evento em relação à norma individual e concreta: está no mundo do ser.

O comprovante de quitação é prova jurídica desse evento. É linguagem competente aceita

pelo direito que reflete a extinção do crédito tributário. Portanto, é fato jurídico, é antece-

dente de norma individual e concreta que terá no conseqüente a relação jurídica de

extinção do crédito tributário. Mas é norma individual e concreta que reflete o comando

68 NAWIASKY, H. Teoría general del derecho. Madri: Rialp, 1962, p. 174-5.
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não da norma individual e concreta representada pela sentença, mas de norma geral e

abstrata: a norma geral que prescreve que o pagamento é uma das formas de extinção

da obrigação.

Salvo engano, essa perspectiva do fenômeno de positivação das normas jurídicas

é compartilhada por Paulo Cesar CONRADO. Diz o respeitado professor e juiz federal:

“Mutatis mutandis, poderíamos dizer, comparando, que o pagamento a

que alude referido art. 156 funciona tal qual o fato gerador de qualquer

tributo: se este (o fato gerador) precisa estar vertido em linguagem (do

lançamento ou do autolançamento) para adquirir teor jurídico, aquele (o

pagamento), da mesma forma, é fato que se reputará jurídico desde que

revestido da respectiva linguagem, papel cumprido pelo corresponden-

te documento de quitação – norma individual e concreta que traduz o

conteúdo genérico da norma geral e abstrata (dado o fato do pagamen-

to, deve ser a extinção da obrigação tributária) e que funciona, por as-

sim dizer, como lançamento da extinção.”69

Fica, assim, fortalecida a concepção de que as normas individuais e concretas

não são aplicadas, tampouco têm entre suas qualidades a vigência. Os fatos jurídicos,

como conteúdo de normas individuais e concretas, são sempre produtos de aplicação

de normas gerais e abstratas. Desse modo, o realismo lingüístico desenvolvido pela

teoria carvalhiana fica compatibilizado com o positivismo jurídico de Hans KELSEN.

1.4 NORMAS: PRIMÁRIA DISPOSITIVA, PRIMÁRIA SANCIONADORA,

SECUNDÁRIA E COMPLETA

Discorreu-se até aqui sobre normas individuais e concretas e normas gerais e

abstratas, destacando-se suas similitudes e diferenças, reconhecendo-se, contudo, que

toda espécie de norma jurídica apresenta a mesma estrutura lógica composta de um

antecedente e um conseqüente ligados pelo functor deôntico “dever-ser” em estado neu-

tro. Reconhece-se, também, que as normas jurídicas têm homogeneidade sintática

e heterogeneidade semântica, isto é, a homogeneidade sintática decorre da mesma

69 CONRADO, P. Compensação tributária e processo. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 67.
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estrutura lógica que as normas apresentam e a heterogeneidade semântica, por sua vez,

diz respeito à diversidade de conteúdos materiais representados, voltados à regulação

das condutas sociais intersubjetivas.

Sublinhe-se, mais uma vez, a importância de se conhecer o conceito de norma

jurídica. Paulo de Barros CARVALHO destaca que norma jurídica é a “unidade mínima e

irredutível de significação do deôntico”.70 Ou seja, é conceito fundamental para o direito.

Por influência da doutrina kelseniana, reduziu-se a complexidade do estudo

normativo a uma feição dúplice, representada pelas normas primárias e secundárias. A

norma primária seria a que descreve um dever, que trata de questões de direito substan-

tivo. A norma secundária, por seu turno, prescreveria a sanção, no caso de

descumprimento da conduta hipotética descrita na norma primária. Portanto, a norma

secundária seria uma norma de direito adjetivo exigindo a presença do Estado-Juiz com

a possibilidade de exercício da coação de forma institucionalizada e organizada. Da

junção de normas primárias com a norma secundária ter-se-ia a denominada norma

jurídica completa.

Entretanto, conforme adverte Eurico Marcos Diniz de SANTI, essa composição

dúplice não explica a imposição de sanção, independentemente da norma secundária

adjetiva. A essa norma, o brilhante autor dá o nome de norma primária sancionadora,

assim explicitando:

“A norma primária sancionadora, como a norma secundária, tem por

pressuposto o não-cumprimento de deveres ou obrigações; carece, en-

tretanto, da eficácia coercitiva daquela.”71

Assim, a primeira composição jurídica da norma completa seria a norma primá-

ria dispositiva. No antecedente, descreve um fato lícito (p. ex., promover circulação de

mercadorias). No conseqüente, prescreve conduta que não tenha natureza sancionadora.

A segunda seria a norma primária sancionadora, isto é, aquela que descreve, no seu

antecedente, a ocorrência de um ilícito, decorrente do descumprimento da conduta hipo-

70 CARVALHO, Direito tributário – fundamentos..., cit., p. 18.

71 SANTI, E. Lançamento tributário..., cit., p. 38. O autor, na formalização da norma jurídica

completa, propõe a inserção da norma primária sancionadora, estruturando-a dessa forma:

D {[(p → q). (–q → r)]. [(–q v –r) → S]}.
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tética estabelecida na norma primária dispositiva. No conseqüente, prescreve conduta

que apresenta natureza sancionadora (p. ex., a imposição de multa de mora, a imposi-

ção de multa punitiva etc).

Por outro giro, a terceira norma seria a norma secundária; norma de direito adje-

tivo fora do campo temático deste trabalho, que tem por objetivo examinar a revogação

do conteúdo da norma geral e concreta do auto de infração desenvolvida no âmbito ad-

ministrativo, ou seja, prescindindo da presença do Estado-Juiz. Assim, o estudo do fenô-

meno jurídico normativo aqui desenvolvido fica restrito ao exame das normas primárias

dispositivas e sancionadoras.

Contudo, em breve incursão, convém mencionar que a norma secundária ou

adjetiva apresenta no seu conseqüente a descrição de fatos relacionados com o

descumprimento da conduta prescrita tanto no conseqüente da norma primária dispositiva

quanto no conseqüente da norma primária sancionadora. O seu conseqüente, conforme

se antecipou, prescreve relação triangular, porquanto envolve não só autor e réu, como,

também, a figura do Estado-Juiz.

Cumpre também destacar que, na doutrina, existem autores que não vêem nas nor-

mas secundárias apenas a função coercitiva ou sancionadora que levaria ao emprego da

força de forma organizada e institucionalizada. Evidentemente, não negam essa característi-

ca (coercitividade) como marco distintivo das normas jurídicas em relação às demais nor-

mas do sistema social global, no qual está inserido o subsistema de direito positivo. Não ne-

gam, porém, não reduzem a função das normas secundárias apenas a essa característica.

É oportuna a observação de Tárek Moysés MOUSSALLEM, mesmo porque a outra

característica destacada como função da norma secundária tangencia o tema deste estudo:

“A norma secundária não visa somente efetivar o cumprimento coativo do

disposto no conseqüente da norma primária, mas prevê uma atuação do

Estado-Juiz para expedir uma outra norma que, por sua vez (1) pode ser

pressuposto de uma coação – execução forçada – em virtude de o con-

teúdo da sentença transparecer uma norma de conduta ou (2) de se refe-

rir a uma norma para expulsá-la do sistema (norma de revisão sistêmica).”72

72 MOUSSALLEM, T. Op. cit., 88.
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Concordamos com a observação. A norma secundária, não obstante tenha como

característica fundamental a atuação do Estado-Juiz, objetivando a coação externa or-

ganizada e institucionalizada, nada mais representa senão um ato de aplicação do direi-

to no seu processo de positivação. Com isso, além da imposição coercitiva de certos

comportamentos, a norma secundária pode ter, também, como de fato tem, a função

revocatória, e por esse motivo MOUSSALLEM vislumbra cinco distintas acepções para

a expressão “atuação judicial”.73

Malgrado essa dupla função, tanto da norma primária (dispositiva e sancionadora),

quanto da norma secundária (coercitiva ou revisiva), o certo é que apenas com a reunião

das duas se formará a norma jurídica completa, assim entendida, no dizer de Paulo César

CONRADO, como:

“(...) a estrutura capaz de expressar a mensagem deôntico-jurídica na

sua integridade constitutiva significando a orientação da conduta, junta-

mente com a providência coercitiva que o ordenamento prevê para seu

descumprimento.”74

1.5 SINOPSE

Os ordenamentos jurídicos são formados por conjunto de normas jurídicas váli-

das, em determinadas coordenadas de tempo e espaço. A unidade dos ordenamentos

jurídicos se dá em função da norma fundamental de KELSEN, que não é norma posta,

mas pressuposta.

73 MOUSSALLEM propõe a substituição do termo “sanção”, quando vinculado à norma secun-

dária, pela expressão “atuação do Estado-Juiz”, “atuação judicial” ou “positivação”. Ou seja,

a atuação judicial seria tomada como um ato de aplicação do direito, como ato de criação de

normas jurídicas. As cinco acepções distintas destacadas por ele são: “(1) atuação judicial

como direito subjetivo de ação; (2) atuação judicial como atividade exercitada pelo órgão

jurisdicional, a qual chamaremos positivação-enunciação; (3) fatos enunciativos da enunciação

projetados no enunciado aos quais denominaremos positivação da enunciação enunciada;

(4) atuação judicial no sentido do produto do procedimento como norma individual e concre-

ta lançada pelo Poder Judiciário, a qual designaremos positivação enunciado-enunciado.

Esta última, quando for norma de conduta, pode ser a condição para que o Estado-Juiz

exerça a sanção intitulada (5) coação (execução forçada)”. Op. cit., p. 90.

74 CONRADO, P. Compensação tributária..., cit., p. 51.
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A Ciência do Direito, segundo seus postulados nomoempíricos descritivos, exa-

mina o direito não só como ordenamento, mas, também, como sistema. Os sistemas

jurídicos podem ser examinados pela perspectiva estática ou dinâmica. É pelo sistema

dinâmico de direito positivo que se capta o processo de contínua transformação de suas

unidades (normas jurídicas). As normas jurídicas são criadas, expulsas ou modificadas.

É por essa linha divisória imaginária que se terá segurança jurídica para se aferir se

determinada norma jurídica é válida e se pertence a determinada ordem jurídica.

Existem várias formas ou vários planos para o exame da validade das normas

jurídicas. A validade pode ser observada nos planos sintático, semântico ou pragmático.

A opção, no escopo deste trabalho, foi pelo plano sintático ou formal, ou seja, o exame

foi feito diante da perspectiva kelseniana de validade.

Os sistemas jurídicos são formados tanto por normas gerais e abstratas quanto

por normas individuais e concretas. As normas jurídicas, quanto ao seu antecedente, são

abstratas ou concretas. Vale dizer que as abstratas descrevem fatos ou eventos hipoté-

ticos de possível ocorrência no plano fenomênico. As concretas, por sua vez, descrevem

fatos jurídicos, isto é, eventos ocorridos em determinadas coordenadas de espaço e

tempo. Quanto ao conseqüente, as normas jurídicas podem ser gerais ou individuais.

São gerais aquelas que de forma conotativa apontam para uma classe universal de pes-

soas que reúnam condições de integrar uma relação jurídica. São individuais aquelas

que, de forma prescritiva e denotativa, individualizam os pólos passivo e ativo da relação

jurídica. Da conjunção desses elementos pode-se construir quatro tipos de normas: (i)

abstratas e gerais; (ii) abstratas e individuais; (iii) concretas e gerais; e (iv) concretas e

individuais.

Pela Teoria das Fontes do Direito chegou-se, de forma analítica, à conclusão de

que as normas jurídicas são postas aos pares no sistema. O veículo introdutor de uma

norma no sistema (Lei, Decreto, Sentença, Ato Administrativo etc.) também é norma –

não geral e abstrata ou individual e concreta, mas norma concreta e geral. Assim, a

verdadeira fonte do direito seria a enunciação, ou seja, os eventos que levaram autorida-

des competentes a editarem normas jurídicas. É pela norma geral e concreta, e não pelo

seu conteúdo, que se faz o controle formal de validade das normas.

Validade é conceito relacional. Não é, assim, qualidade de norma jurídica. É

relação de pertinência de uma norma com o sistema. É o existir específico ao qual alude
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KELSEN. Desse modo, normas jurídicas válidas seriam postas no sistema por autorida-

de competente, pelo procedimento previsto no ordenamento, que tenha motivo do ato e

seja objeto de publicidade. Esses são os elementos exteriores ao conteúdo das normas

e outorgam validade sintática às normas jurídicas. Esses elementos fazem parte do veí-

culo introdutor: a norma geral e concreta.

Derrogação e ab-rogação são formas de cortar a validade ou a vigência de uma

norma jurídica válida, pela inserção no sistema de outra norma jurídica válida: a norma

revocatória.

A norma revocatória tem por função revisar o sistema jurídico pela subtração ou

modificação de norma jurídica anteriormente válida. Assim, a norma revocatória pode ter

dupla função: (i) subtrair a norma anterior do sistema cortando-lhe a validade e, ao mes-

mo tempo, perdendo sua própria validade; (ii) subtrair a norma anterior do sistema modi-

ficando o seu conteúdo de forma a criar nova norma com conteúdo modificado incompa-

tível com o anterior.

Quanto à amplitude, a revogação pode atingir o próprio veículo introdutor ou seu

conteúdo. Na hipótese de atingir o veículo introdutor ou todas as normas que integrem

seu conteúdo, fala-se em ab-rogação. De outra parte, a norma revocatória pode atingir

apenas o conteúdo do veículo introdutor, revogando-o parcialmente. Isto é, em havendo

mais de uma norma no conteúdo do veículo introdutor, revoga-se ou modifica-se apenas

uma ou algumas delas, deixando as demais com a validade intocada. Nesse caso, fala-

se em derrogação. O veículo introdutor permanece no sistema, modificado em seu con-

teúdo, pois não conterá mais as disposições revogadas.

Quanto às classes de revogação, com alguma variante doutrinária, costuma-se

falar em revogação expressa ou revogação tácita. Essa última divide-se em global ou

por nova disciplina e em tácita por incompatibilidade. Tanto a revogação expressa quan-

to a revogação tácita global são representativas do princípio da segurança jurídica, uma

vez que não demandam esforço exegético para saber qual norma foi revogada. A revo-

gação tácita por incompatibilidade gera, em verdade, apenas um conflito normativo. Essa

classe de revogação aparece com mais freqüência no atinente às normas de caráter

geral e abstrato e exigiriam demonstração, isto é, demandariam a chamada interpreta-

ção autêntica do direito para a solução do conflito normativo.
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A revogação da norma individual e concreta, por seu turno, é sempre expressa,

tendo em vista ser promovida dentro de um processo ou procedimento. Além disso, na

dialética processual ou procedimental, a revogação da norma individual e concreta é

levada a efeito por autoridade competente. Daí se concluir que a revogação da norma

individual e concreta representa significativa projeção da segurança jurídica.

Quanto às classes de revogação expressa da norma individual e concreta, pode-

se falar em duas espécies distintas. A primeira seria a revogação expressa por

invalidação. Nessa espécie, a norma revocatória teria apenas uma função, qual seja,

cortar a validade da norma revogada. Assim, cumprida a sua função, a norma revocatória,

ao mesmo tempo, perde a sua validade. Na segunda espécie, denominada revogação

expressa por incompatibilidade, a norma revocatória teria dupla função: (i) cortar a vali-

dade da norma anterior; e (ii) criar nova norma com conteúdo modificado.

A revogação da norma individual e concreta, além de ser expressa, atinge a

própria validade da norma revogada, que é definitivamente expulsa do sistema. O que é

atingido é exatamente a validade porque, segundo a concepção aqui adotada, as nor-

mas individuais não têm, entre suas qualidades, a vigência. Essas normas são dotadas

apenas de validade e sucessivos graus de eficácia. Tomado o conceito de vigência como

possibilidade de aplicação e simultânea criação de normas, verifica-se que vigência

seria atributo exclusivo de norma abstrata (geral ou individual). A norma concreta, dentro

da dualidade processo/produto, é produto de aplicação. Portanto, ela não é aplicada,

tampouco da sua execução resultaria nova norma. Em verdade, a executoriedade da

norma individual e concreta representa apenas o grau mais elevado de sua eficácia.

Outra distinção significativa entre normas individuais e concretas e gerais e abs-

tratas está no processo de produção e revogação. Enquanto o fator tempo para edição

ou revogação das normas gerais e abstratas é irrelevante nesta espécie normativa, de-

pendendo da vontade das Casas Legislativas, algo distinto ocorre com as normas indivi-

duais e concretas. Com relação a estas, o fator tempo é relevante não só para a edição

como, também, para a expulsão das normas do sistema. Para a edição, as normas indi-

viduais e concretas estão sujeitas aos prazos decadenciais e prescricionais previstos.

Para expulsão, a coisa julgada, onde não seja possível interposição de ação rescisória,

estabiliza a relação jurídica. A norma individual e concreta em questão ganha o status de

validade definitiva, não podendo mais ser retirada do sistema. Portanto, decadência,
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prescrição e coisa julgada são regras de fechamento operativo e sintático do direito,

projetando as vigas mestras do princípio da segurança jurídica.

A norma jurídica completa é resultado da somatória da norma primária dispositiva,

da norma primária sancionadora e da norma secundária. Essa última, norma de direito

adjetivo, exige a presença do Estado-Juiz. As duas primeiras normas são de direito

material: uma é aplicada em decorrência da prática do lícito (primária dispositiva); a

outra, decorrente do ilícito (aplicação de penalidade).
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CAPÍTULO II
A NORMA JURÍDICA TRIBUTÁRIA

2.1 CONCEITOS GERAIS

Desenvolveram-se, até aqui, alguns conceitos reputados como fundamentais para

se conhecer o sistema de direito positivo e sua dinâmica. Foram diferenciados normas

individuais e concretas das gerais e abstratas, destacando-se a conseqüência e os efei-

tos jurídicos da revogação em cada uma. Esses conceitos serão retomados, pois servi-

rão de base para a argumentação que se desenvolverá no decorrer deste estudo.

Os conceitos fixados serão inseridos nos meandros da seara do Direito Tributá-

rio. Desse modo, cumpre, de antemão, firmar o conceito de norma jurídica tributária. Diz,

Paulo de Barros CARVALHO que:

“Direito Tributário positivo é o ramo didaticamente autônomo do Direito,

formado pelo conjunto das proposições jurídicas (normativas e não

normativas), que correspondam, direta ou indiretamente, à instituição,

arrecadação e fiscalização de tributos.”75

Partindo dessa premissa e relembrando que toda norma apresenta estrutura

sintática homogênea, verifica-se que somente é possível distinguir a norma jurídica tribu-

tária das demais pelo exame do seu conteúdo semântico, uma vez que, neste plano, as

normas jurídicas são heterogêneas. Assim, dentro dessa aludida heterogeneidade se-

mântica, as normas jurídicas tributárias são as que veiculam no seu conteúdo enuncia-

dos que tratam direta ou indiretamente de matérias relativas à instituição, arrecadação e

fiscalização de tributos.

É precisamente a conceituação de matérias relativas à tributação que demarca

o campo material do direito positivo tributário – ramo didaticamente autônomo do direito

75 CARVALHO, P. Teoria da norma tributária, cit., p. 83.
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– e dá o qualificativo de tributária a essa espécie de norma jurídica. Embora o direito

seja uno, didaticamente foi dividido em dois ramos, a saber: Direito Público e Direito

Privado. O Direito Tributário é sub-ramo autônomo da seara do Direito Público.

Sem dúvida, foi Paulo de Barros CARVALHO quem desenvolveu na nossa dou-

trina, com maior rigor científico, o estudo da norma jurídica tributária. Não sem razão,

destaca Sacha Calmon Navarro COÊLHO que:

“A norma tributária encontrou em Paulo de Barros Carvalho o seu me-

lhor expositor na literatura luso-hispano-americana. O Professor da

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, aderindo à terminologia

de Carlos Cóssio, vê a norma jurídica-tributária, dividida classicamente

em duas partes: hipótese endonormativa e conseqüência endonormativa.

O renomado Professor paulistano define as hipóteses das normas tribu-

tárias, como conjunto de critérios necessários à identificação do fato

lícito, que não acordo de vontades, gerador do dever tributário. Define,

por sua vez, as conseqüências das normas tributárias como o conjunto

de critérios esclarecedores da relação jurídica que se forma com a ocor-

rência in concreto do fato jurígeno (fato gerador).”76

A norma jurídica tributária em sentido estrito é denominada, por Paulo de Barros

CARVALHO, de regra-matriz de incidência tributária. Trata-se de norma geral e abstrata.

Na esfera das normas jurídicas tributárias, é regra de destaque, pois é ela que fixa o

núcleo da percussão jurídica do tributo. Assim, em nosso sistema jurídico tributário, o

número de regras dessa espécie é reduzido. Existem apenas regras-matrizes equiva-

lentes ao número de tributos encontrados em nosso sistema tributário.

Portanto, a regra-matriz de incidência tributária deita suas raízes nas regras de

competência tributária estabelecidas na Constituição Federal. Dada a rigidez de nosso

sistema tributário constitucional, a competência das pessoas políticas é desenhada, se-

gundo a acepção de Roque Antonio CARRAZZA, “com retoques de perfeição”.77 Com

76 COÊLHO, S. Teoria geral do tributo e da exoneração tributária. 3. ed. Belo Horizonte: Del

Rey, 2000, p. 111.

77 CARRAZZA, R. ICMS. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 30.
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isso, resta pouca margem de discricionariedade ao legislador infraconstitucional para a

criação dos tributos por meio de lei ordinária federal, estadual, distrital e municipal.

Portanto, os critérios para a construção da regra-matriz de incidência estão de-

lineados no texto constitucional. A esse respeito, Elizabeth Nazar CARRAZZA é enfática:

“Deve (o legislador), portanto, verificar, na própria Carta Magna: a) qual

o fato ou o conjunto de fatos sobre os quais pode incidir o tributo (balizas

do aspecto material); b) até que ponto é livre na escolha do sujeito pas-

sivo da exação (contornos do aspecto pessoal); c) qual o âmbito de va-

lidade espacial e quais as circunstâncias de lugar de ocorrência do fato

imponível (limitações ao aspecto espacial); e, d) quais momentos que

pode escolher para reputar concretizada a hipótese de incidência do

tributo (parâmetros do aspecto temporal).”78

Com uma ou outra discordância doutrinária a respeito dos critérios ou aspectos

que devem integrar o antecedente e o conseqüente da regra-matriz,79 no geral, existe

78 CARRAZZA, E. O imposto sobre serviços na Constituição. Dissertação de mestrado apre-

sentada no programa de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,

1976, p. 56 (não publicada).

79 COÉLHO, S. Teoria geral do tributo..., cit., p. 113, apresenta discordâncias com a estrutura da

regra-matriz de incidência. Diz o brilhante professor mineiro que: “Isto posto, ao lado dos

aspectos material, temporal e espacial, acrescentamos ao fato jurígeno, na hipótese da

endonorma, um aspecto pessoal. É que o fato jurígeno (um, ‘ser’, ‘ter’, ‘estar’ ou ‘fazer’) está

sempre ligado a uma pessoa e, às vezes, os atributos ou qualificações dessa pessoa são

importantes para a delimitação da hipótese de incidência. Exemplo marcante da importância

do aspecto pessoal constante das hipóteses de incidência nos oferta o ‘fato gerador’ do

ICMS. Com efeito, não basta haver circulação. É mister que a pessoa promotora da circula-

ção seja industrial, comerciante, produtor agropecuário ou equiparado”. Demais disso, quanto

ao conseqüente normativo, propõe um desenvolvimento mais cabal estabelecendo as se-

guintes indagações: a quem pagar (sujeito ativo); quem deve pagar (sujeito passivo); quanto

pagar (base de cálculo e alíquotas ou valor fixo, adições e subtrações); como pagar; quando

pagar; onde pagar. QUEIROZ, L. Op. cit., p. 173, também propõe a inclusão do critério pes-

soal no antecedente normativo. Quanto ao conseqüente, repete os mesmos critérios do

antecedente justificando sua postura dessa forma: “A norma constitucional de produção

normativa que regula a produção da norma impositiva de imposto contém o Princípio da

Capacidade Contributiva, o qual, por seu turno, afeta tanto o antecedente quanto o conse-

qüente desta norma, impondo importantes elos de ligação entre eles”.
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consenso de que o antecedente seria integrado por três critérios: (i) critério material; (ii)

critério temporal; (iii) critério espacial. O conseqüente seria composto por dois critérios:

(i) critério pessoal (sujeito ativo e sujeito passivo); e (ii) critério quantitativo (alíquota e

base de cálculo). Esses critérios serão examinados no tópico seguinte.

Embora a regra-matriz de incidência tributária seja norma jurídica tributária em

sentido estrito, vislumbra-se, diante do conceito de norma jurídica tributária adotado, que

outras normas de caráter geral e abstrato, individual e concreto, geral e concreto e indivi-

dual e abstrato também compõem o universo do subsistema de direito positivo tributário.

Nesse universo, convivem com a regra-matriz outras normas gerais e abstratas relativas

aos denominados deveres instrumentais (obrigações acessórias) e relativas à imposi-

ção de penalidades (multas administrativas). Além disso, integram esse sistema as nor-

mas individuais e concretas postas pelo particular no cumprimento dos seus deveres

instrumentais relativos aos tributos sujeitos ao “autolançamento”, as normas individuais e

concretas postas por autoridade administrativa (p. ex., o lançamento tributário, o auto de

infração etc.) e, ainda, as normas postas pela Administração e pelo Poder Judiciário,

quando tratem, no seu conteúdo, de matérias relacionadas, direta ou indiretamente, com

a instituição, arrecadação e fiscalização de tributos.

Relacionando conceitos normativos desenvolvidos neste estudo, temos que a

norma jurídica tributária completa é composta pelas normas primárias dispositivas e

sancionadoras e pela norma secundária adjetiva, objetivando a execução forçada de

determinado comportamento ou a revisão sistêmica (revogação) de normas, cujos con-

teúdos cuidem direta ou indiretamente de matéria tributária.

2.1.1 Regra-Matriz de Incidência Tributária

A regra-matriz de incidência tributária é norma jurídica geral e abstrata. Seus

parâmetros devem seguir as diretrizes de produção normativa delineadas no texto cons-

titucional. Ou seja, o arquétipo da norma de incidência tributária de qualquer tributo é

construído a partir da delegação de competências atribuídas pelo legislador constituinte

ao legislador ordinário de cada uma das ordens jurídicas parciais (União, Estados, Dis-

trito Federal e Municípios).

Assim, embora o arquétipo da regra-matriz dos tributos esteja traçado pelo texto

constitucional, os critérios tanto do antecedente quanto do conseqüente normativo são
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definidos em âmbito infraconstitucional, obedecendo, evidentemente, aos limites da Carta

Magna. Desse modo, a regra-matriz de incidência tributária é produto de aplicação de

regra de estrutura ou regra de produção normativa delineada no texto constitucional. É,

pois, norma de conduta, na acepção empregada por Paulo de Barros CARVALHO, uma

vez que seu objetivo imediato é a regulação dos comportamentos interpessoais.

Cumpre um esclarecimento. Toda norma jurídica tem por finalidade ou regular

conduta ou impor comportamento. O mesmo ocorre com as chamadas normas de pro-

dução normativa (normas de estrutura), que, em última análise, são endereçadas às au-

toridades competentes eleitas pelo sistema para a edição de normas jurídicas e aca-

bam, mesmo que de forma mediata, regulando comportamentos. Assim, poder-se-ia

indagar: que diferença haveria entre norma de produção normativa (norma de estrutura)

e norma de conduta?

Esse problema não passou despercebido das lentes de Paulo de Barros CAR-

VALHO. Diz o brilhante professor:

“Mas acontece que numa análise mais fina das estruturas normativas,

vamos encontrar unidades que têm como objetivo final ferir de modo

decisivo os comportamentos interpessoais, modalizando-os

deonticamente como obrigatórios (O), proibidos (V) e permitidos (P),

com o que exaurem seus propósitos regulativos. Essas regras, quando

satisfeito o direito subjetivo do titular por elas indicado, são terminativas

de cadeias de normas. Outras, paralelamente, dispõem também sobre

condutas, tendo em vista, contudo, a produção de novas estruturas

deôntico-jurídicas. São normas que aparecem como condição sintática

para a elaboração de outras regras, a despeito de vincularem coman-

dos disciplinadores que se vertem igualmente sobre os comportamen-

tos intersubjetivos. No primeiro caso, a ordenação final da conduta é o

objetivo pronto e imediato. No segundo, seu caráter é mediato, reque-

rendo outra prescrição que podemos dizer intercalar, de modo que a

derradeira orientação dos comportamentos intersubjetivos ficará a car-

go de unidades produzidas seqüencialmente.”80

80 CARVALHO, P. Direito tributário – fundamentos..., cit., p. 35.
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Com isso, adota-se a classificação de Paulo de Barros CARVALHO, por se considerá-

la operacionalmente útil para entender o fenômeno de positivação das normas jurídicas.

Assim, a regra-matriz de incidência tributária é norma de conduta.

Verifique-se, mais detidamente, os critérios da hipótese normativa da regra-matriz

de incidência tributária. São identificados, no antecedente, três critérios: (i) material; (ii)

espacial; (iii) temporal.

(i) Critério material: no critério material, encontra-se de forma conotativa a des-

crição dos eventos ou dos comportamentos de pessoas ou de uma classe de pessoas

que encerram um fazer, um dar, ou simplesmente um ser. O critério material é o núcleo do

antecedente normativo; é a descrição hipotética do evento tributário. É formado sempre

por um verbo pessoal de predicação incompleta, ou seja, verbo que exije complemento

(p. ex., circular mercadorias, prestar serviços, auferir rendas, industrializar produtos etc.).

(ii) Critério espacial: todo o evento hipotético descrito no antecedente

normativo ou, melhor, no critério material da regra de incidência deve ser realizado em

determinadas coordenadas de espaço e de tempo. As coordenadas de espaço refe-

rem-se ao local onde deve ser realizada a conduta. Portanto, o critério espacial está

intrinsecamente ligado aos critérios de competência territorial do ente tributante. Tribu-

tos de competência municipal devem ter sua ocorrência no plano fenomênico circuns-

crita aos limites territoriais dos Municípios. O mesmo ocorre com os tributos estaduais,

distritais e federais.

Como adverte Geraldo ATALIBA,

“A h.i só qualifica um fato, como hábil a determinar o nascimento de uma

obrigação, quando este fato se dê (se realize, ocorra) no âmbito territorial

de validade da lei, isto é, na área espacial a que se estende a compe-

tência do legislador tributário. Isto é conseqüência do princípio da

territorialidade da lei, perfeitamente aplicável ao direito tributário.”81

(iii) Critério temporal: da mesma forma que as condutas hipotéticas devem ser

realizadas em determinadas coordenadas de espaço, carecem, igualmente, de coorde-

81 ATALIBA, G. Hipótese de incidência tributária. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 1992, p. 93.
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nadas de tempo. O critério temporal é o fator indicativo do exato instante em que ocorre

no mundo fenomênico o evento hipotético previsto na norma de incidência e que faz

nascer o direito subjetivo do sujeito ativo e o correlato dever jurídico do sujeito passivo.

Contudo, o fato jurídico (fato gerador) constitutivo da obrigação tributária nascerá quan-

do o evento descrito hipoteticamente na norma geral e abstrata for convertido em lingua-

gem no antecedente da norma individual e concreta. Caso contrário, mesmo tendo ocor-

rido no mundo fenomênico, o evento não se converterá em fato jurídico tributário, não

ingressando nos limites do sistema jurídico.

Para encerrar esse tópico, cumpre ressaltar a importância tanto do critério tem-

poral quanto do critério espacial da regra-matriz de incidência tributária. A esse respei-

to, são importantes as duas observações tecidas por Luiz César Souza de QUEIROZ.

São suas as palavras:

“a) Primeira – um certo enunciado legal não faz qualquer referência ao

tempo e ao local de realização do fato. Se pelo contexto normativo não

for possível extrair tais critérios, então aquele enunciado não veiculou

norma jurídica (norma com sentido deôntico). b) Segunda – o enunciado

legal não faz qualquer referência ao tempo e ao local de realização do

fato, entretanto, por força do contexto normativo, é possível extrair tais

critérios. Neste caso, existe norma impositiva de imposto (norma jurídi-

ca com sentido deôntico), pelo menos no que tange aos requisitos tem-

poral e espacial do antecedente.”82

Em outras palavras, o aplicador do direito, quando da construção de significa-

ção do texto normativo, tem de encontrar, na configuração contextual da norma, elemen-

tos identificadores do tempo e do espaço onde o evento deve ocorrer. Não sendo possí-

vel essa identificação, não há norma jurídica.

Esses são os critérios do antecedente da regra-matriz.

No conseqüente, a regra-matriz de incidência tributária é composta por dois cri-

térios: pessoal e quantitativo.

82 QUEIROZ, L. Op. cit., p. 172.
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(iv) Critério pessoal: o critério pessoal traz as notas descritivas das pessoas

que podem ocupar o pólo ativo ou passivo de uma relação jurídica, tão logo ocorram, no

mundo fenomênico, os eventos hipotéticos descritos no antecedente normativo de uma

norma geral e abstrata, como é, no caso, a regra-matriz de incidência tributária.

Nestes termos, a regra-matriz de incidência tributária, como qualquer norma de

conduta, tem como prisma a regulação de comportamento das pessoas nas suas relações

intersubjetivas. Como norma geral que é, regula o comportamento de uma classe não indi-

vidualizada de pessoas, ou seja, o pólo passivo da relação jurídica tributária é indeterminado.

Quanto ao sujeito ativo, será ele o titular do direito subjetivo de exigir o tributo.

Cumpre anotar, quanto ao sujeito passivo tributário, a advertência de Marcelo

Fortes de CERQUEIRA:

“Não se deve confundir capacidade para realizar o evento jurídico tribu-

tário com aptidão para integrar o pólo passivo da relação jurídica insta-

lada. A capacidade para realizar o evento não se submete à disciplina

da personalidade jurídica, conforme as regras de direito privado. Por

outro lado, aquele que se coloca no pólo passivo da relação tributária,

há de obedecer, impreterivelmente, as mencionadas regras civis.”83

Essa observação é fundamental para se aclarar que o sujeito que integrará a

relação jurídica tributária no pólo passivo não está identificado apenas na regra-matriz

de incidência tributária. Essa identificação se faz pelo todo sistemático, pelo exame de

todas as regras integrantes do sistema jurídico, tais como as regras de Direito Privado,

que admitem, em certas situações específicas, que a relação jurídica seja desenvolvida

em face de entes despersonalizados ou com personalidade jurídica criada por ficção,

como é o caso do espólio, da massa falida, das sociedades irregulares etc.84 Assim,

83 CERQUEIRA. M. Repetição do indébito tributário. São Paulo: Max Limonad, 2000.

84 CARVALHO, P. Curso de direito tributário, cit., p. 309, diz que: “Alguma coisa exsurge com

veemência das afirmações verdadeiras: não se disse, ainda, com clareza e de modo pe-

remptório, que o sujeito capaz de realizar o fato jurídico tributário, ou dele participar, pode,

perfeitamente, não ter personalidade jurídica de direito privado, contudo, o sujeito passivo

da obrigação tributária haverá de tê-lo, impreterivelmente”. Dentre as regras de Direito Pri-

vado que infirmam tal postulado, pode ser destacado o art. 12 do CPC, verbis: “Serão repre-

sentados em juízo, ativa e passivamente: I – omissis; II – omisis; III – a massa falida, pelo
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tirante essas exceções, criadas pelo próprio direito positivo, em que se admite que en-

tes despersonalizados ocupem o pólo passivo de relações jurídicas de qualquer nature-

za, no mais, reconhece-se razão àqueles que afirmam que o pólo passivo deve ser ocu-

pado por quem tenha personalidade jurídica.

(v) Critério quantitativo: este critério serve para compor a específica deter-

minação do quantum debeatur, ou seja, o objeto da prestação, que, tratando-se de

norma de incidência tributária, significa dizer qual é a importância devida a título de

tributo. Então, o critério quantitativo apresenta-se, em geral, pela conjugação da base

de cálculo com a alíquota aplicável. Cabe ao legislador, em regra, o ordinário, orienta-

do pelos vetores constitucionais, criar, em abstrato, medidas que captem proporção

real do fato.

Como diz Paulo de Barros CARVALHO:

“E o legislador o faz apanhando as manifestações exteriores que pode

observar e que, a seu juízo, servem de índices avaliativos: o valor da

operação, o valor venal, o valor de pauta, o valor de mercado, o valor

presumido, o valor arbitrado, o peso, a largura, a altura, a profundidade,

a testada, a área, o volume, o perímetro, o número de cilindradas do

motor, o número de cavalos-vapor, a capacidade de vôo, o calado, en-

fim, todo e qualquer padrão dimensível ínsito ao núcleo da incidência.”85

Em apertada síntese, são esses os critérios da regra-matriz de incidência tribu-

tária ou da norma jurídica tributária em sentido estrito. Deve ser lembrado, por outro lado,

que a norma jurídica é incindível. Portanto, a divisão da norma jurídica tributária em cinco

critérios é uma construção da Ciência do Direito que permite melhor visualização do

fenômeno da percussão tributária.

síndico; IV – a herança jacente ou vacante, por seu curador; V – o espólio, pelo inventariante;

VI – omissis; VII – as sociedades sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a

administração dos seus bens; VIII – omissis; IX – o condomínio, pelo administrador ou pelo

síndico”. Aqui estão relacionados entes despersonalizados que o Direito Privado eleva à

condição de partícipes de relações jurídicas, sejam elas de Direito Privado ou de Direito

Público.

85 CARVALHO, P. Curso de direito tributário, cit., p. 325.
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2.1.2 A Norma Individual e Concreta Tributária

Em geral, ao pensar em norma individual e concreta, imagina-se um ato que

emana de autoridade competente legitimada pelo sistema para tal atividade. Nesses

termos, estariam investidos dessa competência apenas os órgãos ou pessoas da Ad-

ministração Pública, em toda a sua amplitude, e os órgãos ou pessoas integrantes do

Poder Judiciário. A primeira produziria normas individuais e concretas representadas

pelos atos administrativos em sentido estrito. O segundo estaria credenciado pelo sis-

tema para proferir Sentenças, acórdãos etc., que, igualmente, são normas individuais

e concretas.

Não há dúvida de que tanto os órgãos da Administração Pública quanto os do

Poder Judiciário estão habilitados a produzir normas individuais e concretas.

Todavia, cabe aqui a lembrança de que os próprios administrados estão legiti-

mados pelo sistema para produzir normas jurídicas individuais e concretas. Os contratos

firmados, segundo as regras de direito privado, em que duas ou mais pessoas resolvem

acordar direitos e obrigações seguindo as diretrizes das normas gerais e abstratas, são

exemplos de normas individuais e concretas criadas por particulares. Em matéria tribu-

tária, os chamados deveres instrumentais (obrigações acessórias) atribuídos aos contri-

buintes de impostos sujeitos ao chamado “autolançamento”, como a emissão de notas

fiscais, escrituração de livros, preenchimento de GIAS ou DCTF, representam, também,

a produção de enunciados prescritivos ou, ainda, a produção de normas individuais e

concretas.

Por outro lado, se a regra-matriz de incidência tributária é considerada, por exce-

lência, a norma geral e abstrata tributária em sentido estrito, o ato-norma administrativo de

lançamento, por seu turno, é a norma individual e concreta tributária em sentido estrito,

dada a sua importância no fenômeno da positivação das normas jurídicas tributárias.

Portanto, a norma individual e concreta tributária referente à constituição do cré-

dito tributário pode ser editada tanto pelo particular (“autolançamento”) quanto pela Ad-

ministração Pública. No entanto, nos termos do direito positivo brasileiro, especialmente

pela primeira parte do art. 142 do Código Tributário Nacional, encontra-se disposto que:

“compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo

lançamento (...)”, ou seja, sem adentrar ainda na definição normativa de lançamento tri-

butário (ato ou procedimento administrativo), verifica-se que a atividade constitutiva do
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crédito tributário pelo veículo introdutor denominado lançamento ficou atribuída, de forma

privativa, à Administração Pública.

De outra sorte, como se vê, a segunda parte do mencionado art. 142 do Código

Tributário Nacional trata o lançamento tributário como procedimento administrativo. Esse

equívoco do legislador gerou, sem dúvida, grande atraso na evolução dogmática de tema

deveras importante para o direito tributário. Como adverte Paulo de Barros CARVALHO:

“(...) não tivesse havido tanta hesitação a propósito da identidade do

lançamento (ato ou procedimento), e as investigações científicas sobre

esse ente do direito positivo teriam experimentado, há muito tempo,

sensível progresso.”86

Ou seja, acaso nossa doutrina tivesse pacificamente trilhado o caminho de atri-

buir ao lançamento tributário a natureza jurídica de ato administrativo e não de procedi-

mento como fizeram, entre outros, os insignes Ruy Barbosa Nogueira, Alfredo Augusto

Becker, Antonio Roberto Sampaio Doria, Marco Aurélio Greco etc. O estudo desse tema

estaria mais desenvolvido, uma vez que se aplicaria uma teoria a respeito dos atos ad-

ministrativos, contribuindo para a solução de inúmeros problemas que até hoje afligem a

Ciência do Direito Tributário.

Daí se vê que, em termos estritamente jurídicos, lançamento tributário seria ato

administrativo, ou seja, ato exercido por órgão ou pessoa integrante da Administração

Pública, o que, por si só, afasta do particular a competência para a edição do lançamen-

to tributário, assim entendido o nome do procedimento adotado para a produção de ato

administrativo que traga em seu conteúdo a constituição de crédito de natureza tributá-

ria. Celso Antônio Bandeira de MELLO oferece, com a precisão costumeira, a seguinte

noção de ato administrativo em sentido estrito:

“(...) declaração unilateral do Estado no exercício de prerrogativas públi-

cas, manifestada mediante comandos concretos complementares da lei

(ou, excepcionalmente, da própria Constituição, aí de modo plenamente

vinculado) expedidos a título de lhe dar cumprimento e sujeitos a contro-

le de legalidade por órgão jurisdicional.”87

86 CARVALHO, P. Curso de direito tributário, cit., p. 382.

87 MELLO, C. Curso de direito administrativo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 354.
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Nessa linha, arremata Paulo de Barros CARVALHO:

“Aplicando-se as lições dogmáticas existentes sobre a organização e

as potencialidades jurídicas do ato administrativo ao instituto do lança-

mento teremos condições de compreendê-lo em tópicos que se man-

têm obscuros até hoje, justamente pela ausência de instrumental científi-

co idôneo e eficiente. O instrumento a que nos referimos é a teoria dos

atos administrativos.”88

Cumpre, então, examinar o lançamento tributário como ato-norma administrativo

verificando seus elementos.

2.2 ELEMENTOS DO ATO ADMINISTRATIVO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO

A despeito das dissenções acadêmicas ainda reinantes sobre o tema, verifica-se

forte inclinação da doutrina moderna em atribuir ao lançamento tributário natureza jurídica

de ato administrativo. Em uma breve incursão, vê-se que José Eduardo Soares de MELO,89

Luciano AMARO,90 Estevão HORVATH,91 Eurico Marcos Diniz de SANTI,92 Alberto

XAVIER93 e Paulo de Barros CARVALHO,94 dentre outros, filiam-se à idéia de que lança-

mento tributário é ato final de uma cadeia procedimental, isto, ainda, quando há procedi-

mento de lançamento, haja vista que o ato administrativo de lançamento pode prescindir

de qualquer procedimento, constituindo-se em ato jurídico administrativo isolado.

Assim, comungamos com o pensar de Paulo de Barros CARVALHO, que define

lançamento tributário como:

88 CARVALHO, Curso de direito tributário, cit., p. 382.

89 MELO, J. Curso de direito tributário. 4. ed. São Paulo: Dialética, 2003, p. 83.

90 AMARO, L. Direito tributário brasileiro. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 324.

91 HORVATH, E. Lançamento tributário e autolançamento. São Paulo: Dialética, 1997, p. 60.

92 SANTI, E. Op. cit., p. 134.

93 XAVIER, A. Do lançamento teoria geral do ato do procedimento e do processo tributário. 2. ed.,

Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 44.

94 CARVALHO, P. Curso de direito tributário, cit., 13. ed., p. 383.
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“(...) ato jurídico administrativo, da categoria dos simples, constitutivos e

vinculados, mediante o qual se insere na ordem jurídica brasileira u’a

norma individual e concreta, que tem como antecedente o fato jurídico

tributário e, como conseqüente, a formalização do vínculo obrigacional,

pela individualização dos sujeitos ativo e passivo, a determinação do

objeto da prestação, formado pela base de cálculo e correspondente

alíquota, bem como pelo estabelecimento dos termos espaço-tempo-

rais em que o crédito há de ser exigido.”95

Comungamos com a doutrina que atribui ao lançamento tributário a natureza

jurídica de ato administrativo em sentido estrito. Conseqüentemente, lançamento tributá-

rio é nome do veículo introdutor (norma geral e concreta) que no seu conteúdo traz uma

ou várias normas individuais e concretas. Desse modo, como qualquer norma jurídica,

ingressa no sistema jurídico de direito positivo de forma enunciativa e proposicional (for-

ma lógica das normas jurídicas).

Como se observa, a definição de lançamento tributário proposta por Paulo de

Barros CARVALHO, à qual aderimos, identifica tanto o ato-fato (norma geral e concreta/

veículo introdutor) quanto o ato-noma (norma individual e concreta/conteúdo do veículo

introdutor). Ou seja, tal definição guarda coerência com as premissas de que as normas

jurídicas são postas aos pares no sistema jurídico. Contudo, convém sublinhar que são

entidades distintas e devem ser analisadas em apartado.

Nesse espectro, destaca-se a advertência de Eurico Marcos Diniz de SANTI:

“Assim, o ato administrativo (processo) produz o ato administrativo (pro-

duto), ao passo que o ato legislativo (processo) produz a lei (produto) e

o ato judicial (processo) produz a sentença (produto). Note-se que, só

no caso de ato administrativo, é que ocorre a ambigüidade processo/

produto, à qual imputamos inúmeras das divergências e desencontros

nas teorias que tratam do ato administrativo.”96

95 CARVALHO, P. Curso de direito tributário, cit., p. 383.

96 SANTI, E. Decadência e prescrição..., cit., p. 104.
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Para não recair nesse engano, que não seria fecundo aos propósitos deste tra-

balho, propomos examinar, de forma apartada, quais os elementos tanto da norma geral

e concreta (veículo introdutor do ato-fato administrativo de lançamento) quanto do seu

conteúdo, a norma individual e concreta (ato-norma administrativo de lançamento).

Antes, porém, convém uma breve resenha da doutrina de Direito Administrativo.

Veja-se, pois, como dois dos mais importantes administrativistas contemporâneos vêem

a matéria.

Celso Antônio Bandeira de MELLO diz:

“Usa-se a expressão elementos do ato administrativo para indicar os

requisitos do ato. Costuma-se dizer que o ato administrativo pode ser

decomposto em elementos, como abstração visando facilitar-lhe o estu-

do. Este procedimento de decomposição corresponderia à anatomia

do ato, tendo em vista exame de sua eventual patologia, isto é, dos víci-

os que porventura, possa apresentar.”97

Dessa decomposição do ato administrativo, o professor supracitado esclarece

que há desavença entre os autores quanto à identificação e ao número de elementos.

Contudo, destaca aqueles que são comumente admitidos. São eles: (i) sujeito, (ii) forma,

(iii) objeto, (iv) motivo, (v) finalidade e (vi) vontade. Com isso esclarece:

“Sujeito é o autor do ato; quem detém poderes jurídicos administrativos

necessários para produzi-lo; forma é o revestimento externo do ato: o

que ele estabelece. A expressão objeto, com este sentido, é infeliz. Se-

ria melhor denominá-la conteúdo. Motivo é a situação objetiva que auto-

riza ou exige a prática do ato; finalidade é o bem jurídico a que o ato

deve atender. Vontade é a disposição anímica de produzir o ato, ou,

além disto, de atribuir-lhe um dado conteúdo”.98

Mais adiante, ressalta que, dentre os elementos comumente destacados, é fácil

perceber que nem todos eles realmente são elementos. Assim conclui:

97 MELLO, C. Op. cit., p. 356.

98 MELLO, C. Op. cit., p. 358.
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“Dentre os assim chamados, dois são, realmente, elementos, ou seja,

realidades intrínsecas do ato. Em uma palavra, componentes dele, a

saber: o conteúdo e a forma. Não, porém, os outros.”99

Eduardo García de ENTERRÍA e Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, dois dos mais

expressivos administrativistas europeus, em obra conjunta, analisando o direito positivo

da Espanha, especialmente a LPA (Lei de Procedimento Administrativo, de 17 de julho

de 1958, modificada pela Lei de 2 de dezembro de 1963), procederam ao estudo analí-

tico dos elementos que integram a figura do ato administrativo, destacando:

“Da mesma, globalmente considerada, resultam os seguintes elemen-

tos, que detiveram nossa atenção: subjetivos (Administração, órgãos

de competência, investidura legítima do titular do órgão), objetivos (pres-

suposto de fato, objeto, causa e fim), formais (procedimento, forma da

declaração).”100

Portanto, ENTERRÍA não faz distinção entre pressupostos e elementos dos atos

administrativos. Celso Antônio Bandeira de MELLO efetua a separação destacando,

quanto aos pressupostos, aqueles que denomina pressupostos de existência daqueles

denominados pressupostos de validade. São suas as palavras:

“São pressupostos de existência o objeto e a pertinência do ato ao exer-

cício da função administrativa. Os pressupostos de validade são: 1) pres-

suposto subjetivo (sujeito); 2) pressupostos objetivos (motivo e requisitos

procedimentais); 3) pressuposto teleológico (finalidade); 4) pressupos-

to lógico (causa); e 5) pressupostos formalísticos (formalização).”101

O que se observa é que não há diferença substancial no pensamento dos consa-

grados autores. Em verdade, eles chegam à mesma conclusão. A discordância, se hou-

ver, fica no campo terminológico, uma vez que os autores espanhóis não fazem distinção

entre elementos e pressupostos do ato administrativo.

99 MELLO, C. Op. cit., p. 359.

100 ENTERRÍA, G. E.; FERNÁNDEZ, T. -R. Curso de direito administrativo. São Paulo: RT, 1991,

p. 472.

101 MELLO, C. Op. cit., p. 359.
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Após essa breve incursão, retoma-se o tema, fincando-se, agora, na observa-

ção de Eurico Marcos Diniz de SANTI. O jovem e talentoso autor, compatibilizando o

conceito aristotélico de elemento desenvolvido por Celso Antônio Bandeira de MELLO

com o empreendido por Paulo de Barros CARVALHO, segundo o qual elementos são

proposições jurídicas que compõem o fato, acaba adaptando a proposta desenvolvida

na sua obra anterior (Lançamento tributário) a essa nova perspectiva. Desse modo, de

forma analítica, indica os elementos do que denomina ato-fato administrativo (veículo

introdutor) e os elementos do que convencionou denominar ato-norma administrativo (nor-

ma individual e concreta – conteúdo do ato administrativo).

Essa análise compartimentada, com a decomposição dos elementos tanto do

veículo introdutor (norma geral e concreta) quanto do seu conteúdo (norma individual e

concreta), permite identificar com maior clareza a anatomia dos atos administrativos

com vista, principalmente, à detecção de vícios que possam macular a validade formal

ou material dos atos administrativos. Portanto, essa verificação leva em conta duas

realidades jurídicas, porém indissociavelmente ligadas, de forma que o vício em qual-

quer dos elementos internos ou externos do ato afeta ou pode afetar a validade do ato

administrativo.

Vejam-se, pois, os elementos do ato-fato e do ato-norma administrativo de lan-

çamento. Consigne-se, de antemão, que a análise empreendida desses elementos vale

tanto para o lançamento tributário quanto para o auto de infração ou para o ato de impo-

sição de penalidade, que são, também, atos administrativos.

2.2.1 Elementos do Ato-Fato Administrativo

Diante do exposto até aqui, temos que os elementos do ato-fato administrativo

são aqueles que integram o veículo introdutor ou a norma geral e concreta de toda norma

jurídica. São, pois, as marcas da enunciação que recebem o revestimento lingüístico, ou

seja, são enunciadas no veículo introdutor.

Dentre essas marcas, podem ser destacados quatro elementos: (i) agente públi-

co competente; (ii) motivo do ato; (iii) procedimento previsto normativamente; e (iv) publi-

cidade. Esses elementos são fatos jurídicos que influem positivamente na conformação

jurídica do ato administrativo.
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(i) Agente público competente é a autoridade eleita pelo sistema jurídico para a

edição do ato. Com isso, resta determinado que o ato-fato administrativo de lançamento

tributário ou o ato de imposição de penalidade somente podem ser editados por autori-

dade administrativa no sentido formal da expressão. Por outro dizer, o lançamento tribu-

tário só pode ser editado por meio de órgão ou pessoas da Administração Pública,

ficando excluída, assim, a edição do lançamento tributário pelo particular.

A competência do órgão ou pessoa decorre de uma determinação normativa.

Essa competência, todavia, vincula-se à regra-matriz de incidência tributária. Com isso

se quer dizer que as pessoas autorizadas pelo sistema jurídico para produzirem ato ad-

ministrativo devem receber tal competência do titular da potestade, isto é, do ente políti-

co apto constitucionalmente para a instituição in abstrato do tributo.

Assim, diz-se que a competência constrói-se em razão da matéria, do local e do

tempo. Normalmente, o agente público competente é a autoridade administrativa com

investidura legítima do titular do órgão e habilitada para a fiscalização direta de tributos.

Portanto, é pessoa legalmente habilitada para verificar a ocorrência do motivo do ato,

para a realização do procedimento de fiscalização e para dar a publicidade exigida pelo

direito positivo. Só que, como se disse, essa competência é restringida por três ordens

de limites.

Os limites em razão da matéria (ratione materiae), em razão do local (ratione

loci) e em razão do tempo (ratione temporis) estão ligados à competência do ente

tributante. Por exemplo, os atos administrativos de lançamento tributário que tratem, em

seu conteúdo, de matérias referentes a tributos de competência da União serão lança-

dos por autoridades administrativas que tenham recebido a delegação de atribuição da

União. Feita a atribuição, o órgão ou pessoa habilitados terão competência material

para a edição do ato-fato administrativo, sendo que essa atribuição – caso de tributos

de competência da União – se espraia pelo território brasileiro (competência ratione

loci). Da mesma forma, se o tributo veiculado no ato administrativo for de competência

estadual, distrital ou municipal, a competência em razão do local e da matéria fica atrela-

da aos limites territoriais de cada uma dessas ordens políticas integrantes da Federa-

ção, bem como fica vinculada à competência tributária para a instituição do tributo, con-

soante disposto no texto constitucional. Portanto, a competência material e territorial para

a edição do ato-fato administrativo de lançamento tributário tem arquétipo constitucional

e regula-se por limites objetivos.
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No caso do ICMS, dada a particularidade do tributo, convênios celebrados entre

Estados e Distrito Federal permitem que autoridades administrativas com competência

atribuída por determinada ordem jurídica efetuem o lançamento em face de contribuintes

localizados em unidades da Federação distintas daquela que delegou a competência,

admitindo-se, em casos expressamente previstos na legislação, a extraterritorialidade.

De outro lado, a competência em razão do tempo, para a edição do ato, embora

veiculada ao critério temporal da regra-matriz de incidência – diversamente dos outros

dois limites –, não encontra no texto constitucional critério objetivo para sua delimitação.

Assim, atribui-se ao legislador infraconstitucional a possibilidade de eleição de quando

o evento tributário se aperfeiçoará, fazendo nascer, a partir daí, a competência da auto-

ridade para a edição do ato. Note-se que essa discricionariedade do legislador ordiná-

rio não é ampla e irrestrita, pois guardará certo grau de relação com a materialidade do

tributo.

Deve ficar assentado que o agente competente é o sujeito produtor do ato-

fato administrativo e do ato-norma administrativo. Portanto, é elemento do ato-fato.

Não se deve confundir o agente competente com o sujeito ativo da relação jurídica. O

sujeito ativo faz parte ou é elemento do conseqüente do ato-norma administrativo: é

o titular do interesse estatal. O agente público competente, por seu turno, é elemento

do ato-fato: trata-se do sujeito investido na função pública autorizado a editar o ato-

fato administrativo.

(ii) Motivo do ato é o fato jurídico vinculado que exige prática do procedimento

administrativo tributário. No dizer de Celso Antônio Bandeira de MELLO, “é a situação

objetiva que autoriza ou exige a prática do ato”.102 Destaque-se, neste particular, que deve

haver prova jurídica de que o procedimento para a edição do ato-fato administrativo de

lançamento deu-se conforme normas de produção normativa do ordenamento jurídico.

Mas não só a prova de cumprimento das normas de produção normativa e o

procedimento legal dão ato-fato o status de validade formal. Isto basta e é suficiente

para normas que têm em seu conteúdo regras gerais e abstratas, todavia, é insuficiente

quando o veículo introdutor traz em seu conteúdo normas de caráter individual e concreto.

Nesse caso, além da prova de que o procedimento foi atendido, há que se provar, igual-

102 MELLO, C. Op. cit., p. 358.
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mente, a ocorrência do evento tributário no mundo fenomênico. Sem que a prova do

evento seja vertida em linguagem aceita pelo direito, não há motivo do ato e, portanto,

falecerá a competência do agente para a sua edição.

Não sem razão, Paulo de Barros CARVALHO elogia o legislador no tocante à

redação utilizada no parágrafo único do art. 142 do CTN, que se reproduz, verbis: “A

atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsa-

bilidade funcional”.

De sua cátedra, diz o renomado professor:

“(...) não merece censuras ao apontar como vinculada a atividade de

lançamento e não o ato de lançamento. Vinculado é o processo, não o

produto. É o ato-fato, não o ato-norma, que, uma vez expedido, ingressa

no sistema como uma regra qualquer, apenas discriminada em função

do instrumento que a introduziu no conjunto.”103

A atividade administrativa do agente pode ser considerada como vinculada e

obrigatória quando se depara com a prova jurídica direta ou indireta (nessa, enquadradas

a prova indiciária e as presunções) da ocorrência do evento tributário que integrará o

motivo do ato. Portanto, a prova do fato (evento) é elemento constitutivo do motivo do ato

e pressuposto de validade formal do ato-fato administrativo.

Aí reside mais uma grande diferença entre as normas gerais e abstratas e as

individuais e concretas, quanto à pertinência com o sistema jurídico. No primeiro caso,

por ser descrito no conteúdo da norma um fato de possível ocorrência no mundo

fenomênico (fato futuro), basta, para que a norma jurídica ingresse validamente no siste-

ma, que seja editada por autoridade competente, conforme o procedimento previsto no

ordenamento, e que seja publicada. No segundo caso, há um plus. Exige-se, como con-

dição de validade da norma individual e concreta, a prova de que aquela determinada

pessoa (sujeito passivo) praticou o evento tributário previsto na norma geral e abstrata

de maneira a permitir a edição do ato-fato pela autoridade competente. A busca da

prova do fato (evento) é da essência dos procedimentos que visam a edição de normas

com conteúdo individual e concreto.

103 CARVALHO, P. Direito tributário – fundamentos..., cit., p. 218.
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Celso Antônio Bandeira de MELLO vê o motivo do ato, ao lado dos requisitos

procedimentais, como um dos pressupostos objetivos do ato administrativo. Para MELLO,

o motivo é externo ao ato, não sendo parte como elemento do ato. Tal perspectiva não

difere substancialmente do que aqui se afirma. O ato-fato é o antecedente da norma

geral e concreta. Portanto, faz parte do invólucro da norma, é veículo introdutor do ato

administrativo no sistema jurídico. No lançamento tributário teremos, como um dos moti-

vos da sua prática, a ocorrência, no mundo fenomênico, daquele evento tributário hipoté-

tico. Em rigor, o motivo do ato não está apenas na lei, na necessidade de provar que o

procedimento atende requisitos legais. Está, também, na imprescindível existência da

prova jurídica do evento. Daí, afirma-se que o fato (evento) não é concreto, mas elemento

lingüístico. Sem prova do evento, em linguagem aceita pelo direito, não há ensejo ou

pretexto à prática do ato-fato administrativo.

José Souto Maior BORGES e Luciano AMARO, ainda que examinando a matéria

sob outra perspectiva jurídica, corroboram o raciocínio aqui desenvolvido. O primeiro diz:

“Para a aplicação do Direito impõe-se estabelecer se concretamente

ocorre um determinado fato – o fato jurídico tributário. Nisto consiste, em

parte, a função concretizadora da norma individual e concreta posta pelo

ato administrativo de lançamento. À verificação da ocorrência do fato

jurídico tributário (CTN, art. 113, § 1°) segue-se um ato administrativo

concreto – o lançamento (CTN, art. 142, caput).”104

Luciano AMARO,105 na mesma linha, aponta para a necessidade prévia da veri-

ficação da ocorrência do fato, de maneira a se autorizar a edição do ato administrativo.

(iii) Procedimento é a ordenação das diferentes fases cronológicas que leva à

conclusão de um ato administrativo final. Como dizem ENTERRÍA e FERNÁNDEZ, o

procedimento

“(...) não é uma forma de integração de uma só vontade administrativa

que se nutre de diferente procedência, não é um ato composto. Não é,

em efeito, um ato complexo, é um complexo de atos, todos eles instru-

104 BORGES, J. Lançamento tributário. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 82.

105 AMARO, L. Op. cit., p. 325.
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mentais ou auxiliares do ato final resolutório ou conclusivo, sem falta de

sua substantividade jurídica independente.”106

Como adverte Eurico Marcos Diniz de SANTI:

“Seria perfeitamente cabível considerar os outros três elementos (a au-

toridade, a publicidade e a verificação do motivo do ato) como aspectos

do procedimento, mas preferimos especificar o sentido de procedimen-

to como estrutura, e não como fatos em si, de um sistema de fatos orde-

nadamente inter-relacionados e dirigidos a dado fim, ou seja, como a

relação que se estabelece entre vários fazeres.”107

Concorda-se com a postura, uma vez que a particularização dos elementos per-

mite atentar para eles e para a forma de produção do ato-fato administrativo de lança-

mento com maior clareza.

(iv) Publicidade é fato jurídico em que se informa ao administrado que a norma

individual e concreta do lançamento tributário foi produzida consoante os comandos le-

gais. Embora a publicidade seja elemento do ato-fato administrativo, pode-se dizer que

ela é responsável pela cientificação do administrado não só dos elementos do ato-fato,

mas também dos elementos do ato-norma. Daí falar-se que a notificação seria um “ato

de intercâmbio procedimental”,108 como, entre outros, enfatiza Estevão HORVATH, con-

siderando-a um outro ato-norma administrativo, distinto do lançamento.

Comunga-se com o pensar de Eurico Marcos Diniz de SANTI, que vê a publici-

dade como elemento do ato-fato administrativo e não como condição de eficácia do ato.

A experiência demonstra que a ausência de notificação ou a notificação irregular não

causam a ineficácia do ato administrativo, mas o tornam invalidável. A norma jurídica

posta no sistema por autoridade competente e pelo procedimento previsto no

ordenamento, segundo a concepção kelseniana, é válida e irradia eficácia jurídica até

106 ENTERRÍA e FERNÁNDEZ. Op. cit., p. 484.

107 SANTI, E. Decadência e prescrição..., cit., p. 108.

108 HORVATH, E. Op. cit., p. 61, diz: “É ato que pode ser chamado de intercâmbio procedimental,

que dará eficácia tanto ao lançamento, quanto ao auto de infração”.
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que uma norma revocatória lhe retire a validade. Assim, não raras são as circunstâncias

em que se vê a impugnação do lançamento com a alegação de vício de notificação.

Se a publicidade da norma geral e abstrata dá-se por um veículo, ou seja, publi-

cação da lei, decreto etc. nos órgãos da imprensa oficial, para que tenha o efeito erga

omnes (p. ex., Diário Oficial da União, dos Estados etc.), a publicidade das normas

individuais e concretas, por outro lado, pode ser celebrada por diversas formas, isto é,

sem a exigência de forma sacramental única. Desse modo, a publicidade do lançamento

tributário, do auto de infração etc., segundo as leis do procedimento, pode se dar por

meio de notificação pessoal, notificação ou intimação enviada pelo correio e por uma

infinidade de formas, bastando que seja provado o fato jurídico, mediante a aplicação da

teoria das provas, de que o interessado tenha sido cientificado da existência do ato-fato

e do seu respectivo conteúdo, o ato-norma. A publicação do ato administrativo em órgão

da impressa oficial é também admitida. Todavia, ela somente ocorre em casos excepcio-

nais (p. ex., quando o administrado está em local incerto e não sabido).

A necessidade da publicidade dos atos administrativos é decorrência do princí-

pio constitucional expresso no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988.

Os elementos do ato-fato administrativo de lançamento são fatos jurídicos. Assim,

na estrutura bimembre das normas jurídicas, ocupam lugar de antecedente da norma geral

e concreta. Desse modo, os vícios nesses elementos são os chamados vícios de forma.

Como diz Eurico de SANTI: “Basta provar a inexistência jurídica de qualquer desses ele-

mentos para se inquinar juridicamente um ato-norma administrativo de inválido”.109

2.2.2 Elementos do Ato-Norma Administrativo

Os elementos do ato-norma administrativo são igualmente fatos jurídicos, já que

compõem a estrutura da norma individual e concreta do ato-norma administrativo de

lançamento.

Esses elementos, utilizando-se da terminologia de Paulo de Barros CARVALHO, tam-

bém acatada por Eurico Marcos Diniz de SANTI, são: (i) o fato-evento; e (ii) o fato-conduta.

109 SANTI, E. Decadência e prescrição..., cit., p. 108.
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O fato-evento (i) ocupa o lugar sintático de antecedente da norma individual e

concreta do lançamento tributário. O fato-conduta (ii), por sua vez, ocupa o posto de

conseqüente normativo.

Na linguagem empregada pela doutrina de Direito Administrativo, o fato-evento

equivaleria à motivação do ato administrativo. Celso Antônio Bandeira de MELLO des-

taca que não se deve confundir o motivo do ato (elemento do ato-fato) com a sua motiva-

ção (elemento do ato-norma), definindo essa última como:

“(...) a exposição dos motivos, a fundamentação na qual são enunciados

(a) a regra de Direito habilitante, (b) os fatos em que o agente se estri-

bou para decidir e, muitas vezes, obrigatoriamente, (c) a enunciação da

relação de pertinência lógica entre os fatos ocorridos e o ato praticado.

Não basta, pois, em uma imensa variedade de hipóteses, apenas aludir

ao dispositivo legal que o agente tomou como base para editar o ato.”110

Em Direito Tributário, como avaliza Eurico de SANTI, “fato-evento é a descrição

em linguagem jurídica do evento jurídico tributário”. Ou seja, o fato-evento é o próprio fato

jurídico tributário. Continuando a explanação, sustenta:

“(...) é o elo jurídico que liga a norma individual e concreta à regra-matriz

de incidência tributária, estabelecendo, nessa interação, os referenciais

de espaço e tempo imprescindíveis ao controle de legalidade do ato-

norma administrativo.”111

Saliente-se que a descrição do fato jurídico tributário no antecedente da norma

jurídica tributária deve sempre ser analisada, do prisma jurídico-dogmático, nos limites

espaciais e temporais definidos pelo direito positivo. Entre fato e conseqüência jurídica

deve mediar, exclusivamente, a intervenção normativa. A equação dogmática no proces-

so de positivação das normas é sempre precisa: a prova do evento deve ser traduzida

em linguagem competente no antecedente da norma individual e concreta. Assim, o evento

transforma-se em fato jurídico. Deixa o mundo do ser, para ingressar no do dever-ser.

Além disso, o fato jurídico tributário deve subsumir-se, também, à norma geral e abstrata

que, em matéria tributária, é a regra-matriz de incidência.

110 MELLO, C. Op. cit., p. 484.

111 SANTI, E. Decadência e prescrição..., cit., p. 109.
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Ante qualquer interferência nesta equação, seja na equivocada tradução da pro-

va do evento quando da textualização do fato jurídico ou, ainda, quando o fato jurídico

descrito não se subsumir ao evento hipotético descrito na norma geral, o ato-norma ad-

ministrativo de lançamento sujeita-se à invalidação mediante o controle de legalidade

exercido por órgãos jurisdicionais. Em outras palavras: deve-se ter rigor na edição do

ato-norma administrativo de lançamento. A equação dogmática referida pode estar cor-

rompida quer em função do erro na descrição do fato jurídico, por não se subsumir ao

evento provado (elemento do ato-fato), quer em face de o fato jurídico não se subsumir

ao evento hipotético descrito na norma abstrata.

Tomemos como exemplo um auto de infração em que a prova do evento tributário

diz ter ocorrido o subfaturamento de preço, mas a autoridade competente para a edição

do ato, interpretando de forma errônea a prova, descreve o fato-jurídico tributário como

espelhamento de nota fiscal, subsumindo o fato descrito à norma geral e abstrata corres-

pondente (erro na descrição do fato jurídico). De outra forma, pode haver a descrição cor-

reta do fato-jurídico (evento e fato jurídico em consonância), entretanto, o fato jurídico des-

crito pode não guardar relação com a norma dada como infringida (erro de subsunção).

Portanto, a edição de norma individual e concreta válida requer perfeita subsunção

entre linguagem do evento-provado, ou seja, motivo do ato-fato administrativo, e lingua-

gem da motivação do fato-evento (fato jurídico tributário) do ato-norma administrativo.

Além disso, ambos, motivo do ato e motivação, devem subsumir-se à linguagem da nor-

ma geral e abstrata de conduta ou de produção normativa. Essa divisão permitirá, no

capítulo seguinte distinguir com maior segurança o erro de fato do erro de direito para

efeitos de invalidação, convalidação ou conversão dos atos administrativos.

Em suma, o fato-evento ou a motivação do ato-norma administrativo, como ante-

cedente da norma individual e concreta, deve subsumir-se não só à regra-matriz de inci-

dência tributária, mas, também, traduzir fielmente o evento-provado que é o motivo do

ato da norma geral e concreta (veículo introdutor).

O fato-conduta, como elemento do ato-norma administrativo, ocupa posição sin-

tática de conseqüente normativo. É, pois, relação jurídica. No ato-norma administrativo

de lançamento, a Administração Pública competente para a instituição e arrecadação

do respectivo tributo ocupa o lugar de sujeito ativo, e o contribuinte, de pólo passivo da

relação jurídica tributária.
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2.3 LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO, AUTO DE INFRAÇÃO E ATO DE IMPOSIÇÃO

DE PENALIDADE – CRÍTICA À DEFINIÇÃO DO DIREITO POSITIVO

Adiantou-se que o que se disse a respeito dos elementos do ato-fato e do ato-

norma é aplicável tanto ao lançamento quanto ao auto de infração, pois ambos são atos

administrativos.

Veja-se, pois, como o direito positivo trata o tema. Diz o Código Tributário Naci-

onal que:

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 obri-

gação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o mon-

tante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,

propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vincula-

da e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. (g.n.)

Cuida-se, portanto, da definição legal do denominado lançamento de ofício. Su-

blinhe-se que, nos parâmetros deste trabalho, não se tratará de outras espécies de lan-

çamento, tais como lançamento por declaração, tampouco da constituição de crédito

tributário por meio da produção de norma individual e concreta pelo particular, no deno-

minado lançamento por homologação. Este estudo cuidará apenas do lançamento tribu-

tário ex-officio ou do auto de infração, produzido por autoridade administrativa.

O conceito legal de lançamento apresenta impropriedades. Algumas foram des-

tacadas. Para relembrar, sustenta-se que o lançamento não é procedimento, mas ato

administrativo precedido ou não de procedimento de fiscalização para a investigação

da ocorrência do evento tributário. Esse procedimento pode não ocorrer. É eventual e

não necessário.

Afirma, o legislador, que o lançamento seria tendente a verificar a ocorrência do

fato jurídico tributário. Aqui o legislador confunde o procedimento investigatório ou de

fiscalização com o ato final dessa sucessão de atos. Em verdade, o procedimento de

fiscalização é que apura a ocorrência do fato jurídico tributário, determina a matéria
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tributável, calcula o montante devido e identifica o sujeito passivo. O lançamento tributário

não é processo, é o produto dessa investigação. Assim, o lançamento, para ser efetuado,

pressupõe que os critérios – materiais, espaciais, temporais, quantitativos ou pessoais –

tenham sido verificados. Só com essa prévia identificação é que a autoridade adminis-

trativa terá aptidão ou competência para a edição do ato-fato e do ato-norma administra-

tivo de lançamento.

Por isso, Luciano AMARO afirma:

“Efetivado o lançamento, porém, este não ‘tende’ para coisa nenhuma,

ele já é o resultado da verificação da ocorrência do fato gerador, mesmo

porque, sem que se tenha previamente verificado a realização desse

fato, descabe o lançamento.”112

Peca, mais uma vez, o legislador ao inserir no contexto da definição de lança-

mento tributário a possibilidade de a autoridade administrativa, “sendo o caso, propor a

aplicação da penalidade cabível”. Confunde-se o “auto de infração” com lançamento de

ofício, os quais, conforme se verá, são atos administrativos distintos. Por hora, basta

fixar que a exigência de imposto pelo lançamento decorre da ocorrência de um fato lícito

e a imposição de penalidade, por outro turno, decorre da prática de um ilícito. Portanto,

no suporte físico denominado auto de infração, encontram-se dois atos administrativos:

(i) lançamento (quando se referir a exigência de imposto) e (ii) ato de imposição de

penalidade (quando cuidar da exigência de multa).

Conforme se afirma, andou bem o legislador ao considerar a atividade adminis-

trativa (ato-fato) e não seu conteúdo (ato-norma) como vinculada. Ou seja, deparando a

autoridade administrativa com a ocorrência do evento de natureza tributária, que lógica e

cronologicamente antecede tanto o ato-fato quanto o ato-norma administrativo de lança-

mento, não lhe restará margem de discricionariedade. Deverá expedir o lançamento,

sob pena de responsabilidade funcional.

Em verdade, a redação do art. 142 do CTN é responsável pelas disputas acadê-

micas sobre a natureza do lançamento tributário. A um só tempo ela se refere tanto ao

procedimento de fiscalização correspondente à ocorrência do evento tributário (a apura-

112 AMARO, L. Op. cit., p. 325.
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ção líquida e certa do quantum debeatur e a identificação do sujeito passivo), quanto ao

produto final. Assim, confunde em um conceito elementos de ato-fato com elementos de

ato-norma: o processo com o produto. Não bastasse isso, no atinente ao produto, ou

melhor, à motivação do ato-norma, conjuga atos administrativos distintos, ou seja, o líci-

to/ilícito tributário, imposto/multa.

Como se disse, toda norma que ingressa no ordenamento é composta por

dois plexos normativos contíguos, porém distintos. Um, o veículo introdutor, a norma

geral e concreta, cujos elementos permitem o controle da validade formal da norma

jurídica. Outro, o seu conteúdo, a norma individual e concreta, cuja motivação aplica-se

à norma tributária material, ou seja, à regra-matriz de incidência tributária. Por isso,

Alberto XAVIER conceitua lançamento como “um ato de aplicação da norma tributária

material ao caso concreto”,113 e José Souto Maior BORGES, na mesma traça, define-

o, no sentido lato, como “um ato de aplicação da norma tributária material praticado

por agente competente ou órgão administrativo”.114

Vê-se, assim, que os consagrados tributaristas, especialmente Alberto XAVIER,

detêm atenção no conteúdo do veículo introdutor do ato administrativo de lançamento, ou

seja, na norma individual e concreta produzida. José Souto Maior BORGES, por sua vez,

ressalta um dos elementos do antecedente do veículo introdutor, ao referir que o ato deve

ser praticado por agente ou órgão administrativo.

Nota-se, na perspectiva teórica aqui desenvolvida, em que se busca o exame for-

mal e analítico das normas jurídicas, que a definição empreendida tanto por Alberto XAVIER

quanto por Souto Maior BORGES, embora coerente com as premissas adotadas, não

satisfaz as exigências deste estudo. Conforme se viu na primeira parte deste trabalho, a

teoria das fontes do direito acaba por fornecer importante ferramenta para o exame for-

mal das normas jurídicas. Analisar o ato-fato administrativo de lançamento e o ato-norma

administrativo como realidades contíguas, porém distintas, permite alargar o exame da

estrutura formal e material do lançamento tributário, facilitando a identificação de eventuais

vícios de formação e, conseqüentemente, dos efeitos jurídicos desses vícios, no atinente,

especialmente, à validade dos atos administrativos.

113 XAVIER, A. Do lançamento: teoria geral..., cit., p. 57.

114 BORGES, J. Op. cit., p. 132.
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2.3.1 Da Eficácia Declaratória ou Constitutiva do Lançamento

e do Auto de Infração

Outra disputa acadêmica diz respeito aos efeitos jurídicos do lançamento tribu-

tário. Guerreiam os defensores da tese da eficácia declaratória com os que sustentam a

eficácia constitutiva. Sobre essa diferença, de longa data escreveu Alfredo Augusto

BECKER:

“Os que sustentam a tese do efeito declaratório do lançamento não con-

seguem convencer aos que defendem a tese do efeito constitutivo; e

nem estes àqueles. Por sua vez, os que assistem esta querela fradesca,

inclinam-se, uns para a tese constitutiva, outros para a tese declaratória,

sem contudo trazerem mais luz à confusão reinante e revelando mais

perplexidade que aceitação desta ou daquela doutrina.”115

Desde então, a doutrina de Direito Tributário experimenta grande evolução. Como

adverte Paulo de Barros CARVALHO, coube ao mestre uruguaio Valdes COSTA empreen-

der estudo do sistema tributário de diversos Estados, concluindo que, na América Latina,

a legislação de todos os países inclina-se por reconhecer a natureza declaratória do

lançamento tributário.

Confirmando este estudo, apesar de o Código Tributário Nacional em seu art.

142 mencionar expressamente que compete “à autoridade administrativa constituir o

crédito tributário pelo lançamento”, a doutrina contemporânea à edição do Codex, quase

que de forma uníssona, inclinou-se por reconhecer que o lançamento tributário teria a

eficácia jurídica declaratória.

Dentre múltiplas classificações dos atos administrativos, destacamos que: quanto

à estrutura, o lançamento tributário é ato concreto; quanto aos destinatários, é ato indivi-

dual; quanto ao grau de liberdade da Administração, ato-fato administrativo vinculado; quanto

à situação de terceiros, é considerado ato externo, pois produz efeitos diante de terceiros

(o contribuinte); no que tange à composição da vontade produtora do ato, é ato simples,

uma vez que produzido por único órgão; quanto à formação do ato, o lançamento configura

ato unilateral, pois emana pela declaração jurídica de uma parte: o Estado-Administração.

115 BECKER, A. Teoria geral do direito tributário. 3. ed. São Paulo: Lejus, 1998, p. 132.
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Quanto aos efeitos, os atos administrativos podem ser constitutivos ou

declaratórios. Lúcia Valle FIGUEIREDO diz, com precisão, que os atos declaratórios

não ampliam e tampouco restringem direitos, “(...) são aqueles que apenas se limitam a

certificar a existência de alguma situação ou relação jurídica”.116 Por seu turno, os atos

administrativos constitutivos seriam aqueles que “geram relação jurídica, criam-nas, pois

modificam ou extinguem direitos”.117

Celso Antônio Bandeira de MELLO, por sua vez, diz que atos administrativos

declaratórios são “os que afirmam a preexistência de uma situação de fato ou de direi-

to”.118 Quanto aos atos constitutivos, afirma serem aqueles que “fazem nascer uma situa-

ção jurídica, seja produzindo-a originalmente, seja extinguindo ou modificando situação

anterior”.119

Trazendo conceitos da secular teoria dos atos administrativos para a seara tri-

butária, vemos Ricardo Lobo TORRES sustentar que o problema da eficácia do lança-

mento está imbricado na natureza da relação jurídica:

“Aqueles que defendem a tese de que a relação jurídica tributária tem

natureza obrigacional vão concluir que o lançamento é meramente

declaratório da obrigação preexistente. As correntes que entendem ter

a relação tributária natureza procedimental vão chegar à conclusão de

que a eficácia do lançamento é constitutiva. Após discorrer sobre as

duas teorias e seus representantes mais expressivos no cenário inter-

nacional, concluí que a doutrina brasileira inclina-se por uma postura

conciliadora, isto é, admite que o lançamento tributário é declaratório da

obrigação e constitutivo do crédito tributário.”120

De outra banda, Paulo de Barros CARVALHO deixa assentado que a inclinação

por uma ou outra teoria depende do sistema de referência adotado. Lembramos que o

116 FIGUEIREDO, L. Curso de direito administrativo. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 118.

117 FIGUEIREDO, L. Op. cit., p. 118.

118 MELLO, C. Op. cit., p. 389.

119 MELLO, C. Op. cit., p. 389.

120 TORRES, R. Curso de direito financeiro e tributário. 8. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Reno-

var, 2001, p. 245.



105

referencial teórico adotado neste trabalho segue o modelo tracejado pelo realismo

lingüístico. Nessa dimensão, conforme predica CARVALHO, não se quer abandonar o

evento ou as relações jurídicas efectuais, que nasceriam da mera ocorrência no mundo

fenomênico do evento tributário. Tanto isso é verdade que o evento tributário é tomado

como marco temporal de aplicação da legislação tributária que vigia à época do fato e

como o dies a quo para a contagem do prazo decadencial. Não são, assim, inconciliá-

veis a teoria bidimensional e a teoria unidimensional do direito, conforme procuram res-

saltar alguns críticos da teoria carvalhiana. Na metodologia aqui proposta – unidimensional

– só ingressaria o sistema jurídico de direito positivo aquilo que estivesse vertido em

linguagem propriamente jurídica. Em outras palavras, não sendo possível relatar o even-

to pelo fato de não existirem provas jurídicas de sua ocorrência, ou pelo fato de não o ter

como efetivamente realizado, para o direito nada ocorreu. Assim, não se há de admitir

que a mera ocorrência no mundo fenomênico faz nascer de forma imediata e infalível a

obrigação tributária.

Sob essa perspectiva, ao se distinguir conceitos de evento e fato jurídico e se

admitir a estrutura bimembre das normas jurídicas, visualizam-se, no conteúdo do ato

administrativo de lançamento tributário ou do auto de infração, dois elementos: o deno-

minado fato-evento e o denominado fato-conduta, que nada são senão o antecedente e

o conseqüente das normas individuais e concretas.

O fato-evento é o fato jurídico tributário, ou seja, a descrição lingüística, no ante-

cedente de uma norma individual e concreta, do evento hipotético tributário ocorrido no

plano da realidade social, devidamente caracterizado em suas coordenadas de tempo e

espaço. Como diz Eurico de SANTI, “o evento não é o fato-evento, é descrito pelo fato-

evento que assim o constitui juridicamente”.121

O art. 144 do CTN prescreve que o lançamento reporta-se à data da ocorrência

do fato gerador (evento tributário) e rege-se pela lei então vigente, ainda que posterior-

mente modificada ou revogada. Com isso se verifica que o fato-evento teria duplo efeito.

Seria declaratório do evento, motivo pelo qual é aplicada a lei vigente no momento da

ocorrência e não a lei vigente na data da edição do ato, e seria, também, constitutivo do

fato jurídico tributário.

121 SANTI, E. Decadência e prescrição..., cit., p. 113.
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Daí decorre outra importante conclusão. É o evento tributário que irá demarcar o

dies a quo do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, aplicando-se,

conforme o caso, a regra do § 4°, do art. 150, ou a regra do art. 173, I do CTN.

Exemplificando, o evento tributário, no caso do ICMS, é a operação jurídica de saída de

uma mercadoria em 16.01.2004, supondo emissão da nota fiscal de saída naquela data.

Contudo, a operação ficou à margem da escrita fiscal, ou seja, não foi levada à apuração

do imposto. Conseqüentemente, nos termos da lei, ocorreu o evento tributário previsto

na regra-matriz de incidência tributária. Tal evento, entretanto, foi omitido do Fisco. Esse

evento tributário, para produzir efeitos no universo do direito, necessita de explicitação

em um título jurídico. No caso, seria aplicável a regra do art. 149, VI, isto é, para corrigir a

omissão do sujeito passivo, o Fisco deve lavrar auto de infração exigindo o imposto

omitido e aplicando a penalidade cabível. Lavrado o auto de infração em 16.01.2005, o

evento tributário converte-se em fato-jurídico e ingressa no sistema de direito positivo.

Em síntese, o auto de infração, na parte onde houver a exigência do imposto (anteceden-

te da norma individual e concreta), será declaratório do evento ocorrido em 16.01.2004 e

constitutivo do fato jurídico tributário em 16.01.2005. Nesse exemplo, não se operou a

decadência.

Portanto, o antecedente da norma individual e concreta tributária é declaratório

do evento e constitutivo do fato-jurídico. Passando ao conseqüente normativo (fato-con-

duta), temos a proposição prescritiva que estipula a relação jurídica tributária, campo

onde são individualizados o sujeito ativo e o sujeito passivo, além de ser quantificado o

montante do tributo devido. Como se viu, o fato-evento reconstrói o passado, isto é, traz

o passado para o presente, característica essa de toda norma individual e concreta.

Contudo, a relação jurídica estabelecida no conseqüente normativo invariavelmente vol-

ta-se para o futuro. A relação jurídica é construída a partir do fato jurídico e não do evento

tributário.

Assim, explica Paulo de Barros CARVALHO de forma percuciente:

“Todos os elementos utilizados para a composição do enunciado

relacional são extraídos do fato e não do evento, que já se consumiu ao

transformar-se no enunciado do antecedente normativo. A montagem

da relação jurídica não retroage ao instante da verificação do evento,

para dele retirar os dados de que necessite, em ordem de qualificação dos

sujeitos e à quantificação do débito tributário, pois tudo está no enunciado
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factual, e o que lá não estiver foi desprezado pelo editor da norma, ao

selecionar as propriedades do evento, sendo, dessa maneira, irrelevantes

juridicamente.”122

Disso se conclui que o fato-conduta é o próprio crédito tributário. Portanto, o

conseqüente normativo seria constitutivo do crédito tributário. Em suma, o fato-evento é

declaratório do evento e constitutivo do fato jurídico tributário. O fato-conduta, por seu

turno, é constitutivo do crédito tributário.

2.3.2 Auto de Infração e Ato de Imposição de Penalidade – Resenha

Doutrinária

Assim como o lançamento tributário, o auto de infração é ato administrativo que, no

seu antecedente, é declaratório do evento tributário e constitutivo do fato jurídico. No atinente

ao conseqüente da norma individual e concreta – conteúdo do veículo introdutor –, o auto de

infração é constitutivo do crédito tributário.

Este ato administrativo vinculado representa, sem dúvida, a edição de norma

individual e concreta. Esclareça-se, preliminarmente, que as disputas doutrinárias des-

tacadas por José Souto Maior BORGES, consistentes em determinar se auto de infra-

ção é ou não lançamento tributário, não têm mais razão de ser. É pensamento sedimentado

na doutrina que, no veículo introdutor denominado auto de infração, podem ser encontra-

dos dois atos administrativos distintos, representando realidades jurídicas igualmente

distintas.

Estevão HORVATH, analisando a redação do art. 142 do CTN, faz a seguinte

colocação:

“Apesar do que relatamos, ao jurista cabe tentar compaginar, procurar

harmonia daquilo que aparentemente é inconciliável. Na hipótese ora

estudada, temos de ter presente que, embora englobados sob um mes-

mo nome – lançamento – há dois atos distintos na previsão do art. 142

do CTN, a saber: o ato de lançamento propriamente dito e o ato de

122 CARVALHO, P. Direito tributário – fundamentos..., cit., p. 225.
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aplicação de sanção – normalmente denominado de auto de infração.

Noutros termos, embora geralmente plasmados num mesmo documen-

to, importa vislumbrar neste as duas distintas realidades jurídicas a que

mais atrás nos referimos.”123

Eurico Marcos Diniz de SANTI discorre a respeito do veículo introdutor denomi-

nado auto de infração. Para compreender seu raciocínio analítico e sua proposta, iremos

descrevê-la detalhadamente:

“Nada impede que um mesmo suporte físico, uma folha de papel por

exemplo, contenha ‘n’ enunciados aos quais correspondam ‘n’ normas

jurídicas. A norma é a significação, não o suporte existencial; o ato-nor-

ma administrativo de lançamento é a significação do enunciado, não o

documento que o veicula.

Posto isso, é lícito imaginar: (i) o ato-norma administrativo de lançamen-

to, (ii) o ato-norma administrativo de imposição de multa pelo não paga-

mento, (iii) o ato-norma administrativo de imposição de multa de mora e

(iv) o ato-norma administrativo de imposição de multa instrumental (Ca-

pítulo VI, itens 3.1, 3.2 e 3.3) – todos normas jurídicas – com

correspectivos enunciados veiculados em um único documento, que pode

ter um nome qualquer, até mesmo ‘auto de infração’.

‘Auto de infração’ é o documento, a peça, o veículo sígnico (Morris), o

contato, enfim, o suporte físico que veicula os enunciados das várias

normas que se instalam na concretude deste substrato único.”124

José Souto Maior BORGES, por seu turno, vê o auto de infração como estrutura

complexa:

“Auto de infração é ato procedimental que se formaliza mediante um só

documento, relacionado com uma realidade jurídica complexa que lhe é

subjacente. Mas sob essa unidade formal se esconde sua diversidade

de funções técnicas. Trata-se de ato procedimental cuja complexidade

123 HORVATH, E. Op. cit., p. 60.

124 SANTI, E. Lançamento tributário, cit., p. 196.
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é revelada pela circunstância de que no auto de infração, como nota

comum à multiforme legislação pertinente à matéria, vêm normalmente

mescladas (a) a aplicação das narinas (sic) que disciplinam a cobrança

do tributo, inconfundível com (b) a aplicação das normas que prescre-

vem a sanção de ato ilícito, a cominação de penalidades tributárias e,

finalmente, (c) a aplicação da norma processual tributária, pela intimação

ao autuado para cumprir a exigência fiscal ou impugná-la, no prazo que

for assinalado. Cumpre, portanto, extrair a variedade irredutível, sob a

aparência de uma inexistente unidade do regime jurídico, que decorre

da unitária formalização desse ato processual. Sua forma, portanto, é

unificada; a estrutura do auto de infração, complexa.”125

Alberto XAVIER, por sua vez, também vê dois atos distintos confundidos no mesmo

texto ou documento:

“O lançamento aplica a norma tributária material, em cuja hipótese se

integra um fato tributário e cujo mandamento se traduz na criação de

uma obrigação tributária; ao invés, o ato de aplicação de uma pena fis-

cal concretiza a norma penal tributária, em cuja hipótese se integra um

fato punível, constituído por uma infração à lei fiscal e cujo mandamento

se traduz na sanção correspondente. O primeiro é praticado no exercí-

cio da função e da atividade tributária propriamente dita; o segundo, no

exercício da função e de uma atividade sancionatória.

É certo que lançamento – ato relativo a tributo – e auto de infração – ato

relativo a penalidade – encontram-se por vezes formalmente no mesmo

texto ou documento, que ora surge designado por um como por outro

modo. Mas a simples corporização num só documento não pode condu-

zir o jurista a confundir realidades que, pela substância, se distinguem.”126

Paulo de Barros CARVALHO, da mesma forma que os demais autores transcri-

tos, vê no auto de infração a presença de dois atos. Diz o notável autor:

125 BORGES, J. Op. cit., p. 157.

126 XAVIER, A. Do lançamento teoria geral do ato do procedimento e do processo tributário, cit.,

p. 58.
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“Tudo seria mais simples, realmente, se o auto de infração apenas con-

duzisse para o ordenamento a mencionada regra individual e concreta

que mencionei. Nem sempre é assim. Que de vezes, sob a epígrafe

‘auto de infração’, deparamo-nos com dois atos: um lançamento, exigin-

do tributo devido; outro de aplicação de penalidade, pela circunstância

de o sujeito passivo não ter recolhido, em tempo hábil, a quantia preten-

dida pela Fazenda. Dá-se a conjunção, num único instrumento material,

sugerindo até possibilidades híbridas. Mera aparência. Não deixam de

ser duas normas jurídicas distintas postas por documentos que, por

motivos de comodidade administrativa, estão reunidos no mesmo su-

porte físico.”127

Feita a remissão ao entendimento da nossa melhor doutrina, cumpre, agora,

colmatar essa orientação aos propósitos deste trabalho. Não se tem a pretensão de

divergir do entendimento dos mestres supracitados, tampouco tentar abalar os sólidos

alicerces construídos pelo legislador quando, em função atípica, definiu tributo (art. 3° do

CTN) como prestação pecuniária que não constitui sanção por ato ilícito, separando, de

forma magistral e coerente, o lícito do ilícito tributário. Portanto, comungamos com o en-

tendimento majoritário da doutrina.

Faça-se, porém, uma reflexão baseada na experiência, para verificar o conteú-

do do auto de infração e como os elementos do ato-norma são enunciados pelas autori-

dades administrativas competentes para a edição do ato.

Antes, porém, verificar-se-á em que modalidade de constituição de crédito tribu-

tário ou de imposição de penalidade se insere o auto de infração.

2.3.3 Constituição de Crédito Tributário pelo Auto de Infração – Questão da

Modalidade de Lançamento

O Código Tributário Nacional fixa três modalidades de lançamento: (i) lança-

mento de ofício; (ii) lançamento por declaração e (iii) “lançamento por homologação”.

127 CARVALHO, P. Direito tributário – fundamentos..., cit., p. 235.
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Essa classificação foi objeto das críticas sempre pertinentes de Eurico Marcos

Diniz de SANTI. Diz o autor:

“Se o lançamento ‘compete privativamente à autoridade administrativa’,

ex vi do art. 142, não podemos aceitar que o lançamento por homologa-

ção seja um autêntico lançamento, pois o ato de formalização do crédito

não é praticado pela autoridade fiscal, e a homologação do pagamento

não implica a constituição do crédito, mas o reconhecimento de sua

extinção. O lançamento por declaração, por sua vez, não passa de um

lançamento de ofício, que pressupõe a declaração de informações por

parte do contribuinte.”128

Assim, propõe o autor que não se fale em modalidades de lançamento, mas em

duas modalidades individuais de formalização do crédito tributário. Uma, levada a efeito

pelo particular, ficando sujeita a ulterior homologação, e outra, editada por autoridade

fiscal. Dessa proposta, o que se visualiza é que constituição de crédito tributário pelo

lançamento somente ocorreria por meio do lançamento de ofício, ou seja, por ato de

autoridade administrativa.

Estamos de acordo com esse pensar. Lançamento tributário, conforme se ex-

pôs, é ato produzido por autoridade administrativa competente. A construção da norma

individual e concreta pelo contribuinte, em cujo conteúdo se veicule a constituição de

crédito de natureza tributária, sob a perspectiva exclusivamente jurídica, não pode ser

tomada como lançamento tributário.

Admitida a premissa e aceito que o auto de infração possa veicular em seu

conteúdo, além de um ato de imposição de penalidade, também um ato administrativo

de lançamento tributário, pode-se concluir que o auto de infração, por ser ato final de

uma cadeia de atos administrativos, na parte em que veicular a exigência de imposto

será, sem dúvida, lançamento de ofício.

Assim sendo, indaga-se: em qual situação jurídica se exigiria a lavratura de auto

de infração?

128 SANTI, E. Decadência e prescrição..., cit., p. 120.
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2.3.4 Linguagem Modificativa da Linguagem Produzida pelo Particular – Auto

de Infração

Paulo de Barros CARVALHO, ao discorrer sobre o critério do fim imediato a que

se preordenam os atos administrativos, adotando a classificação de Ruy Cirne Lima,

sustenta que o ato administrativo de lançamento tributário estaria inserido na classe dos

“simples, constitutivos ou modificativos” de direito que carregariam, entre outras, a pre-

missa da criação de novas relações jurídicas. Com isso, acaba, indiretamente, por es-

clarecer a nossa indagação.

Ao tratar do tema, o mestre supracitado vê o lançamento tributário não só como

ato constitutivo, mas, também, como ato modificativo. No seu dizer:

“Quando cabe ao Fisco, em caráter inaugural, montar a linguagem com-

petente, será ele constitutivo, tanto do fato jurídico tributário como da

obrigação que se irradia pelo liame lógico da imputação normativa (cau-

salidade jurídica, na terminologia de Lourival Vilanova).”129

Prosseguindo no raciocínio, conclui:

“Acontece, porém, que o lançamento é lavrado, muitas vezes, em subs-

tituição àquele ato de linguagem emitido com deficiência pelo sujeito

passivo, no exercício de competência legal. Sempre que isso ocorrer,

não havendo o traço inovador referido acima, apresentar-se-á como ato

modificativo. Sim, porque a manifestação competencial do contribuinte

já fizera nascer o crédito e seu correlativo débito. O ato administrativo

celebrado pela Fazenda Pública terá apenas o condão de modificar o

expediente inicialmente confiado ao sujeito passivo, que o produziu com

defeito de fundo ou de forma.”130

Com isso, parece restar claro que o auto de infração, na parte em que se referir

à exigência de imposto, é editado pela autoridade competente nos casos dos impostos

sujeitos ao “autolançamento”. Melhor explicitando, o veículo introdutor denominado auto

129 CARVALHO, P. Curso de direito tributário, cit., p. 387.

130 CARVALHO, P. Curso de direito tributário, cit., p. 388.
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de infração veiculará em seu conteúdo a exigência de imposto quando a atividade confiada

legalmente ao sujeito passivo não for construída consoante os parâmetros legais. Ou

seja, o critério quantitativo da regra-matriz de incidência tributária constituído pelo sujeito

passivo da obrigação tributária omitiu informações fiscais de maneira a reduzir a carga

tributária legal, ou simplesmente, as informações não foram prestadas. Em suma: have-

rá exigência de imposto por meio de auto de infração quando, no interregno legal entre a

data do pagamento antecipado do imposto pelo sujeito passivo e a sua homologação,

constatar-se a ocorrência de eventos tributários que foram omitidos pelo sujeito passivo

e que, se acaso fossem informados corretamente, gerariam um valor de imposto a maior

do que o efetivamente antecipado.

Daí se falar que o auto de infração, na parte referente à exigência de imposto, é

lavrado em modificação de “aquele ato de linguagem emitido com deficiência pelo sujei-

to passivo”. Portanto, o auto de infração será celebrado pela Fazenda Pública em altera-

ção aos expedientes instrumentais confiados inicialmente ao contribuinte.

Desse modo, adotando a linha de pensar de Eurico Marcos Diniz de SANTI,

estamos em que o correto é se falar em duas modalidades individuais de formalização

do crédito tributário. Uma, construída pelo contribuinte no cumprimento de seus deveres

instrumentais, que fica sujeita a ulterior homologação do Fisco (§ 1° do art. 150, do CTN).

Outra, construída pelo Fisco, por meio do veículo introdutor denominado lançamento de

ofício. Essa última seria subdividida em duas espécies: (i) quando o Fisco, em caráter

inaugural, constitui o crédito tributário (p. ex., o lançamento do IPTU pelo Município); e (ii)

quando o Fisco, em caráter modificativo e não inaugural, efetua o auto de infração apu-

rando eventual diferença entre o pagamento antecipado efetuado pelo contribuinte e o

realmente devido ao Erário.

De se notar que o auto de infração é, por excelência, o veículo introdutor de

normas que no seu conteúdo prescrevem a imposição de penalidades. Nesse espaço, o

auto de infração é comumente utilizado para a imposição de penalidades pelo

descumprimento de deveres instrumentais relativamente a todos os impostos sujeitos

ao “autolançamento”, independentemente da exigência simultânea de imposto. Pode

também, e eventualmente, ser veículo introdutor de normas que prescrevam a imposição

de multas de mora etc. Todavia, é aplicado exclusivamente como lançamento de ofício

de imposto acompanhado da respectiva imposição de penalidade, somente no que

concerne aos tributos sujeitos ao “autolançamento”, desde que não haja a homologação

da atividade do particular.
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Os impostos que, de forma inaugural, estão sujeitos ao lançamento de oficio, por

decorrência lógica, prescindem do auto de infração para a constituição do crédito tribu-

tário. Nesses casos, a sua aplicação ficaria restrita à imposição de eventual penalidade

prevista em lei.

Diante disso, mantendo na retentiva que auto de infração é o nome do veículo

introdutor (norma geral e concreta) que no seu conteúdo pode veicular duas ou mais

normas jurídicas de natureza distinta: (i) uma, em decorrência da prática de ato lícito,

quando haverá exigência de imposto (modalidade individual de constituição de crédito

tributário por autoridade administrativa); e (ii) outra, referente à imposição de penalidade

pelo descumprimento de deveres instrumentais, ou seja, pela prática de um ato ilícito

(ato administrativo de imposição de penalidade). Temos com isso que, sob o ponto de

vista do princípio epistemológico-jurídico da heterogeneidade semântica dos enuncia-

dos normativos, diante de tais eventos pelo menos duas normas individuais e concretas

distintas deveriam estar descritas no suporte físico, denominado auto de infração. A pri-

meira descrevendo os atos lícitos (quando houver exigência de imposto) e, a segunda,

descrevendo os ilícitos (quando houver exigência de penalidade).

Diante dessa perspectiva doutrinária e sob o ponto de vista normativo, pelo menos

duas normas jurídicas isoladas deveriam compor o conteúdo do auto de infração.

2.3.5 Crítica à Descrição do Conteúdo do Auto de Infração

Sublinhe-se que não há estrutura formal única no atinente ao auto de infração.

José Souto Maior BORGES, com a sua costumeira eloqüência, esclarece:

“Ora, a competência tributária, no Brasil, é essencialmente uma compe-

tência legislativa repartida entre três pessoas constitucionais. Seu exercí-

cio corresponde, então, à multiforme e complexa atividade legislativa da

União, Estados-membros e Municípios. Daí por que não é possível estu-

dar o auto de infração como uma realidade jurídica uniforme. Cada uma

dessas entidades – União, Estados-membros e Municípios – legisla livre-

mente sob a estrutura formal do auto de infração. Conseqüentemente, le-

gisla de modo autônomo sobre os pressupostos e requisitos estabeleci-

dos para a lavratura do auto de infração. Estes, no processo administrativo
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federal, não coincidem necessariamente com os previstos no processo

administrativo dos diversos Estados-membros e Municípios.”131

Assim, estamos acordes com a postura assumida por Souto Maior BORGES,

mesmo porque a rigidez de nosso sistema tributário atribuiu a cada uma das ordens

políticas parciais (inclusive ao Distrito Federal, esquecido pelo mestre pernambucano) a

autonomia legislativa para a instituição de tributos de sua competência, deixando implí-

cito que, no seio desta competência maior, estariam inseridas as matérias acessórias

que, direta ou indiretamente, cuidem da arrecadação e fiscalização de tributos, tal como

dispor sobre o processo administrativo fiscal, bem como a respeito da forma e estrutura

dos atos administrativos inerentes à competência do Poder Executivo de cada uma des-

sas ordens jurídicas. Os princípios federativo e da autonomia municipal, insertos no texto

constitucional, são provas eloqüentes disso.132

Feita a observação de que não há uniformidade legal de tratamento no que se

refere à estrutura do ato administrativo denominado auto de infração, fica dificultada a

pesquisa no atinente à sua forma e ao seu conteúdo, dada a diversidade de entes com-

petentes para legislar sobre a matéria. Todavia, tomemos como exemplo o modelo do

auto de infração editado no Estado de São Paulo.

As disposições relativas à edição do auto de infração, no Estado de São Paulo,

estão esparsas em diversos veículos normativos. Podem ser encontradas disposições

na Lei n. 10.941/01, que cuida do processo administrativo tributário paulista, e na sua

regulamentação feita pelo Decreto n. 46.674/02. Tratam, ainda, do auto de infração, a

Lei n. 6.374/89, lei instituidora do ICMS, e o seu Decreto regulamentar n. 45.490/00. Por

último, cuida do auto de infração também a Lei Complementar n. 939, de 03.04.2003,

com as alterações da Lei n. 941/2003, instituidora do Código de Direitos, Garantias e

Obrigações do Contribuinte do Estado de São Paulo. Entretanto, o art. 27 da Lei n. 10.941/

02 é o dispositivo que descreve minuciosamente qual é a estrutura e forma do auto de

131 BORGES. J. Op. cit., p. 160.

132 Renata Rocha Guerra em tese de doutoramento – obra inédita – sob o título Auto de infração

tributária: produção e estrutura, defende posição contrária, tomando como base o disposto

nos §§ do art. 24 da Constituição Federal, no sentido de que a União disporia de competên-

cia concorrente para legislar sobre a forma e estrutura do auto de infração. Portanto, edita-

da norma geral sobre auto de infração pela União, ficaria suspensa “a eficácia da lei estadu-

al, no que lhe for contrário” (§ 4°, do art. 24 da CF).
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infração, indicando o seu conteúdo obrigatório. Portanto, em São Paulo é utilizado um

modelo-padrão denominado “auto de infração e imposição de multa”.133

Vê-se, pois, que elementos integram sua estrutura, segundo as disposições con-

tidas no art. 27 da Lei n. 10.941/01.

Como elementos do ato-fato administrativo do auto de infração e imposição de

penalidades, temos: I – nome, número e série do veículo introdutor e indicação do órgão

expedidor (Secretaria dos Negócios da Fazenda do Estado de São Paulo); II – indica-

ção da data, hora e local da lavratura; III – indicação do endereço do Posto Fiscal e da

Delegacia Regional Tributária a que está vinculado (repartição fiscal competente); IV –

nome legível e a assinatura do Agente Fiscal de Rendas, dispensada esta quando grafada

por meio eletrônico; V – local para a assinatura do autuado quando a notificação for

pessoal ou para a indicação da forma como foi dada publicidade ao ato; VI – local para

a indicação de quantos demonstrativos e documentos que instruem a acusação foram

fornecidos ao autuado; VII – dever de instruir o auto de infração com documentos, de-

monstrativos e demais elementos materiais probatórios da infração, salvo quando os

133 O Decreto n. 70.235/72, que cuida do processo administrativo fiscal da União, foi recepcionado

pela nossa Carta Magna de 1988, com status de lei ordinária, sendo que, em seu art. 10,

estabelece os requisitos do auto de infração. Diz o mencionado dispositivo: “Art. 10. O auto

de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá

obrigatoriamente: I – a qualificação do autuado; II – o local, a data e a hora da lavratura; III –

a descrição do fato; IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V – a determi-

nação da exigência e a indicação de seu cargo ou função e o número da matrícula”. A Lei n.

10.941/01, do Estado de São Paulo, art. 27, prescreve que: “O auto de infração conterá

obrigatoriamente: I – a identificação da repartição fiscal competente e o registro do dia, hora

e local de lavratura; II – a identificação do autuado; III – a descrição do fato gerador da

obrigação correspondente e das circunstâncias em que ocorreu; IV – a determinação da

matéria tributável e o cálculo do montante do tributo devido e da penalidade aplicável; V – a

indicação dos dispositivos normativos infringidos e dos relativos às penalidades cabíveis; VI

– a indicação do prazo para cumprimento da exigência fiscal ou para a apresentação de

defesa; VII – o nome legível e a assinatura do Agente Fiscal de Rendas autor do feito,

dispensada esta quando grafada por meio eletrônico, nas situações expressamente previs-

tas pela Secretaria da Fazenda. § 1° O auto de infração deve ser instruído com documentos,

demonstrativos e demais elementos materiais comprobatórios da infração. § 2° Ao autuado

será entregue uma via do auto de infração, mediante recibo, valendo como notificação, jun-

tamente com cópia dos demonstrativos e demais documentos que o instruem, salvo daque-

les cujos originais estejam em sua posse”.
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originais estejam de posse do contribuinte e VIII – indicação do prazo para cumprimento

da exigência fiscal ou para apresentação de defesa.

Quanto aos elementos do ato-norma administrativo do auto de infração (conteú-

do ou norma individual e concreta), temos: I – a descrição do fato-evento (fato jurídico

tributário); II – a indicação dos artigos infringidos e o dispositivo em que a multa foi capi-

tulada; III – a qualificação do sujeito passivo; IV – o cálculo do montante do tributo devido

e as cláusulas adjetas acessórias da norma primária dispositiva (p. ex., correção pela

taxa selic); V – o montante da penalidade e as cláusulas adjetas acessórias de norma

primária sancionadora (p. ex., correção e juros pela taxa selic); VI – indicação do prazo

para sua impugnação ou para o cumprimento da obrigação com a opção do desconto

de cinqüenta por cento no atinente à multa.

Pelo que se observa do veículo introdutor, ou seja, da denominada norma geral e

concreta do ato administrativo do auto de infração e imposição de penalidade, constam

no modelo adotado pelo Estado de São Paulo, os caracteres para a identificação dos

elementos do ato-fato administrativo. Lá estão identificados: (i) a autoridade administra-

tiva competente (o agente fiscal de rendas); (ii) o procedimento administrativo adotado

(identificação do nome, número e série do ato administrativo, que permite o regresso à

instância da enunciação); (iii) o motivo do ato, consistente na possibilidade de compro-

vação de que o procedimento legal foi atendido e de que as provas do evento tributário

foram localizadas de maneira a autorizar a edição do ato; e (IV) a forma de publicidade

do ato. Qualquer vício localizado em alguns desses quatro elementos pode ser objeto de

impugnação, ocasionando a invalidação do lançamento, com efeitos ex tunc, por vício

de forma.

Quanto aos elementos do ato-norma, tanto o fato-evento quanto o fato-norma

podem ser localizados. O fato-evento é a descrição lingüística do fato jurídico tributário

(ato lícito) decorrente da exigência de imposto e do ato de imposição de penalidade (ato

ilícito), ou seja, é a motivação da norma individual e concreta de imposição de penalida-

de e da exigência de imposto, quando couber. No atinente ao conseqüente da norma,

temos a relação jurídica tributária individual, e os fundamentos legais com a identificação

do sujeito passivo da obrigação e do sujeito ativo. Além disso, o critério quantitativo,

tanto do imposto quanto da imposição de penalidade, pode ser localizado.

Assim, sob a perspectiva estrutural, não há o que censurar no modelo adotado

pelo Estado de São Paulo. Contudo, uma peculiaridade deve ser ressaltada. Veja-se a
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descrição do antecedente da norma individual e concreta do auto de infração. Tomemos

o seguinte exemplo, sem a identificação do veículo introdutor e dos sujeitos de relação

jurídica, por questões de sigilo fiscal, atendo-nos apenas ao conteúdo das normas indivi-

duais e concretas, postas pelos agentes fiscais de renda, com base em auto de infração

no qual houve a exigência simultânea de imposto e multa:

Relato da infração – Capitulação da infração e da multa (após o relato de cada item)

INFRAÇÕES RELATIVAS AO CRÉDITO DE IMPOSTO

“1– Creditou-se indevidamente do icms no montante de R$............, nas

datas e valores especificados no demonstrativo abaixo, em decorrên-

cia de escrituração de documentos que não correspondem a entrada

de mercadorias no estabelecimento, conforme se comprova pelo su-

pra-referido demonstrativo e pelos documentos juntados a este AIIM. (g.n.)

INFRAÇÃO: Artigos 59, 61 c/c art. 204 todos do RICMS (Decreto n. 45.490/00).

MULTA: Artigo 527, inc. II, alínea d, do RICMS (Decreto n. 45.490/00)”.134

A capitulação da penalidade, segundo o que se observa, foi subsumida à hipó-

tese normativa prevista na alínea d, inc. II, do art. 527 do Regulamento do ICMS paulista.

Vejamos os enunciados deste dispositivo:

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES PENAIS

CAPÍTULO I

DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES

Art. 527. O descumprimento da obrigação principal ou das obrigações

acessórias, instituídas pela legislação do Imposto sobre Circulação de

134 O conteúdo ou o relato da infração supra transcrito foi extraído de AIIM efetivamente lavrado

pela Secretaria dos Negócios da Fazenda do Estado de São Paulo. Não se trata, assim, de

exemplo fictício. A descrição feita é fiel, não se identificando a fonte por razões de sigilo fiscal.
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Mercadorias e sobre Prestações de Serviços, fica sujeito às seguintes

penalidades (Lei n. 6.374/89, art. 85, com alteração das Leis ns. 9.399/

96, art. 1°, IX, e 10.619/00, arts. 1°, XXVII a XXIX, 2°, VIII a XIII e 3°, III):

I – omissis

II – infrações relativas ao crédito de imposto:

a) omissis

b) omissis

c) omissis

d) crédito do imposto, decorrente de escrituração de documento que

não corresponder a entrada de mercadoria no estabelecimento ou a

aquisição de propriedade de mercadoria ou, ainda, a serviço tomado –

multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor indicado no docu-

mento como o da operação ou prestação, sem prejuízo do recolhimento

da importância creditada e da anulação da respectiva escrituração; (g.n.)

Bem se vê, assim, que o caput do art. 527 engloba, em um só dispositivo, a

previsão de descumprimento não só dos deveres instrumentais (obrigação acessória),

como, também, da própria obrigação principal. Essa deletéria mistura de conceitos jurí-

dicos inconfundíveis tem nascedouro no próprio Código Tributário Nacional, em especial

nos arts. 113, § 3° e 142, e acabou por influenciar, negativamente, na elaboração da

legislação ordinária dos entes federados dotados de aptidão para tratar de matérias

relativas à instituição, arrecadação e fiscalização de tributos.

Conforme adverte nossa melhor doutrina, não há como confundir o tributo que

decorre de ato lícito com a exigência de penalidade decorrente da prática do ilícito. Aliás,

conforme explicitado, o legislador, em tarefa atípica – uma vez que a definição de concei-

tos jurídicos é atribuída à doutrina e não ao legislador – acaba, com inegável coerência,

definindo tributo como prestação pecuniária que não constitua sanção de ato ilícito, ex vi

do art. 3° do próprio CTN.

Assim, retomando o exemplo, o que se observa é que, embora a norma individual

e concreta – conteúdo do veículo introdutor denominado de auto de infração e imposição
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de multa – constitua no conseqüente normativo o crédito tributário, exigindo do sujeito

passivo o imposto e a penalidade decorrente do aproveitamento de crédito de ICMS

sem origem, a descrição dos enunciados ali contidos se resume apenas na descrição

do evento ilícito. Em outras palavras, a linguagem do fato jurídico tributário descrito no

antecedente da norma individual e concreta subsume-se à linguagem do evento ilícito

previsto na norma abstrata. No exemplo trazido à colação, a par da exigência simultânea

de imposto pelo AIIM em questão, apenas uma norma foi posta no conteúdo do auto de

infração: a norma relativa à imposição de penalidade.

Ora, conforme salientam Alberto XAVIER, Estevão HORVATH, Eurico Marcos

Diniz de SANTI, José Souto Maior BORGES e Paulo de Barros CARVALHO, cujo pen-

samento foi supra transcrito, o auto de infração pode albergar, em seu conteúdo, atos

administrativos distintos. Será lançamento de ofício quando houver a exigência de im-

posto e será ato de imposição de penalidade no que se referir à exigência de multa.

Todavia, da leitura do texto de direito positivo, relativo à aplicação do direito pela autori-

dade administrativa competente, o que se consegue construir é que apenas uma norma

foi posta no sistema: a que descreve o ato ilícito.

O que se quer dizer é que a experiência demonstra que, não obstante existam,

de fato, dois atos administrativos distintos, apenas uma norma é posta no sistema jurídi-

co de direito positivo tanto no caso de exigência isolada de penalidade pelo

descumprimento de dever instrumental quanto para os casos em que haja a exigência

simultânea de imposto e penalidade.

Diante da atenta análise da forma de positivação do auto de infração, Renata

Rocha GUERRA, examinando a legislação paulista e os modelos adotados no Estado

de São Paulo, em sua tese de doutoramento defendida na Pontifícia Universidade Cató-

lica de São Paulo, sugere o aperfeiçoamento do AIIM, propondo nova maneira de relatar

o seu conteúdo. Em conclusão, sugere, naquilo que denomina “Esquema de Incidência

da Autuação Fiscal”,135 novo modelo para o relato do conteúdo do AIIM, o que, segundo

sua observação, facilitaria o controle da sua legalidade pelos órgãos competentes.

Enfim, dentro do escopo deste trabalho, voltado especialmente para destacar

quais os limites adjetivos, objetivos e temporais para a revisão do auto de infração no

135 GUERRA, R. Op. cit., p. 136-138.
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exercício do autocontrole da legalidade dos atos administrativos, a forma de produção

do AIIM tem destacada importância. Nos casos em que haja apenas a exigência de

penalidade pelo descumprimento de dever instrumental (obrigação acessória na lingua-

gem do CTN), o controle de legalidade do ato é mais simples e gera menor índice de

conflito. Contudo, nos casos em que haja a exigência simultânea de imposto e penalida-

de, e se descreva apenas o ato ilícito, situações híbridas de interpretação e aplicação do

direito podem ser geradas.

Pode-se construir a interpretação de que apenas o fato-evento ilícito foi constituído

em linguagem competente para o direito, não havendo, dessa forma, fato jurídico tributá-

rio motivador para a exigência do imposto. De outro modo, admitindo interpretação me-

nos formal, no sentido de que o ilícito e o lícito estariam inseridos no conteúdo da norma,

mesmo assim não remanesceria dúvida de que qualquer modificação do conteúdo do

texto normativo, seja no atinente à descrição do evento tributário seja no respeitante aos

dispositivos legais que fundamentam a capitulação da infração ou da multa, estar-se-ia

alterando os dois atos administrativos contidos em uma só descrição, arcando-se, as-

sim, com as conseqüências que o sistema dinâmico de direito positivo possa emprestar,

no plano exclusivamente normativo, a tal situação jurídica.

Portanto, visando maior estabilidade nas relações jurídicas e melhor observân-

cia do princípio da segurança jurídica, é de se repensar a forma de construção do con-

teúdo ou da norma individual e concreta representativa do lançamento tributário e do ato

de imposição de penalidade. Apesar de serem realidades descritas de forma unificada

e contígua, ambas têm natureza jurídica distinta. Melhor seria, para um controle de lega-

lidade mais justo e eficaz, que se apartassem os atos administrativos em duas normas

isoladas, o que evitaria que o vício de uma contaminasse o da outra e vice-versa.

2.4 SINOPSE

As normas jurídicas têm homogeneidade sintática e heterogeneidade semânti-

ca. É por meio da heterogeneidade semântica que se consegue distinguir uma norma da

outra. Ou seja, norma jurídica tributária é aquela que, em seu conteúdo, cuida direta ou

indiretamente de matérias relativas à instituição, arrecadação e fiscalização de tributos.

A regra-matriz de incidência tributária, em face do seu reduzido número no sistema

de direito positivo (número equivalente ao dos tributos instituídos em nosso ordenamento),
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é considerada norma jurídica tributária em sentido estrito. Como toda norma jurídica, a

regra-matriz é dividida em antecedente e conseqüente. No antecedente são identifica-

dos três critérios: material, temporal e espacial. No conseqüente, dois critérios: pessoal

(sujeito ativo e sujeito passivo) e quantitativo (alíquota e base de cálculo).

Se a regra-matriz de incidência tributária é a norma geral e abstrata (norma de

conduta) em sentido estrito, o lançamento tributário, por ser o veículo introdutor de norma

individual e concreta que positiva no sistema a regra-matriz de incidência, deve ser to-

mado como a norma individual e concreta tributária em sentido estrito.

A constituição do crédito tributário pode ser feita tanto pelo particular quanto por

autoridade administrativa. É levada a efeito pelo particular no caso dos tributos sujeitos

ao “autolançamento”, submetendo-se à ulterior homologação. É constituído por autorida-

de administrativa em caráter inaugural ou em caráter modificativo quando visa alterar a

constituição do crédito pelo particular. Na linguagem do CTN, apenas a constituição do

crédito tributário por autoridade administrativa é considerada lançamento tributário.

O ato administrativo em sentido estrito é norma jurídica. Assim, o estudo de sua

anatomia pode ser feito em duas partes. Os elementos formais (ato-fato) estão contidos

no seu veículo introdutor: a norma geral e concreta. Os elementos materiais (ato-norma)

estão no seu conteúdo: normas individuais e concretas.

Os elementos do veículo introdutor são designados atos-fatos, pois representam

o antecedente da norma geral e concreta. São quatro os elementos do ato-fato adminis-

trativo: (i) autoridade competente; (ii) procedimento previsto no ordenamento; (iii) motivo

do ato; e (iv) publicidade. Destaca-se que a prova do evento tributário e a prova de que o

procedimento legal para a edição do ato foi atendido estão contidas no motivo do ato. A

prova do evento tributário é elemento indispensável para justificar o lançamento.

Os elementos do ato-norma administrativo são dois: o fato-evento e o fato nor-

ma. O fato evento é a descrição, em linguagem competente, do evento-provado, conver-

tendo-se, assim, em fato jurídico tributário. Portanto, o fato jurídico tributário deve traduzir

fielmente o evento-provado, ou seja, a motivação do ato administrativo deve subsumir-se

não só à regra-matriz de incidência – fundamento de validade material – mas, também,

ao motivo do ato – fundamento de validade formal.
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O conteúdo do ato administrativo do lançamento tributário é declaratório do even-

to, razão pela qual a legislação aplicável ao caso retroage à data do evento. Além disso,

é constitutivo do fato jurídico tributário no seu antecedente e constitutivo do crédito tribu-

tário, no seu conseqüente.

O lançamento tributário e o ato de imposição de penalidade são de natureza

jurídica distinta. O conteúdo do auto de infração, na parte onde houver exigência de im-

posto, será lançamento de ofício e decorrerá da prática de um ato lícito. No que toca à

imposição de penalidade, o conteúdo do auto de infração será ato de imposição de

penalidade e terá por origem a prática de um ilícito.

O que a experiência demonstra é que o auto de infração pode ser veículo introdutor

apenas de ato de imposição de penalidade por descumprimento de dever instrumental.

Ou pode, ainda, ser veículo introdutor de lançamento tributário ex-officio e da respectiva

imposição de penalidade, quando cabível. Nessa última hipótese, a motivação ou o ato-

fato descreve apenas a conduta ilícita praticada pelo contribuinte, dificultando o controle

de legalidade do ato administrativo.
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CAPÍTULO III
DOS LIMITES ADJETIVOS, OBJETIVOS E TEMPORAIS

À REVISÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO NO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

3.1 OBSERVAÇÕES INICIAIS

Com base e fundamento em pressupostos construídos pela Teoria Geral do Di-

reito, tentou-se firmar conceitos de importância vital para a Ciência do Direito. Aborda-

mos a noção de ordenamento jurídico e de sistema. Pela ótica do sistema dinâmico de

direito positivo, observamos a forma de ingresso e de expulsão de normas jurídicas do

direito positivo.

Fixou-se, também, que norma jurídica é conceito fundamental para o direito.

Observou-se que os efeitos da norma revocatória são distintos quando seu objeto recai

sobre uma norma concreta ou abstrata. Afirmou-se que a revogação de norma individual

e concreta é expressa e atinge a validade da norma anterior, que é expulsa do sistema

de direito positivo. Advogou-se, ainda, que as normas individuais e concretas não são

aplicadas, mas executadas. Além disso, tomando o conceito de vigência como possibi-

lidade de aplicação de normas, sustentou-se que vigência não seria atributo de norma

individual e concreta.

Demais disso, conclui-se que a revogação da norma individual e concreta ocor-

re dentro de um processo ou de um procedimento: portanto, é fruto de interpretação

autêntica do direito, ou seja, é produzida por autoridade legitimada pelo sistema para

expulsar norma jurídica.

Por derradeiro, foi assentado que a criação e a expulsão de norma individual e con-

creta do sistema jurídico, diversamente do que ocorre com a norma geral e abstrata, estão

vinculadas ao fator tempo. Isto é, em razão do princípio da segurança jurídica, dentro da

bidirecionalidade (passado/futuro) que tem, entre outras diretrizes, a de evitar a perpetuação

das relações jurídicas conflituosas insertas no sistema pelo conseqüente das normas indivi-
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duais e concretas, o próprio sistema de direito positivo acabou por criar, no atinente a essa

espécie normativa, regras adjetivas e materiais de produção normativa, estabelecendo pra-

zos decadenciais, prescricionais e preclusivos, não só para a criação, como também para a

expulsão ou modificação, de relações jurídicas postas no sistema por estas normas.

Após a incursão no plano da Teoria Geral do Direito, buscou-se fazer a intersecção

dos vários segmentos da Ciência do Direito com o Direito Tributário. Foram definidos,

então, a regra-matriz de incidência tributária como a norma jurídica tributária geral e abs-

trata em sentido estrito, e o lançamento tributário como veículo introdutor da norma indi-

vidual e concreta tributária em sentido estrito.

Dissecou-se a anatomia do ato-norma administrativo de lançamento tributário,

destacando-se os elementos do seu veículo introdutor e os elementos do seu conteúdo.

Agora, diante desses conceitos gerais fundamentais, vamos deter atenção no auto de

infração na parte referente ao controle de legalidade exercido no âmbito da Administra-

ção Pública.

A sistematização feita permite traçar os limites do campo aqui investigado. Nes-

sa ordem de idéias e conceitos, tratar-se-á do contencioso administrativo tributário, ana-

lisando se sua existência é decorrência necessária ou não dos princípios que informam

o direito positivo.

Como se sabe, o lançamento tributário não constitui ato administrativo rígido e fixo

e, como tal, sujeita-se a sucessivos controles de legalidade exercidos no âmbito da pró-

pria Administração ou do Poder Judiciário, desde que provocados por iniciativa do admi-

nistrado em face do aparecimento formalizado, em linguagem competente, do conflito de

interesses. Esses controles podem resultar na confirmação do ato administrativo primário,

na invalidação ou na convalidação. Deter-nos-emos, exclusivamente, na hipótese de

convalidação do ato administrativo e nos limites adjetivos postos no sistema para regular a

atividade dos órgãos de julgamento de primeira e segunda instância administrativa.

O Código Tributário Nacional, como veículo introdutor de normas gerais em ma-

téria tributária em nosso sistema jurídico, com status de lei complementar, oferece, na

exata dicção dos artigos 145 a 149, a matriz infraconstitucional dos chamados limites

“objetivos” e “temporais” para a revisão do lançamento tributário. Entretanto, nada se

encontra neste diploma legal a respeito de limites processuais voltados diretamente à

atividade dos órgãos de julgamento administrativo, no chamado controle de legalidade.
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O mestre luso/brasileiro Alberto XAVIER, com sua proverbial lucidez, esclarece

que a lei submeteu os poderes da Administração Pública, no que atina à revisão do

lançamento de ofício, a duas ordens de limites: (i) limites temporais (parágrafo único do

art. 149 do CTN); e (ii) limites objetivos respeitantes aos fundamentos jurídicos que po-

dem ser invocados para proceder à revisão. Diz o emérito publicista que:

“Os limites temporais respeitam ao prazo de decadência do direito de

revisão; os limites objetivos respeitam a ininvocabilidade de erro de di-

reito e modificação de critérios jurídicos como fundamento de revisão

do lançamento.”136

Portanto, o Código Tributário Nacional positivou apenas esses dois limites. Con-

tudo, em todos os casos em que o sujeito passivo da obrigação tributária insurje-se

contra a legalidade ou o abuso de poder da Administração Pública na edição do ato

administrativo, impugnando o auto de infração, irromperão os princípios constitucionais

informadores da atividade administrativa, mesmo que não constem de eventual lei regu-

ladora da matéria ou, ainda que inexista lei instituidora do processo ou procedimento

administrativo tributário. A estabilidade da relação jurídica Fisco-contribuinte liga-se aos

princípios constitucionais da estrita legalidade em matéria tributária, da segurança jurídi-

ca e do direito de petição, dos quais são corolários os princípios do devido processo

legal, ampla defesa e contraditório.

Os direitos e garantias fundamentais assegurados à pessoa natural ou jurídica

pelo art. 5° da Constituição Federal não se compaginam com a interferência do Estado

no patrimônio ou na liberdade do particular, senão com base na estrita legalidade. E

mais, não basta que essa interferência estatal esteja fundada em lei, se esta negar ao

administrado o exercício do amplo contraditório, segundo as regras do devido processo

legal, exercidos no âmbito da Administração.

Como adverte Eduardo Domingos BOTTALLO, em elaborado estudo a respeito

do procedimento administrativo tributário, desenvolvido ainda sob a égide da Carta Cons-

titucional de 1967, não há como afastar do particular a possibilidade de discussão de

seus direitos perante a Administração, sob o pálio de que fica assegurado ao adminis-

trado o direito de se socorrer das vias judiciais. Diz o respeitado tributarista:

136 XAVIER, A. Do lançamento teoria geral do ato do procedimento e do processo tributário, cit.,

p. 248.
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“Na verdade, tal ponto de vista implicaria a admissão, de um lado, que

fora do poder judiciário, o Estado estaria autorizado a exercer, sem

contraste, seu imperium, e, de outro, que os direitos e garantias indivi-

duais expressamente consignados em nossa Carta Magna somente

teriam algum significado dentro do processo judicial quando é certo

que os mesmos existem exatamente para proteger os particulares con-

tra eventuais abusos e arbítrios do poder público em todos os seus

desdobramentos.”137

Obviamente, a exposição que se segue cuidará, antes de qualquer coisa, de

tratar da polêmica doutrinária a respeito do emprego da terminologia adequada: proce-

dimento ou processo administrativo. A temática ganha relevância, haja vista que esse

ponto é dos mais importantes como instrumento de garantia dos contribuintes adminis-

trados ante as prerrogativas dos entes públicos. Assim, relevante avançar previamente

no tema para o posterior exame dos princípios aplicáveis à espécie.

3.2 O PROCESSO OU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – RELEVÂNCIA DA

DISTINÇÃO NA SEARA TRIBUTÁRIA

Muito se debate, em termos doutrinários, a respeito da terminologia mais ade-

quada a ser atribuída àquela sucessão de atos e fatos encadeados lógica e cronologica-

mente, que contribuem para a formação de um ato administrativo. Fala-se em procedi-

mento administrativo ou processo. Os processualistas, em grande maioria, sustentam

que a terminologia processo é mais adequada à esfera judicial, pois em nosso sistema

jurídico vigora o princípio da jurisdição única, de competência do Poder Judiciário, sen-

do que apenas no processo judicial se há de falar na figura da coisa julgada material e na

coerção do direito, inexistente nos processos ou procedimentos administrativos ocorri-

dos no âmbito do Poder Executivo. Por seu turno, os publicistas pátrios não vêem maior

relevância no tema.

Celso Antônio Bandeira de MELLO, emérito professor da cadeira de Direito

Administrativo da PUC São Paulo, filia-se à corrente de pensar que não outorga impor-

tância à distinção entre os termos processo ou procedimento administrativo, salientan-

137 BOTALLO, E. Procedimento administrativo tributário. São Paulo: RT, 1977, p. 28.
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do, em sua obra, o emprego das duas terminologias indiferentemente, ou seja, sem rele-

vante diferenciação semântica. Todavia, sublinha o brilhante administrativista que:

“Não há negar que a nomenclatura mais comum no Direito Administrati-

vo é procedimento, expressão que se consagrou entre nós, reservan-

do-se, no Brasil, o nomen juris processo para os casos contenciosos, a

serem solutos por um ‘julgamento administrativo’, como ocorre no

‘processo tributário’ ou nos ‘processos disciplinares dos servidores pú-

blicos’.”138

Assim, o que se verifica entre os administrativistas é uma tendência à utilização

da terminologia “processo administrativo”, quando presentes as figuras do acusado ou

do litigante, e “procedimento administrativo” para os demais casos. A justificativa para

tal entendimento brota do próprio texto constitucional, especialmente do art. 5°, LV, na

sua exata dicção:

Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados

em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios

e recursos a ela inerentes. (g.n.)

Vê-se, assim, que o legislador constituinte empregou o termo “processo admi-

nistrativo” equiparando-o, de certa forma e com as devidas cautelas, ao processo judicial.

Demais disso, destacou as figuras dos litigantes e dos acusados, deixando antever que

processo administrativo está atrelado com a estrutura de procedimento contencioso. Ou

seja, a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal são garantias constitucio-

nais explicitamente asseguradas aos administrados ante a atuação da Administração

nos denominados “procedimentos administrativos externos”, assim classificados os pro-

cedimentos administrativos disciplinares, sancionatórios ou revisivos, em que efetiva-

mente exista a presença de acusados ou litigantes.

Lúcia Valle FIGUEIREDO, embora entendendo ser “estéril” tal discussão acadê-

mica, afirma:

“Quanto a nós, remeditando mais uma vez o problema, acreditamos que

se possa referir a processo quando estivermos diante daqueles de se-

138 MELLO, C. Op. cit., p. 443.
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gundo grau (Giannini), quer seja disciplinares, sancionatórios ou revisivos

(quando houver, portanto, ‘litigantes’ ou ‘acusados’); do contrário, como

requisito essencial da atividade administrativa, normal da explicitação

da competência, haverá procedimento.”139

Na mesma diretriz vai o pensar do saudoso Hely Lopes MEIRELLES, que, ao

tratar do tema processo ou procedimento administrativo, destaca:

“O processo, portanto, pode realizar-se por diferentes procedimentos,

consoante a natureza da questão a decidir e os objetivos da decisão.

Observamos, ainda, que não há processo sem procedimento, mas há

procedimentos administrativos que não constituem processo, como p.

ex., os de licitação e concursos. O que caracteriza o processo é o

ordenamento de atos para a solução de uma controvérsia; o que tipifica

o procedimento de um processo é o modo específico do ordenamento

desses atos.”140 (g.n.)

De nossa parte, principalmente diante do escopo deste trabalho, parece que a

distinção entre procedimento administrativo e processo administrativo, embora não rela-

cionada com a questão em análise, ganha importância didática especial para o Direito

tributário material e formal.

É que o lançamento de ofício ou o auto de infração dentro da estrutura do

contencioso administrativo fiscal têm natureza jurídica de ato-norma administrativo, con-

soante consignado neste trabalho. Entretanto, no caso específico do “auto de infração”,

existem, sem dúvida, duas fases distintas. A primeira é uma fase procedimental que se

estrutura de forma não contenciosa e culmina com a produção de um ato administrativo

final, denominado auto de infração. A segunda é uma fase processual e antiexacional

que, dentro da linha do processo de positivação do Direito Tributário, estrutura-se de

forma contenciosa perante órgãos jurisdicionais administrativos, e tem como marco ini-

cial a apresentação da impugnação da exigência pelo particular perante as autoridades

administrativas competentes.

139 FIGUEIREDO, L. Op. cit., p. 285.

140 MEIRELLES, H. Direito administrativo brasileiro. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2003.
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Ao que se nota, o Código Tributário Nacional não fez essa distinção e, equivoca-

damente, trata o lançamento tributário ex oficio (art. 142) apenas como procedimento

administrativo.

Por seu turno, Celso Antônio Bandeira de MELLO, com escólio no magistério de

Carlos Ari SUNDFELD, esclarece:

“(...) entre a lei e o ato administrativo existe um intervalo, pois o ato não

surge como um passo de mágica. Ele é o produto de um processo ou

procedimento através do qual a possibilidade ou a exigência supostas

na lei em abstrato passam para o plano de concreção. No procedimento

ou processo se estrutura, se compõe, se canaliza e afinal se estampa a

vontade administrativa. Evidentemente, existe sempre um “modus

operandi” para chegar-se a um ato administrativo final”.141 (g.n.)

É exatamente esse modus operandi que chamamos de procedimento adminis-

trativo de lançamento. Essa fase pré-contenciosa caracteriza-se por uma série de atos

administrativos de “autonomia relativa” com uma sucessão legalmente concatenada. A

autoridade administrativa competente, normalmente o agente fiscal de rendas ou o auditor

da Receita Federal, deve notificar o contribuinte-administrado do início da fiscalização,

segundo a forma prevista na lei específica de cada um dos entes políticos tributantes que

compõem a Federação. No curso dessa fase investigativa podem ocorrer outros atos

administrativos, como a apreensão de livros e documentos fiscais, notificações para

esclarecimentos sobre determinados documentos escriturados nos livros fiscais etc.

Ao fim dessa fase, sendo apuradas diferenças entre os valores informados pelo

contribuinte e o efetivamente devido aos cofres públicos, ou qualquer descumprimento

de deveres instrumentais (obrigações acessórias) – quando se tratar de impostos sujei-

tos ao chamado autolançamento ou lançamento por homologação –, será lavrado o auto

de infração, isto é, será editado, mediante atividade administrativa plenamente vincula-

da, o ato-norma administrativo de lançamento, ato final da cadeia de atos administrati-

vos que formam o procedimento administrativo de lançamento. Esse ato poderá ter, no

seu conteúdo, a exigência simultânea de penalidade e de imposto.

141 MELLO, C. Op. cit, p. 443.
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Nessa fase pré-contenciosa não se pode cogitar ainda nas figuras de “litigantes”

ou “acusados”, mesmo porque inúmeros são os procedimentos de fiscalização tributária

em que não são apuradas irregularidades, não havendo, assim, litígio ou acusação,

tampouco a instauração de processo. Portanto, nos termos do art. 5°, LV, da Constitui-

ção Federal de 1988, não há se falar, diante dessas típicas circunstâncias, em processo

administrativo, sendo juridicamente mais adequado, a fim de evitar confusão entre con-

ceitos, falar-se em procedimento administrativo. Daí a importância, dentro da seara tri-

butária, da distinção entre processo e procedimento tributário.

Em suma: o procedimento administrativo não-contencioso se encerra no plano

fáctico com a edição de seu ato final: o ato-norma de imposição de penalidade ou de

exigência de imposto, iniciando-se o plano normativo. Por seu turno, a fase litigiosa ou

antiexacional, na linguagem de Paulo Cesar CONRADO,142 inicia-se com a apresenta-

ção, pelo contribuinte, da impugnação administrativa ou judicial, sendo essa uma opção

do sujeito passivo. Apresentada a defesa ou impugnação administrativa, terá início o

chamado processo contencioso administrativo tributário, desenvolvido sob amparo de

princípios e garantias constitucionais, perante órgãos jurisdicionais administrativos.

Diante disso, fica evidente nossa opção pela teoria dualista das relações entre

procedimento e processo tributário. O procedimento administrativo (fase pré-contenciosa)

se encerra com a introdução no sistema da norma individual e concreta do auto de infra-

ção (ato-norma administrativo de lançamento e/ou ato de imposição de penalidade), ato

final da cadeia procedimental, quando houver um procedimento prévio. Por seu turno, o

processo administrativo tributário, que goza de verdadeira autonomia (fase contenciosa),

tem início com a notificação válida do auto de infração ao sujeito passivo da exação

(quando aparece a figura do acusado), mas apenas com a respectiva impugnação (quan-

do fica caracterizada a lide tributária antiexacional) é que restará cristalizado o conflito

de interesses para o qual a Administração não se pode escusar de prestar a jurisdição.

142 CONRADO, P. Processo tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 96: “Doutra parte,

firmado o corte segundo o qual processo administrativo é entidade que tem seu nascimento

atrelado à idéia de provocação do contribuinte (enquadrando-se, assim, no escaninho dos

processos antiexacionais), o que se intui, adicionalmente, é que esse subcapítulo do direito

processual tributário (atinente a processualidade antiexacional), além de permitir a identifi-

cação de tipos administrativos e judiciais, comporta, ainda, a sobredita partição, falando-se

em processo administrativo contencioso (processo administrativo no sentido estrito do ter-

mo, amoldando-se à acepção 10 de delimitação do objeto) e processo administrativo não

contencioso (normalmente designado de procedimento administrativo).
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Alberto XAVIER, adepto da corrente dualista, sintetiza bem essa corrente doutri-

nária ressaltando que:

“Lançamento é apenas o ato administrativo que aplica diretamente a nor-

ma tributária ao caso concreto. O ato administrativo que tem por objeto a

revisão do lançamento, em processo de impugnação, não tem a natureza

deste, antes é um ato autônomo e distinto, emitido em conclusão de um

procedimento dotado igualmente de individualidade própria.”143

Mais adiante, enveredando agora na seara do processo administrativo tributá-

rio, arremata o brilhante publicista:

“Com efeito, a impugnação não é simples fase do procedimento de lan-

çamento, exprimindo a sua continuação, mas sim um procedimento juri-

dicamente autônomo. A autonomia do processo administrativo tributá-

rio, face ao procedimento administrativo de lançamento, resulta de serem

distintos o seu objeto, os órgãos de decisão, as suas partes e os seus

tipos de decisão.”144

Portanto, feita a distinção entre procedimento administrativo de lançamento e

processo administrativo tributário, cumpre destacar que o procedimento encerra-se com

a notificação do sujeito passivo da edição do ato final da cadeia procedimental. Por seu

turno, o processo administrativo tributário inicia-se com a defesa ou impugnação do su-

jeito passivo, quando aparece, em linguagem competente para o direito, o denominado

conflito de interesses. Daí surge o direito subjetivo do contribuinte e o respectivo dever

da Administração em prestar a jurisdição de forma motivada e garantidora dos direitos

fundamentais do cidadão.

Assim, cabe verificar quais os princípios constitucionais vetores da atividade

administrativa jurisdicional. Neste particular, e não obstante a existência de outros princí-

pios específicos aplicáveis subsidiariamente ao processo administrativo, estamos em

que a regra-matriz constitucional que direciona as autoridades administrativas de pri-

meira e segunda instâncias na condução do processo administrativo tributário de revi-

143 XAVIER, A. Do lançamento teoria geral..., cit., p. 305.

144 XAVIER, A. Do lançamento teoria geral..., cit., p. 305.
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são da legalidade do ato-norma de lançamento, impondo limites e formas processuais

que devem ser respeitados pelos julgadores, visando sempre a salvaguarda dos direitos

e garantias individuais do administrado, encontra suas vigas mestras na segurança jurí-

dica, no direito de petição, na estrita legalidade, no due process of law e na ampla defe-

sa e no contraditório. Todos eles princípios, implícitos ou explícitos, de matriz constitucional.

Nesse diapasão, é oportuna a lição do mestre Paulo Celso BONILHA. São suas

as palavras:

“Em rigor, portanto, não pode mais o estudioso do direito tributário olvi-

dar a evolução da teoria processual e rotular a fase contenciosa de

reexame da legitimidade do lançamento de ‘procedimento’. O fenôme-

no processual que o caracteriza, com raízes diretas no texto constitucio-

nal, não admite outro tratamento que não seja o atribuível a uma espécie

de processo administrativo. O processo administrativo tributário ou pro-

cesso tributário administrativo contém essa natureza jurídica e se de-

senvolve sob o influxo dos princípios vetores do processo administrati-

vo, com as adaptações indispensáveis à disciplina e ao trato da matéria

tributária.”145

Na mesma linha é o pensar de Lúcia Valle FIGUEIREDO146 quando afirma que

os princípios de direito aplicados serão distintos quando se tratar de processo contencioso

ou de mero procedimento administrativo, salientando que os princípios aplicáveis diante

de uma ou outra espécie são parcialmente distintos.

Em outras palavras, em se tratando de processo administrativo sancionatório,

além dos princípios constitucionais referentes à função administrativa, devem ser aplica-

dos, igualmente e de forma subsidiária, os princípios infraconstitucionais de índole pro-

cessual civil ou processual tributária. Cabe aos julgadores administrativos aplicá-los sob

pena de violação ao princípio do devido processo legal.

Assim, o processo administrativo tributário iniciado com a impugnação do sujei-

to passivo pode ser classificado como processo de natureza externa, revisiva, restritiva,

145 BONILHA. P. Da prova no processo administrativo tributário. 2. ed. São Paulo: Dialética, 1997,

p. 61.

146 FIGUEIREDO, L. Op. cit., p. 285.
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sancionadora e contenciosa que, por tradição e semelhança com os trâmites do proces-

so judicial, acentua seu caráter contraditório. Para os fins deste trabalho, nós nos detere-

mos nos princípios específicos da atividade administrativa, nos princípios gerais de di-

reito e nos princípios processuais de índole tributária ou civil.

O processo contencioso administrativo tributário tem natureza externa e revisiva,

porque depende da participação do administrado, que dá início ao seu trâmite com a

apresentação da impugnação ao direito da Fazenda Pública. Desse modo, dista dos

chamados procedimentos internos circunscritos ao interior da Administração Pública.

São restritivos e sancionadores, pois se preordenam à exigência de imposto e à aplica-

ção de sanção administrativa de caráter pecuniário, intervindo na esfera do patrimônio

particular do administrado.

Por isso, acentua-se sua natureza contenciosa, fazendo irromper todos os direi-

tos e garantias fundamentais assegurados ao cidadão comum, frente ao poderio do

Estado-Administração. Daí se falar em processo contencioso administrativo, pois seu

trâmite ocorre perante órgãos da Administração dotados de funções jurisdicionais dis-

tintas, portanto, daquelas desenvolvidas por autoridades lançadoras.

3.2.1 A Universalidade da Jurisdição – Crítica à Teoria da Substantividade

Processual

Antes de adentrar nos princípios processuais aplicáveis à atividade administra-

tiva de reexame da legalidade de seus próprios atos, em função de autocontrole, cumpre

destacar, pela agudeza e respeitabilidade de seu autor, a crítica sempre pertinente de-

senvolvida pelo notável cientista hispânico Fernando Sainz de BUJANDA a respeito da

dicotomia processo ou procedimento administrativo.

Em apertada síntese, destaca o publicista europeu, após examinar a obra de

CARNELUTTI – sobre a lide tributária – e de ALLORIO – sobre o unitarismo processual –,

que não há como se conceber um processo administrativo tributário sem a existência de

jurisdição. Daí o seu conhecido aforismo: “Todo o processo tem um procedimento mas

nem todo o procedimento pressupõe um processo”.147

147 BUJANDA, F. Sistema de Derecho Financeiro. I: introducción. Madrid: Faculdad de Derecho

de la Universidad Complutense, 1985, v. 2, p. 709 e 715.
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Para o catedrático da Universidade de Madrid, só se pode admitir a figura jurídi-

ca denominada “processo” diante daquela sucessão de atos e fatos desenvolvidos pe-

rante um poder independente que administra a justiça com missão específica, ou seja,

só haverá efetivamente processo perante órgãos do Estado dotados de jurisdição.

Diante disso, entende como “desorbitadas” as correntes doutrinárias que colimam

uma teoria geral do processo, pretendendo aplicar princípios típicos de determinado

ramo do Direito Processual quando se está tratando de mero procedimento administra-

tivo. Portanto, diante de uma rigorosa avaliação, sustenta ser “estéril” a intenção de

ALLORIO ao propor um conceito de processo que albergue ao mesmo tempo duas rea-

lidades jurídicas distintas, tais como aquelas referentes ao processo jurisdicional desen-

rolado perante um poder dotado de independência e o procedimento de autotutela, de-

senvolvido no âmbito interno da Administração, submetido, o mais das vezes, a diretrizes

hierárquicas ou ao corporativismo.

De nossa parte, e com o devido acatamento ao magistério de Sainz de

BUJANDA, filiamo-nos à corrente doutrinária que sustenta a existência de um verdadeiro

processo administrativo, desde que presentes as figuras do acusado ou do litigante. O

chamado processo tributário, no Brasil, subdivide-se em dois: (i) processo administrativo

optativo, porém inescusável, iniciado com a impugnação do lançamento tributário, em

face da notificação válida de determinada exação ao sujeito passivo da obrigação tributá-

ria; e (ii) processo judicial que pode ser anterior, concomitante ou posterior ao processo

administrativo tributário.148 E essa conclusão repousa mansa em nosso ordenamento

jurídico, por força do supracitado art. 5°, LV, da Constituição Federal.

Desse modo, mesmo admitindo-se que as relações jurídicas tributárias desen-

volvidas no âmbito administrativo têm características particulares que as diferenciam

148 Paulo César Conrado, em elaborado quadro analítico a respeito da linha evolutiva do pro-

cesso de positivação do Direito Tributário, identifica quatro vias processuais distintas que

são construídas a partir da provocação do Estado-Juiz pelo sujeito passivo da obrigação

tributária. Dentre essas quatro linhas, apenas uma materializaria a noção de jurisdição/admi-

nistrativa. Diante da intersecção entre as possíveis hipóteses de convivência no tempo de

processo judicial e administrativo tributário, chega à instigante conclusão de que não há uma

solução universal para todos os casos, de maneira que a excludência do processo adminis-

trativo na concomitância de processo judicial é sempre relativa, devendo, assim, ser analisa-

da em cada caso concreto. Capítulo 6, “Processualidade Administrativa e Judicial e Suas

Relações”, Processo tributário, cit., p. 114.
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das demais relações jurídicas oriundas de outros ramos do direito, uma vez que, nesta

seara, o Estado assume a tríplice função de criador da obrigação, credor dela mesma e

juiz dos conflitos que se apresentem, ainda assim não há que se negar a existência de

um Direito Processual Tributário que seria formado pelo conjunto de princípios e normas

que regulam as controvérsias suscitadas entre os dois sujeitos da relação jurídica tribu-

tária: Fisco e contribuinte.

De outra sorte, fica evidente, em face das breves linhas traçadas, que as dispu-

tas acadêmicas a respeito da matéria discutem não só a dicotomia semântica entre

processo ou procedimento administrativo, mas, também, o conceito de jurisdição e se

as regras processuais aplicáveis diante da lide tributária pertencem ao Direito Tributário

material ou formal. Por último, o debate gira em torno da existência ou não de um sub-

ramo do Direito Processual comum, que deveria ser classificado como Direito Proces-

sual Tributário.

A propósito dessa polêmica, cumpre destacar a lição de James MARINS, que,

examinando as disputas acadêmicas sobre o tema, destacou:

“Com efeito, fenômeno teórico semelhante se dá no campo do proces-

so tributário no qual freqüentemente o multi-utilizado Direito Processual

Civil se mostra inapropriado – por sua concepção civilista – para o trato

de questões de natureza fiscal ante as suas características peculiares.

É inegável que este particularismo do Direito Tributário, a que se refere

Geny, impregna inegavelmente o Direito Processual Tributário tornando

imperativa a adoção de princípios, premissas e métodos que atendam

a este particularismo.”149

Mais adiante, o autor encerra seu pensar dizendo:

“Essa linha de raciocínio, que reputamos exata, conduz inexoravelmente

à compreensão de que o processo tributário reclama regime e funda-

mentos próprios, lançando-se mão de princípios próprios ao regime pro-

cessual tributário.”150

149 MARINS, J. Princípios fundamentais do direito processual tributário. São Paulo: Dialética,

1998, p. 133.

150 MARINS, J. Princípios fundamentais..., cit., p. 133.
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Com isso, buscar-se-ão, em nosso sistema jurídico, os princípios de índole cons-

titucional ou mesmo infraconstitucional, aplicáveis ao processo administrativo tributá-

rio, defendendo, com base nesses postulados, a existência de jurisdição administrati-

va. Vale lembrar ser inútil, no ordenamento jurídico pátrio, combater a realidade social,

fática e legal, uma vez que nele se encontra historicamente cristalizada a existência de

instituições administrativas, tais como o Conselho de Contribuintes do Ministério da

Fazenda e o Tribunal de Impostos e Taxas, em São Paulo, os Tribunais de Conta, o

Cade etc., que há muitas décadas vêm exercendo funções jurisdicionais de julgamento

na órbita administrativa.

Sejam vistos, pois, os princípios aplicáveis ao processo administrativo tributário.

Desse modo, como não há em nosso sistema um “Código Nacional de Proces-

so Administrativo Tributário”, não obstante as tentativas de editá-lo, seja por meio do

anteprojeto do Código Tributário Nacional de autoria de Rubens Gomes de Sousa, seja,

ainda, pela lei orgânica de Processo Tributário de autoria de Gilberto de Ulhoa Canto, o

certo é que a legislação a respeito da matéria é muito esparsa.

Por essa razão, o próprio o sistema jurídico acaba por sugerir ao intérprete e ao

aplicador do direito uma exegese ampla do ordenamento jurídico, de maneira a se edificar

os princípios e regras aplicáveis ao processo administrativo tributário. Dada a relevân-

cia e importância das regras e princípios selecionados, a maioria de estatura constitucio-

nal, convenciona-se denominar o conjunto selecionado de “limites adjetivos à revisão do

lançamento no contencioso administrativo”.

3.3 PRINCÍPIOS INFORMADORES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS –

RESENHA DOUTRINÁRIA

Com uma ou outra pequena discrepância, a doutrina que se debruçou sobre o

tema dos princípios informadores do processo tributário administrativo chega a um con-

senso. Ou seja, existem princípios particulares e pertinentes ao processo administrativo

que não são aplicáveis, da mesma forma, ao processo judicial.

Celso Antônio Bandeira de MELLO arrola 11 princípios que sustenta serem de

aplicação obrigatória no processo administrativo, independentemente de previsão ex-

pressa nas leis específicas de cada um dos entes políticos que compõem a Federação.
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Esses princípios deitariam suas raízes de forma implícita ou explícita no texto constitucio-

nal. São eles: (i) princípio da audiência do interessado; (ii) princípio da acessibilidade

aos elementos do expediente; (iii) princípio da ampla instrução probatória; (iv) princípio

da motivação; (v) princípio da revisibilidade; (vi) princípio da representação e asses-

soramento; (vii) princípio da lealdade e boa-fé; (viii) princípio da verdade material; (ix)

princípio da oficialidade; (x) princípio da gratuidade e (xi) princípio do informalismo.151

Destaca, ainda, o brilhante administrativista que, dentre esses princípios, os oito primeiros

são aplicados a todo e qualquer procedimento administrativo. Entretanto, os princípios

da oficialidade (ix) e da gratuidade (x) não seriam aplicáveis nos procedimentos

ampliativos de direitos, como os referentes a pedidos de permissão para a utilização de

bens públicos (instalação de bancas de jornal ou quiosques em locais públicos); e o

princípio do informalismo (xi) não seria cabível nos procedimentos concorrenciais que

exigem forma sacramental.

Bem se vê, assim, que todos os princípios citados pelo mestre seriam obrigato-

riamente aplicados ao processo contencioso administrativo tributário, uma vez que, den-

tro da sua própria concepção, este específico processo estaria classificado como “pro-

cedimentos restritivos sancionadores”.152 Portanto, segundo sua classificação, os 11

princípios arrolados seriam aplicáveis ao processo administrativo tributário.

Por seu turno, Hely Lopes MEIRELLES, sem grandes variações em relação à

postura supracitada, sustenta que os princípios aplicáveis ao processo administrativo

seriam apenas cinco: (i) legalidade objetiva; (ii) oficialidade ou impulsão;  (iii) verdade

material; (iv) informalismo e (v) garantia de defesa.153

Na mesma linha vai o pensar de Lúcia Valle FIGUEIREDO, que, entre outras

considerações sobre o processo administrativo, realça a importância dos princípios a

serem aplicados, destacando os seguintes: (i) devido processo legal; (ii) juiz natural ou

administrador competente; (iii) amplo contraditório; (iv) igualdade entre as partes; (v)

motivação das decisões; (vi) contraditório, compreendido nesse princípio o direito à pro-

dução de provas e à inadmissibilidade da prova ilícita; (vii) verdade material; (viii) direito

151 MELLO, C. Op. cit., p. 456.

152 MELLO, C. Op. cit., p. 455.

153 MEIRELLES, H. Op. cit., p. 658.
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ao silêncio; (ix) proibição da reformatio in pejus; (x) informalismo a favor do contribuinte

e (xi) direito a revisibilidade (garantia do duplo grau).154

Pelo que se observa, a doutrina pouco discrepa em relação aos princípios apli-

cáveis ao processo administrativo. Cumpre esclarecer que, dentro do escopo deste tra-

balho, procurar-se-á deter nos princípios comumente utilizados na chamada fase

contenciosa do lançamento, isto é, quando se dispara a etapa processual diante da re-

sistência administrativa do contribuinte litigante à pretensão exacional.

Retomando o cerne da questão, procurar-se-á discorrer, com base em princípios

e regras constitucionais e infraconstitucionais, sobre os limites adjetivos postos no siste-

ma que inibem a revisão do auto de infração, após impugnação do contribuinte. Esses

limites, como se verá, decorrem de princípios constitucionais que visam proteger o ad-

ministrado diante do agigantamento da Administração. Como se nota, nos dias atuais, o

Estado intervém incisivamente na vida cotidiana do cidadão. A privacidade das pessoas é

cada vez mais precária.

Assim, a resposta que a sociedade encontrou para limitar o intervencionismo

estatal e, com isso, impedir que, por meios arbitrários, se venha limitar ou eliminar a

liberdade ou o patrimônio das pessoas – garantias fundamentais no Estado de Direito –

deu-se por meio da inserção, na Carta Magna, de princípios e dispositivos representati-

vos de garantias fundamentais do cidadão. Desse modo, no Estado de Direito deve ser

assegurada a presença do administrado em toda a fase do procedimento de formação

dos atos administrativos que poderão atingi-lo. A disciplina de formação dos atos admi-

nistrativos deve ser regida pela estrita legalidade. Portanto, a intervenção do particular

em todas as fases do procedimento e a disciplina de formas rígidas para a concreção

válida de atos administrativos foram o meio eficaz que a sociedade encontrou para equi-

librar as forças nas relações jurídicas desenvolvidas entre o Estado e os cidadãos, vi-

sando coibir o abuso de poder e a prática de ilegalidades.

Com efeito, no Estado de Direito a cidadania tem de estar resguardada. Não

basta, assim, que o Poder Público, na busca dos fins colimados, guie-se pela letra da lei.

O que se deve ressaltar é que os fins almejados somente poderão ser perseguidos se-

gundo um modus procedendi previamente estabelecido. A garantia dos cidadãos ante a

154 FIGUEIREDO, L. Op. cit., p. 288-293.
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ganância da Administração reside hoje, consoante afirma Celso Antônio Bandeira de

MELLO, (...) “na prefixação dos meios, condições e formas a que se tem de cingir para

alcançá-los”.155

Assim, em nosso sentir, são 12 os princípios e dispositivos aplicáveis ao pro-

cesso administrativo tributário (i) segurança jurídica na tributação; (ii) direito de petição

aos Poderes Públicos em defesa de direito ou contra a ilegalidade ou abuso de poder e

o direito de acesso à justiça administrativa; (iii) legalidade objetiva; (iv) devido processo

legal; (v) ampla defesa e contraditório; (vi) revisibilidade (duplo grau); (vii) non reformatio

in pejus; (viii) limites subjetivos e objetivos da lide; (ix) princípio da motivação das deci-

sões; (x) verdade material; (xi) impulso oficial; e (xii) informalismo a favor do contribuinte.

Veja-se, em apertada síntese, o conjunto de regras e princípios garantidores da

segurança do contribuinte nas suas relações jurídicas com o Estado. Esses princípios,

no seu conjunto, formam os denominados limites adjetivos às atividades jurisdicionais

administrativas de julgamento.

3.4 LIMITES ADJETIVOS À REVISÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO

Dentre os princípios destacados, são encontrados o princípio da segurança jurí-

dica na tributação e o princípio da legalidade objetiva em matéria tributária. Embora

ambos não veiculem em seus enunciados implícitos ou explícitos qualquer regra de direi-

to adjetivo, no sistema jurídico a sua influência espraia-se por todos os quadrantes.

A controvertida questão do direito de as Fazendas Públicas reverem o lança-

mento após a impugnação do particular reside, especialmente, no conflito latente entre

esses dois princípios.

De um lado está a legalidade favorável à revisão dos lançamentos viciosos. De

outro, encontra-se a segurança jurídica na tributação visando a estabilização das relações

jurídicas, não admitindo a ilimitada revisão de atos administrativos de efeitos concretos

e individuais. Portanto, esses dois vetores constitucionais é que devem ser sopesados

155 MELLO, C. Op. cit., p. 445.
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de maneira a dar equilíbrio de forças nas relações jurídicas celebradas entre o Estado e

os cidadãos.

Assim, vinculada à legalidade, a Administração se vê na obrigação de rever os

atos administrativos editados com defeitos formais ou materiais. Todavia, arrimado na

segurança jurídica e na proteção da confiança do administrado, o próprio sistema jurídi-

co busca impor limites à revisão do lançamento, coibindo, então, o arbítrio e a concentra-

ção do poder. Por essa razão, esses dois princípios foram relacionados entre os que vão

influenciar diretamente na atividade dos julgadores em sede de processo administrativo

contencioso revisivo de lançamento tributário, ora favorecendo a revisão, ora limitando a

sua prática.

Vejam-se, pois, quais as regras determinantes para a obtenção desse equilí-

brio, em sede de contencioso administrativo.

3.4.1 O Princípio da Segurança Jurídica na Tributação

Salienta Alberto XAVIER:

“O tema revisão do lançamento por iniciativa de ofício da autoridade

administrativa envolve a ponderação de um conflito latente entre o prin-

cípio da legalidade – favorável à eliminação da ilegalidade que tenha

afetado o ato primário de lançamento – e o princípio da segurança jurídi-

ca – favorável à estabilidade das situações jurídicas subjetivas declara-

das por atos da autoridade pública.”156

Por toda evidência, o conflito entre princípios da estrita legalidade em matéria

tributária e da segurança jurídica na tributação é o foco da questão. De um lado, está a

Administração Pública na contingência de exercer seu direito com estrito respeito à lei,

tendo obrigação de corrigir os erros praticados em afronta à legalidade. De outro, figu-

ram os cidadãos ou administrados com expectativas de certeza e segurança na estabi-

lidade das suas relações com a Administração.

156 XAVIER, A. Do lançamento teoria geral..., cit., p. 247.
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Tercio Sampaio FERRAZ JÚNIOR, examinando o tema “Segurança Jurídica e

Normas Gerais Tributárias”, destaca a importância da função-certeza e da função-igual-

dade como inerentes à segurança jurídica. Aduz o brilhante mestre:

“A sistematização do ordenamento, neste sentido, é um corolário da

segurança, posto que este é o modo pelo qual a pluralidade de normas

individuais é trazida a uma unidade, capaz de atender as exigências de

certeza e da igualdade (...).”157

Acrescenta, ainda, que:

“A sistematização, contudo, tem duas vertentes, herdadas do jusnatu-

ralismo da Era Moderna: uma equivalente ao racionalismo material, su-

bordina as normas individuais às gerais pelo seu conteúdo; outra,

equivalente ao racionalismo formal, faz a subordinação pela hierarquia

de competência.”158

Sem dúvida, o princípio da segurança jurídica atrela-se ao princípio da legalida-

de. Ademais, qualquer que seja o valor da função-certeza ou função-igualdade, é certo

que o princípio da segurança jurídica decorre de fatores sistêmicos. Para Paulo de Bar-

ros CARVALHO, o princípio da segurança jurídica caracteriza-se pela bidirecionalidade

passado/futuro. Para o futuro serve de prisma, no sentido de propagar na comunidade

social, o sentimento de previsibilidade quanto aos efeitos jurídicos da regulação da con-

duta. Para o passado “exige-se um único postulado: o da irretroatividade”.159

Para o catedrático da PUC e da USP, os princípios podem ser classificados

como normas, valores ou limites objetivos. A segurança jurídica, a justiça e a igualdade,

na sua ótica, representariam valores. Entretanto, aduzimos ao pensar do mestre que,

dentro da indubitável bidirecionalidade passado/futuro inerentes à segurança jurídica,

vemos, no que toca ao futuro, que a segurança jurídica realmente atua como valor que

visa prestigiar a estabilidade das relações jurídicas postas no sistema, sendo indissociável

do valor justiça. Todavia, no que toca ao passado, esse princípio refletiria mesmo um

157 FERRAZ JÚNIOR, T. Revista de Direito Tributário, n. 17-18, p. 52.

158 Idem.

159 CARVALHO, P. Curso de direito tributário..., cit., p. 147.
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limite objetivo, pois, nesse espectro, o princípio da segurança jurídica se confundiria com

o próprio princípio da irretroatividade da lei, tão caro ao Direito Tributário que levou o

legislador constituinte a expressá-lo de forma genérica e abrangente no art. 5°, XXXVI, e

de forma específica no art. 150, III, a, como uma das limitações constitucionais ao poder

de tributar.

Em um Estado de Direito como no Brasil, os princípios da segurança jurídica e

da proteção da confiança do cidadão são aplicados com mais intensidade e têm maior

dimensão na seara do Direito Público. A relação de força entre direito-poder do Estado

e direitos fundamentais dos cidadãos é que deve ser minuciosamente disciplinada na

Carta Constitucional de forma a coibir abusos.

J. J. Gomes CANOTILHO, do alto de sua cátedra, dá-nos a importância desses

princípios. Passa-se a palavra ao constitucionalista português:

“Em geral, considera-se que a segurança jurídica está conexionada com

elementos objectivos da ordem jurídica – garantia de estabilidade jurídica,

segurança de orientação e realização do direito – enquanto a proteção da

confiança se prende mais com as componentes subjectivas da segurança,

designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em rela-

ção aos efeitos jurídicos dos actos dos poderes públicos. A segurança e a

proteção da confiança exigem no fundo: (1) fiabilidade, clareza, racionalidade

e transparência dos actos de poder; (2) de forma que em relação a eles o

cidadão veja garantida a segurança nas suas disposições pessoais e nos

efeitos jurídicos dos seus próprios actos. Deduz-se já que os postulados da

segurança jurídica e da proteção da confiança são exigíveis perante qual-

quer acto de poder – legislativo, executivo e judicial. O princípio geral da

segurança jurídica em sentido amplo (abrangendo, pois, a idéia de protecção

da confiança) pode formular-se do seguinte modo: o indivíduo tem do direi-

to poder confiar em que aos seus actos ou às decisões públicas incidentes

sobre os seus direitos, posições ou relações jurídicas alicerçados em nor-

mas jurídicas vigentes e válidas por esses actos jurídicos deixado pelas

autoridades com base nessas normas se ligam os efeitos jurídicos previs-

tos e prescritos no ordenamento jurídico.”160

160 CANOTILHO, J. Direito constitucional e teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina, 1998.
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Na mesma linha vai o pensamento de Roque Antonio CARRAZZA, que dedicou

um capítulo de sua mais importante obra à epígrafe “Segurança Jurídica e Tributação”.

Ao se debruçar sobre o tormentoso tema, o mestre traçou fecundas observações a res-

peito do princípio da segurança jurídica, ressaltando que a Constituição Federal, com

seus princípios, mantém o iure imperii do Estado e a ação de tributação dentro do cha-

mado Estado Constitucional ou Estado de Direito, como costuma ser designado pela

doutrina tradicional. São suas palavras:

“A Constituição brasileira, ao tratar dos direitos fundamentais, garantiu a

igualdade de todos perante a lei, a inviolabilidade da propriedade priva-

da, a liberdade de opinião, a liberdade de ir e vir da pessoa, a liberdade

de consciência, a liberdade de associação e reunião etc. Estas garantias

apresentam-se como proibições ao Estado de lesar, por meio de leis,

atos administrativos ou decisões judiciais, estes valores prestigiados por

nossa Carta Magna. As leis, os atos administrativos e as decisões judiciais

que, eventualmente, contrariarem estes valores podem ser anulados com

base em sua inconstitucionalidade”.161 (g.n.)

Mais adiante, arremata:

“De fato, a Constituição confere, a toda e qualquer pessoa vários direi-

tos, irrenunciáveis e imprescritíveis concernentes à vida, à liberdade, à

igualdade, à segurança e à propriedade (art. 5o). O exercício de tais

direitos cria situações jurídicas ativas que são verdadeiros direitos sub-

jetivos, oponíveis a qualquer pessoa, inclusive ao Estado.”162

Diante do consignado a respeito do princípio da segurança jurídica em suas

nuanças, especialmente dos direitos e garantias fundamentais assegurados às pessoas

pela nossa Carta Magna, fica evidente que esse princípio implícito aplica-se e irradia-se

por todos os campos da tributação, não só em relação ao exercício da competência das

pessoas políticas na sua aptidão para instituição de normas gerais e abstratas relativas

à criação de tributos, como, também, no que atina ao processo de positivação das nor-

161 CARRAZZA, R. Curso de direito constitucional tributário. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2002,

p. 350-351.

162 CARRAZZA, R. Curso de direito constitucional..., cit., 351.
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mas individuais e concretas referente, entre outras, à edição dos atos administrativos,

como o auto de infração.

Essa exigência é decorrência própria do nosso sistema jurídico. Roque Antonio

CARRAZZA, com grande visão do ordenamento jurídico, enfatiza:

“Aforados em textos de bom cunho, podemos afirmar que o Direito re-

gula o comportamento das pessoas para tornar possível a vida social.

Tal regulação manifesta-se por meio das normas jurídicas, regras de

comportamento que produzem seus efeitos na sociedade. Estas nor-

mas, é claro, não devem ser consideradas isoladamente, mas em con-

junto, formando um sistema, um ordenamento jurídico. (...) O princípio da

segurança jurídica ajuda a promover os valores supremos da socieda-

de, inspirando a edição e a boa aplicação das leis, dos decretos, das

portarias, das sentenças, dos atos administrativos etc.”163 (g.n.)

Transpondo essas perspectivas do princípio da segurança jurídica para os limi-

tes deste estudo, temos que esses valores, na sua implicitude sistêmica, são inteiramen-

te aplicáveis, como se verá, ao tema revisão do lançamento. Se, por um lado, é certo que

a coisa julgada é um atributo exclusivo do ato jurisdicional desenvolvido no âmbito do

Poder Judiciário e se constitui na mais expressiva projeção da segurança jurídica, de

igual modo, a certeza instrumental é própria dos atos administrativos.

E essa certeza instrumental do ato administrativo vinculado do auto de infração,

segundo os primados da segurança jurídica, está sujeita – assim como ocorre com a

coisa julgada material (prazos e condições para a interposição de ação rescisória) – a

rígidos controles temporais, adjetivos e objetivos regrados pelo direito positivo, visando,

sobretudo, coibir o arbítrio da Administração Pública na tentativa de ilimitada revisão

dos atos administrativos postos no sistema com vícios em alguns de seus elementos.

Como se disse, todos os sistemas preordenados a determinado fim, como é

exemplo o sistema de direito, não se adaptam ao processo de correção posterior de

suas deliberações. A segurança jurídica na tributação, em especial, deve ser programada

de maneira a buscar maior estabilidade nas relações jurídicas desenvolvidas entre Fisco-

163 CARRAZZA, R. Curso de direito constitucional..., cit., p. 378.
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contribuinte, de forma a pôr termo ao conflito de interesses. Daí, nasce a necessidade de

limitar a Administração em seu direito de rever os atos produzidos com vícios.

Ora, conforme sublinhado, a revisão do auto de infração, designada pelos

administrativistas como convalidação (recomposição da legalidade ferida) ou conver-

são (trespasse de uma categoria de ato inválido para outra categoria de ato válido),

implica, invariavelmente, a modificação do conteúdo da norma jurídica, nos elementos

do ato-fato ou do ato-norma administrativo.

Nesses termos, sob o ponto de vista normativo, ambas as situações, decorren-

tes de atos administrativos nulos ou anuláveis, implicam revogação da norma anterior,

que é expulsa do sistema de direito positivo em face da perda de sua validade. A retifi-

cação do auto de infração é exemplo de norma de revisão do sistema (norma revocatória).

Portanto, na hipótese de alteração do conteúdo da norma anterior, a nova norma posta

no sistema passa a ter efeito constitutivo do novo fato jurídico (fato-evento) e da nova

relação jurídica (fato-conduta). É norma, na concepção kelseniana, incompatível com a

norma anterior, valendo apenas a última.

Destaque-se, aqui, uma diferença essencial. O processo de positivação de nor-

mas individuais e concretas por ato da Administração é distinto daquele que é desenvol-

vido perante o Poder Judiciário.

A instauração do contencioso administrativo tributário, com impugnação pelo

administrado, tem por objeto inicial a desconstituição ou a modificação da norma indivi-

dual e concreta posta no sistema pelo Poder Executivo. Essa norma, por ter sido editada

por autoridade competente e segundo o procedimento previsto, goza, ab initio, da cha-

mada presunção de validade, consoante ocorre, também, com as normas editadas pelo

Poder Legislativo. Portanto, as normas individuais postas no sistema pela Administra-

ção, na seara do Direito Tributário, ingressam no sistema jurídico de forma inaugural ou

de forma modificativa da linguagem produzida pelo particular.

No Poder Judiciário, ao contrário, o que se busca é a produção de norma indivi-

dual e concreta, com peso da definitividade, que faça coisa julgada material pondo ter-

mo ao conflito de interesses desconstituindo, modificando ou confirmando a validade de

normas individuais e concretas postas no ordenamento jurídico por pessoas credenciadas

pelo sistema.
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Uma exceção a essa regra de positivação de normas individuais e concretas

ocorre no que toca ao Direito Penal. As penas privativas de liberdade – normas indivi-

duais e concretas – somente são aplicadas pelo Poder Judiciário, ou seja, as normas

individuais e concretas produzidas pelo Judiciário ingressam no sistema de forma inau-

gural. Nos demais casos e salvo melhor juízo, sob o ponto de vista cronológico do pro-

cesso de positivação de normas jurídicas, o Poder Judiciário é chamado a intervir, quan-

do provocado, apenas de forma superveniente. Neste particular, a função do processo

penal é a mesma do procedimento administrativo. Ambos conduzem a um ato final: a

produção da norma individual e concreta.

Daí redunda diferença de crucial importância entre a jurisdição desenvolvida no

âmbito do órgão ejetor da norma e aquela desenvolvida de forma heterônoma e inde-

pendente, consoante ocorre no Poder Judiciário.

O direito opera por comandos abstratos, e a realização desses comandos efe-

tua-se por meio da atividade de particulares, da Administração e do Poder Judiciário,

que, concretizando o imperativo abstratamente posto, criam normas individuais e con-

cretas. Eis aí a essência da função jurisdicional: traduzir o comando abstrato no concre-

to. Portanto, a função jurisdicional pode ser exercida por qualquer um dos poderes do

Estado. A produção de norma individual e concreta não é prerrogativa exclusiva do Po-

der Judiciário. O que é de primazia absoluta do Poder Judiciário é a produção de co-

mandos concretos com força de coisa julgada material, somada à possibilidade de utili-

zação da força de forma institucionalizada.

Em razão do disposto no art. 5°, inc. XXXV da Constituição Federal, fala-se no

princípio da universalidade da jurisdição ou de jurisdição única. Isso representa que o

Poder Judiciário permanece inerte, não tendo obrigação de produzir norma, salvo provo-

cado, quando, aí sim, tem o dever de prestar a jurisdição.

O Estado-Administração, por seu turno, não pode ficar inerte, não pode omitir-se

de produzir a norma individual e concreta válida no tempo, no espaço e contra as pes-

soas que o direito fixar. A  Administração não aguarda provocação, ela tem de agir, sob

pena de ver fenecer o seu direito, quer em razão da decadência (direito material) quer

da prescrição (direito adjetivo). Por isso, é falacioso o senso comum jurídico que pro-

duziu a interpretação de que, constituído o crédito tributário pelo lançamento, não há

mais se falar em decadência. Isso pode até ocorrer, desde que a norma individual e
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concreta, como conteúdo do veículo introdutor do ato administrativo do auto de infração,

não sofra nenhuma espécie de revisão ao ser impugnada pelo particular.

O sistema jurídico admite a convalidação ou a conversão do ato administrativo

inválido. Contudo, como se vem afirmando, a alteração de qualquer elemento do ato

resulta na sua revisão, o que equivale à produção de novo ato – barreira essa incontornável

para a Administração se não o fizer no prazo decadencial estabelecido.

Assim, para a reedição legal do ato administrativo anteriormente viciado em

alguns elementos, devem ser respeitados, entre outros direitos, os prazos decadenciais

para a reedição do ato (retificação). São os chamados limites temporais para edição ou

revisão do ato-norma administrativo de lançamento tributário, estabelecidos no interior

do sistema como um dos postulados da segurança jurídica na tributação voltada, princi-

palmente, para a estabilização das relações jurídicas conflituosas, originadas dos atos

praticados pelo Poder Público.

É de se sublinhar, nesse espectro, a aguda observação de Alberto XAVIER, que,

embora coroada de forte componente ideológico, serve para delimitar a matéria. É o seu

pensar:

“Sistemas baseados numa ilimitada revisibilidade dos atos tributários

por iniciativa da Administração só podem conceber-se em ordens jurídi-

cas de inspiração totalitária, avessas à idéia de segurança jurídica, como

a do nacional-socialismo alemão que, no § 19 da Steuereinfachungs-

verordnung, de 14 de setembro de 1944, autorizava a Administração

fiscal a corrigir, sem quaisquer limites, os erros das suas decisões.”164

Focados, ainda, na segurança jurídica e no ato administrativo da revisão do auto

de infração, invoca-se, novamente, o magistério de J. J. Gomes CANOTILHO. Diz o mestre:

“O dever de revogação de atos ilegais como dimensão necessária do

princípio da constitucionalidade tem sido objecto de discussão. Alguma

doutrina – sobretudo administrativista – considera que a revogação, ou

melhor, anulação dos actos ilegais é uma faculdade discricionária da

administração, não estando esta obrigada a revogar tais actos. (Cf., entre

164 XAVIER, A. Do lançamento teoria geral..., cit., p. 247.
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nós, Marcello CETANO, Manual I, 10. ed., p. 544.) Em termos jurídicos-

constitucionais, o dever oficioso de anulação de actos inválidos deve ter

em conta a articulação de vários subprincípios concretizadores do prin-

cípio do Estado de direito; os princípios da proteção e da segurança

jurídica, por um lado, e o princípio da constitucionalidade, por outro lado.

De resto, como a doutrina tem salientado os atos da administração po-

dem ser inválidos porque violam, desde logo, o princípio da reserva de

lei ou o princípio da primazia da lei. Tendo em conta as exigências resul-

tantes dos princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica

(direitos dos particulares directamente interessados, direitos de tercei-

ros) não se vê como é que a anulação de actos inválidos possa ser uma

faculdade discricionária. Os princípios da constitucionalidade e da lega-

lidade não se compaginam com a arrogância da administração sobre

os próprios vícios. Ela deverá anular ou sanar os vícios nos termos da

lei.”165 (g.n.)

Vê-se logo que, dentro da concepção de Estado de Direito ou de Estado Consti-

tucional, não há espaço para o livre-arbítrio das autoridades competentes. A ilegalidade, o

abuso de poder ou qualquer ofensa aos direitos e garantias fundamentais devem ser coibi-

dos. Assim, a previsibilidade e a estabilidade das relações jurídicas, a restrição ao direito

de revisibilidade dos atos jurídicos administrativos ou judiciais, a tipicidade, o devido pro-

cesso legal e a ampla defesa são conceitos por meio dos quais o Estado busca alcançar

um de seus principais objetivos: oferecer o almejado valor da segurança jurídica.

De se destacar o fato, muitas vezes relegado pela Administração Pública, de

que a Constituição Brasileira, quando se refere às relações da pessoa natural com o

Estado – um dos postulados básicos do Estado Democrático de Direito –, estabeleceu

uma série de direitos e garantias fundamentais e se preocupou em aclarar que o Estado

não poderá alterá-los, nem por Emenda Constitucional (art. 60, § 4°, IV). Com isso, não

quis apenas dar proteção aos indivíduos em suas relações intersubjetivas com seus se-

melhantes, mas buscou, precipuamente, garantir seus direitos frente ao Estado. A Cons-

tituição Federal do Brasil deixa explícito que a proteção dos cidadãos frente aos seus

semelhantes é obra delegada ao legislador infraconstitucional. Porém, a proteção dos

cidadãos (pessoa física ou jurídica) frente ao Estado não pode ser delegada, sob pena

165 CANOTILHO, J. Op. cit., p. 261.
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de o art. 5° perder seu sentido teleológico. A proteção aos cidadãos frente ao Estado é

matéria de índole constitucional que não depende sequer de regulamentação legal, sen-

do auto-aplicável. Os dispositivos insertos no art. 5° são garantias constitucionais con-

quistadas pela cidadania, são direitos individuais que não podem ser violados, e aos

quais o Estado, a pretexto de legislar, não pode sobrepô-los. Deve, isto sim, curvar-se e

acatar seus comandos legislando sob o império de sua juridicidade, ou haverá pena de

grave afronta aos magnos princípios.

3.4.2 Direito de Petição e o Direito de Acesso à Jurisdição Administrativa

A sagrada garantia constitucional do direito de petição aos Poderes Públicos

tem status de princípio constitucional, com balizas expressamente consignadas na Cons-

tituição Federal de 1988, no título referente aos direitos e garantias fundamentais, espe-

cialmente no inciso XXXIV, alínea a, do art. 5°, que assegurou a todos, independente-

mente do pagamento de taxa, “o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de

direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder”. (g.n.)

Esse dispositivo, interpretado de forma conjunta e sistemática com o inciso LV,

do mesmo art. 5°, da Constituição Federal, representa garantia, aos particulares ou fun-

cionários da própria Administração – em defesa de seus direitos constitucionais e con-

tra ilegalidade ou abuso de poder da Administração Pública –, do direito de petição

perante as autoridades competentes, assegurados o contraditório e a ampla defesa com

os meios e recursos a ela inerentes. Trata-se, portanto, de garantia constitucional do

cidadão, de direito subjetivo à discussão da validade de qualquer ato administrativo no

âmbito interno da própria Administração, independentemente da possibilidade de rea-

bertura do conflito em sede judicial.

Essa é uma conquista decorrente do Estado Democrático de Direito. Não pode

ser desrespeitada pelo Poder Público ou pelo arbítrio de qualquer autoridade adminis-

trativa, que tem a responsabilidade e o dever de responder de forma motivada o pleito

do cidadão, sob pena de desfazimento do ato pelo Poder Judiciário, mediante o empre-

go dos remédios processuais adequados.

Transportando essas lições para a seara tributária, Luiz Fernando MUSSOLINI

JÚNIOR, entrelaçando as disposições constitucionais supracitadas com outras disposi-
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ções da Carta Magna e do Código Tributário Nacional, concluiu ser inviolável o direito

subjetivo do sujeito passivo de ver a Administração responder aos seus reclamos diante

de exação tributária considerada ilegal ou editada com abuso de poder. Com a verve

costumeira, arremata o digno Juiz do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo:

“Modus jurídico, ferramentas fornecidas pelo sistema para o exercício

do direito à reclamação contra o lançamento tido como arbitrário pelo

sujeito passivo e ao recurso contra possível decisão que não acolher a

insurgência de previsões na legislação ordinária do Ente Tributante –

serão petições fundadas na garantia estatuída no art. 5°, XXXIV, a, da

Constituição Federal de 1988 (garantia na acepção que lhe confere José

Roberto Nalini, significando, de um lado, o direito do cidadão exigir do

Estado a proteção de seus direitos e, de outra banda, o reconhecimento

dos meios processuais pré-ordenados a essa finalidade), e eventuais

mandados de segurança diante do não atendimento expresso do quan-

to requerido ou da omissão do Poder Público em responder em prazo

razoável.”166

Em verdade, consoante o afiançado, o ato administrativo denominado auto de

infração, na parte em que houver a exigência de imposto, terá efeito modificativo da

constituição do crédito tributário levada a efeito pelo particular nos tributos sujeitos à

homologação. Nesse caso, virá sempre acompanhado da exigência de penalidade ad-

ministrativa de cunho pecuniário. Caso contrário, não será auto de infração, mas mero

lançamento de ofício. Essa natureza modificativa da linguagem produzida pelo particular,

somada à imposição de penalidade pecuniária pela autoridade administrativa, dá ao

auto de infração e ao crédito tributário dele decorrente natureza jurídica de direito

patrimonial, abrindo as portas para a discussão da questão em foro administrativo. O

direito de petição, o devido processo legal e o amplo contraditório asseguram ao cida-

dão atingido pelo ato administrativo o direito de defesa extrajudicial.

Os dispositivos constitucionais mencionados, uma vez conjugados e somados à

iniciativa do particular em impugnar a pretensão fiscal (exercício do direito de petição),

servem de garantia, ao administrado, de instância administrativa para salvaguarda de

166 MUSSOLINI JÚNIOR, F. Processo administrativo tributário – das decisões terminativas con-

trárias à Fazenda Pública. Barueri: Manole, 2004, p. 27.
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seus interesses frente a um ato administrativo eventualmente eivado de ilegalidade ou

editado com abuso de poder. Esse direito fundamental está devidamente resguardado

pela Constituição Federal.

Assim, mesmo diante da inexistência, em qualquer das ordens jurídicas parciais

integrantes da Federação, de lei instituidora de contencioso administrativo tributário, o

princípio do amplo contraditório e do direito de petição devem ser respeitados. Como se

sabe, a imposição de penalidades de caráter pecuniário pela Administração e a própria

exigência de imposto alcançam o patrimônio da pessoa física ou jurídica. Desse modo,

ainda que nosso sistema jurídico tenha se inclinado ao regime da universalidade de juris-

dição, de prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, fica evidenciada, em várias passa-

gens do texto constitucional, a livre opção do administrado de esgotar a instância admi-

nistrativa, nos casos em que entenda que o ato editado esteja viciado em qualquer de

seus elementos intrínsecos ou extrínsecos.

Como diz José CRETELLA JÚNIOR:

“Contencioso Administrativo é, pois, o sistema de jurisdição em que a

justiça especial (diferenciada, inconfundível e independente da justiça

comum), julga; em que tribunais especiais, que culminam no Conselho

de Estado, dizem o direito, distribuindo justiça, em matéria administrati-

va, sem a menor intervenção do Poder Judiciário comum.”167

É o próprio professor José CRETELLA JÚNIOR que, examinando os conceitos

ilegalidade e abuso de poder utilizados pelo legislador constituinte como parâmetro para

definição do alcance do direito de petição outorgado ao cidadão, fornece elementos

para aferir a dimensão dessa prerrogativa. No atinente ao conteúdo semântico do termo

ilegalidade, aduz:

“O vocábulo ilegalidade abrange também a inconstitucionalidade, ou seja,

compreende não só infração da lei ordinária, como da lei constitucional,

posição defendida pelo antigo Ministro do STF, Orozimbo Nonato, ao

sustentar, contra a opinião de Hahnemann Guimarães e Barros Barreto,

que ‘quando a lei fala em ilegalidade e abuso de poder, compreende

167 CRETELLA JÚNIOR, J. Controle jurisdicional do ato administrativo. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense,

2001, p. 39.
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todas as formas de ilegalidade: ofensa a lei ordinária e ofensa da lei

maior’ (cf. RF, 118:403 a 415).”168

Quanto ao abuso de poder, sintetiza o renomado autor:

“Ato arbitrário é ato ilegal. E ilegalidade é gênero de que abuso de po-

der é uma das espécies. Não há um só caso de abuso de poder que não

configure também ilegalidade. Pode, no entanto, haver caso de ilegali-

dade que não configure, necessariamente, abuso de poder.”169

Mais adiante adverte que não se deve confundir abuso de poder com desvio de

poder e, com escólio na definição de PONTES DE MIRANDA, explica:

“Abuso de poder (obs: No texto de 1967, está do poder; na ed. de 1946,

vol. IV, p. 349, está de poder)170 é o exercício irregular do poder. Usurpa

poder quem, sem o ter, procede como se o tivesse. A falsa autoridade

usurpa-o; a autoridade incompetente que exerce poder que compete a

outrem, usurpa; a autoridade competente não usurpa; se de certo modo

exorbita, abusa do poder.”

Assim, os conceitos de ilegalidade como gênero e de abuso de poder como

espécie desse gênero, são bastante amplos. Com isso, abre-se no processo adminis-

trativo tributário a possibilidade de o administrado defender-se não somente em relação

aos vícios formais da edição do ato, como também em relação aos vícios materiais.

Quanto a esses últimos, a impugnação do particular não fica restrita apenas ao exame

da legalidade do ato administrativo. A própria constitucionalidade do ato administrativo

ou da lei que o fundamentou pode ser atacada, devendo tal matéria ser apreciada pelos

órgãos de julgamento administrativo, sob pena de violação ao direito de petição do con-

tribuinte e ao princípio do amplo contraditório. Desse modo, por ser essa uma garantia

fundamental do cidadão, não há como se tentar, por meio de regulamentação infracons-

titucional, inibir a competência dos órgãos jurisdicionais administrativos no que concerne

168 CRETELLA JÚNIOR, J. Op. cit., p. 43.

169 CRETELLA JÚNIOR, J. Op. cit., p. 43.

170 PONTES DE MIRANDA. Comentários à Constituição de 1967. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense,

1985, v. V, p. 313.
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ao exame de qualquer matéria que tenha sido objeto de impugnação pelo particular,

inclusive aquelas atinentes à inconstitucionalidade de normas.

A propósito do tema, deve ser destacada a questão de ordem suscitada no Ple-

nário do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, sobre a competência jurisdicional

de os órgãos da Administração Pública examinarem a argüição de contribuintes quanto

à constitucionalidade de lei que fundamentou a edição de ato administrativo impugnado.

No processo SF n. 2.713/95, com expressiva votação, mais de trinta julgadores foram

favoráveis ao entendimento de que compete ao Tribunal de Impostos e Taxas deixar de

aplicar, no caso concreto, norma legal que viole preceitos constitucionais.

Como se mencionou, no direito brasileiro vigora o princípio da universalidade da

jurisdição ou o sistema de jurisdição única, consoante o qual são prerrogativas exclusi-

vas das sentenças ou acórdãos emanados do Poder Judiciário a força de coisa julgada

material e o poder da coercitividade ou da execução forçada de suas decisões. É uma

garantia fundamental do cidadão o acesso ao Poder Judiciário, de cuja apreciação, nos

termos do art. 5°, XXXV, da Constituição Federal, não pode ser excluída qualquer lesão

ou ameaça a direito.

Contudo, embora nossa doutrina, jurisprudência e o próprio legislativo mostrem-

se reticentes a respeito do tema contencioso administrativo fiscal, é inequívoco que o texto

constitucional abriu válvula assecuratória, ao administrado, de optar pela impugnação ad-

ministrativa, antes de se socorrer das vias judiciais. O direito de petição aos Poderes

Públicos e o amplo contraditório são projeções significativas dessa garantia.

Conforme salienta J. J. Gomes CANOTILHO:

“A idéia de reserva de jurisdição implica a reserva de juiz (Richtervorbehalt)

relativamente a determinados assuntos. Em sentido rigoroso, reserva

de juiz significa que em determinadas matérias cabe ao juiz não apenas

a última mas também a primeira palavra. É o que passa, desde logo, no

domínio tradicional das penas restritivas da liberdade e das penas de

natureza criminal na sua globalidade.”171

171 CANOTILHO, J. Op. cit., p. 618.
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O renomado constitucionalista lusitano pretende dizer é que a reserva do juiz ou

de jurisdição deve ser distinguida daquilo que se denomina reserva da via judiciária.

Melhor explicitando, na reserva da jurisdição ou do juiz, o Poder Judiciário intervém ab

initio, ou seja, há reserva total da função jurisdicional, consoante ocorre em nosso

ordenamento, com as chamadas penas de natureza criminal. De outro lado, a reserva da

via judiciária é parcial, tendo em vista que o sistema jurídico convive com processos em

que não existe intervenção inicial do juiz: essa intervenção do Judiciário, que não pode

ser excluída, apareceria apenas em um momento ulterior, sem, contudo, haver vínculo do

Judiciário com o que foi decidido administrativamente.

A nossa Carta Magna, embora consagre forte tendência atrativa em torno da

magistratura ordinária, não adotou rigorosamente e para todos os casos o figurino do

princípio da unidade de jurisdição, conforme assevera representativa parte da doutrina.

Misabel de Abreu Machado DERZI, fazendo correlação entre Direito Tributário, Direito

Penal e tipo, acaba, indiretamente, focando determinada questão que culmina corrobo-

rando o pensar de CANOTILHO. Passa-se a palavra:

“Entretanto, desde logo, cumpre fazer duas importantes distinções, que,

não ignoramos, têm ressonância nos temas abordados: a) a primeira

delas refere-se ao fato de que o Direito Penal compõe-se de normas

cuja aplicação é exclusiva do Poder Judiciário. Nenhum cidadão pode-

rá sofrer pena, a não ser através de uma sentença, que resulte de pro-

cesso legal e pronunciada por juiz competente.

Ora, sendo a cobrança e a fiscalização de tributos, atribuição própria do

Poder Executivo, o Direito Tributário tem o cumprimento de suas nor-

mas atribuído, precipuamente, a órgãos administrativos. A atuação, pois,

das normas jurídico-tributárias e a realização de seus preceitos

independe da intervenção do Poder Judiciário, embora ela possa,

supervenientemente, ocorrer.”172(g.n.)

Embora se possa admitir que o contencioso administrativo no Brasil resulte de

uma “interpretação heterodoxa do princípio da separação dos poderes,”173 conforme

172 DERZI, M. Direito tributário, direito penal e tipo. São Paulo: RT, 1988, p. 115.

173 XAVIER, A. Do lançamento teoria geral..., cit., p. 277.
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adverte Alberto XAVIER, o certo é que não há consenso na doutrina quanto ao conceito

semântico de jurisdição. Além disso, há que se ter presente que esse conceito pode

variar de acordo com o ordenamento jurídico que se está analisando. Muitos países da

Europa continental outorgam competência jurisdicional a órgãos administrativos. Neste

caso, a decisão administrativa tem força definitiva. No caso da França, por exemplo, os

Tribunais Administrativos gozam de competência absoluta para o julgamento de ques-

tões tributárias.174

Entretanto, outros autores, destacando-se o hispânico Sainz de BUJANDA e sua

doutrina da substantividade processual tributária, sustentam que o processo somente se

pode desenvolver perante órgãos jurisdicionais que administrem a justiça em caráter

específico e cujas deliberações sejam definitivas, ou seja, façam coisa julgada material.

Partindo-se dessa premissa, sem dúvida, chega-se à conclusão de que a universalidade

da jurisdição é prerrogativa única do Poder Judiciário.

Todavia, o conceito de jurisdição não é unívoco. Pode-se interpretar o termo “juris-

dição” como um “dever estatal” e, nesse caso, os três poderes (Executivo, Legislativo e

Judiciário) seriam dotados de jurisdição. Na verdade, essas questões terminológicas pou-

co interessam à Ciência do Direito. No fundo, o que existe e o que realmente importa para

a dogmática jurídica é saber qual a força, dentro do sistema jurídico, das deliberações

jurisdicionais emanadas tanto do Executivo quanto do Legislativo. E mais: as decisões

jurisdicionais emanadas desses dois poderes estão ou não sujeitas à revisão judicial?

Daí a divisão empreendida por Agustin GORDILLO dos três grandes grupos de

pensamento doutrinário argentino a respeito do tema. Essa observação, diga-se, pode

ser transportada sem maiores percalços para o nosso sistema jurídico, pois retrata bem

as disputas que vicejam entre nós. Pode-se importar, assim, o pensar acadêmico argen-

tino. As três correntes de pensamento são:

“a) aqueles que afirmam que não cabe revisão judicial de certos atos da

Administração, fundados em que a Administração já exerceu jurisdição.

Esta é a primeira posição que mencionamos anteriormente; b) aqueles

174 Confira o estudo desenvolvido por James Marins, em Princípios fundamentais do direito...,

cit., sobre os diversos mecanismos de solução de lides tributárias em países da Europa e da

América do Sul, p. 67-92.
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que argumentam que não cabe senão uma revisão limitada do exercício

administrativo de atividade jurisdicional ou do processo administrativo.

Este é o quarto critério antes anunciado; c) aqueles que entendem que

deve existir uma revisão judicial suficiente e adequada e que não cabe

limitá-la; dentro dessa concepção, por sua vez, é importante distinguir

duas terminologias opostas verbalmente: aqueles que negam totalmen-

te o exercício da atividade jurisdicional pela Administração, porém isso

não justifica de modo algum que se limite ou se exclua a revisão judicial

(terceiro critério); no fundo como se vê, significam exatamente o mes-

mo, ainda que a última seja mais imprecisa e propensa a confusão”.175

Ora, o problema central não está focado na existência ou não de jurisdição ad-

ministrativa, mas se as decisões administrativas são passíveis de revisão pelo Poder

Judiciário. Sem querer desviar o foco deste trabalho, as decisões terminativas produzi-

das pela Administração em favor da pretensão do administrado, ou seja, as que invali-

dam total ou parcialmente o ato administrativo exarado com vício, não poderiam ser re-

vistas pelo Poder Judiciário. Os órgãos administrativos jurisdicionais integram a própria

Administração. Assim, se a Administração Pública, no exercício do controle de legalida-

de de seus próprios atos, entende por invalidá-los, não caberia ao Poder Judiciário inter-

vir nessas decisões, a não ser se provocado por Ação Popular.176

Contudo, se a decisão administrativa for desfavorável à pretensão do adminis-

trado, não há dúvida de que o nosso sistema jurídico, desde que provocado pelos meios

cabíveis, garante o acesso ao Judiciário, que terá plena liberdade para a revisão do ato

administrativo, nos seus aspectos formais ou substanciais.

Em conclusão, não sobram dúvidas de que estão arrolados, entre os direitos e

garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, vários princípios e dispositi-

vos que garantem ao administrado o direito opcional de acesso ao contencioso adminis-

trativo tributário. Dentro da linha evolutiva do processo de positivação do Direito Tributá-

rio, segundo a concepção de Paulo Cesar CONRADO,177 dois pressupostos são

175 GORDILLO, A. Princípios gerais de direito público. RDP, 1977, p. 128.

176 MUSSOLINI JÚNIOR, L. Op. cit., p. 109-117.

177 CONRADO, P. Processo tributário..., cit., capítulo 5, p. 93-108.
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necessários: (i) a constituição da obrigação tributária com a notificação do lançamento

ou entrega do autolançamento; e (ii) situação de conflito, caracterizada com a impugnação

do ato administrativo de lançamento pelo contribuinte.

Atendidos esses dois pressupostos, não há que se negar ao administrado o

direito de esgotar a via administrativa.

3.4.3 Princípio da Legalidade Objetiva em Matéria Tributária

Como se sabe, o sistema tributário nacional contido na Magna Carta de 1988,

ao contrário do que ocorre com outros países, preocupou-se largamente com a tributa-

ção, donde decorre a decantada rigidez de nosso sistema em matéria tributária. São

inúmeros dispositivos constitucionais que delimitam competência da União, Estados,

Distrito Federal e Municípios no que atina à criação e cobrança de tributos. Além disso,

foram estabelecidos vários princípios tipicamente tributários que se espraiam por todos

os setores que envolvam a ação estatal voltada para a exigência de tributos.

Essa máxima constitucional referente ao princípio da legalidade aparece no Tex-

to Magno de forma explícita e geral quando inserida no capítulo referente aos direitos e

garantias fundamentais, nos termos do art. 5°, II (“ninguém será obrigado a fazer ou dei-

xar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”) e, de forma específica, quando inserida

no capítulo das limitações constitucionais ao poder de tributar, consoante ocorre com o

chamado princípio da estrita legalidade, nos termos do art. 150, I (“(...) é vedado à União,

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I – exigir ou aumentar tributo sem lei

que o estabeleça”).

Esse princípio, quando inserido na seção II, referente às limitações do poder de

tributar, pode sugerir ao menos desavisado que a estrita legalidade em matéria tributária

estaria vinculada apenas à criação abstrata do tributo pelo legislador. Em verdade, tal

princípio está intimamente imbricado com a tipologia tributária. Ou seja, o Brasil adotou,

em matéria de instituição de impostos, o sistema do numerus clausus, isto é, cada tribu-

to tem seu arquétipo ou sua regra-matriz de incidência tributária definida na Constitui-

ção. As competências tributárias foram distribuídas rigidamente para cada um dos entes

federados, que somente poderão instituir os tributos segundo a repartição constitucio-

nal. Apenas a União ficou com a chamada competência residual.
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Mas não é apenas isso o que sugere o texto constitucional a respeito da legali-

dade. O art. 37, caput, da Constituição Federal diz expressamente que a administração

direta ou indireta de cada uma das ordens políticas parciais fica, entre outros princípios,

jungida à estrita legalidade. Portanto, fica evidente que esse princípio espraia-se por

todos os setores da ordem jurídica, regulando toda a atividade administrativa voltada à

exigência de tributo, na fase procedimental de edição do lançamento, na imposição de

penalidade (tipicidade) ou, ainda, na fase de controle administrativo (processo adminis-

trativo), até a execução judicial (processo comum). Todas essas fases estão submetidas

à reserva absoluta da lei em sentido formal.

Como diz Carlos Ari SUNDFELD:

“A atividade administrativa deve ser desenvolvida nos termos da lei. A

Administração só pode fazer o que a lei autoriza: todo ato seu há de ter

base em lei, sob pena de invalidade. Resulta daí uma clara hierarquia

entre a lei e o ato da Administração Pública: este se encontra em rela-

ção de subordinação necessária àquela. Inexiste poder para a Adminis-

tração Pública que não seja concedido pela lei: o que a lei não lhe con-

cede expressamente, nega-lhe implicitamente. Todo o poder é da lei;

apenas em nome da lei se pode impor obediência. Por isso, os agentes

administrativos não dispõem de liberdade – existente somente para in-

divíduos considerados como tais, mas de competências, hauridas e li-

mitadas na lei.”178

Aproximando mais o contexto do princípio de legalidade aos objetivos deste tra-

balho, é de se afirmar que o controle jurisdicional exercido pela Administração Pública, em

face da impugnação do sujeito passivo, quanto à exigência de multa e imposto por meio

de auto de infração, à toda evidência está vinculado não só à legalidade como, também, a

uma série de outros princípios de índole constitucional e processual. Como se adiantou, a

revisão do auto de infração no contencioso administrativo tributário está assentada no con-

flito latente entre o princípio da segurança jurídica e o princípio da legalidade.

Os princípios gerais de direito são aplicáveis tanto na seara do Direito Privado

quanto na do Direito Público. Neste último, contudo, sua utilização é significativamente

178 SUNDFELD, C. Fundamentos de direito público. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 159.
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superior, seja pelo fato de que a legislação atinente a esse ramo do direito é muito esparsa,

seja mesmo pela dificuldade metódica de se codificar esse ramo do direito, tal qual se

encontra, de longa data, quase que inteiramente codificado o Direito Privado (Civil, Co-

mercial Trabalhista).

Diante desse quadro de lacunas normativas, os aplicadores do Direito Público

vêem-se constantemente obrigados a se socorrer de princípios constitucionais, especial-

mente aqueles voltados para a garantia dos indivíduos frente ao exercício do poder polí-

tico pelo Estado, para a solução de conflitos cuja revelação, o mais das vezes, não é

encontrada na legislação ordinária. Daí a vital importância, para os Administradores Pú-

blicos em geral e de qualquer área de atuação, do conhecimento dos direitos e garantias

constitucionais fundamentais dos indivíduos, evitando-se, com isso, práticas arbitrárias

na criação e aplicação do direito.

Carlos Ari SUNDFELD, ciente da dificuldade dos aplicadores do Direito Público

na edição das leis, na produção de atos administrativos ou na solução judicial ou adminis-

trativa de conflitos, entende que a colmatação de lacunas normativas com a aplicação dos

princípios gerais de direito deve ser regida por três regras interpretativas. Ouçamo-lo:

“Quanto à função dos princípios na interpretação das regras, pode-se

dizer que: a) é incorreta a interpretação da regra, quando dela derivar

contradição, explícita ou velada, com princípios; b) quando a regra ad-

mitir logicamente mais de uma interpretação, prevalece a que melhor se

afinar com os princípios; c) quando a regra tiver sido redigida de modo

tal que resulte mais extensa ou mais restrita que o princípio, justifica-se

a interpretação extensiva ou restritiva, respectivamente, para calibrar o

alcance da regra com o do princípio.”179

Visualizadas a dificuldade na aplicação do Direito Público do qual o Direito Tri-

butário é ramo, e a importância de se conhecer os princípios informadores da atividade

administrativa para a edição de atos administrativos válidos, é que relacionamos aqueles

princípios que comumente são invocados no processo administrativo tributário. Dentre

eles, sem dúvida, a segurança jurídica, o direito de petição, a legalidade, o devido pro-

cesso legal e a ampla defesa e o contraditório formam a regra-matriz constitucional dos

179 SUNDFELD, C. Fundamentos de direito..., cit., p. 148.
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direitos e garantias individuais assegurados implícita e explicitamente aos administra-

dos, no processo contencioso administrativo tributário.

Esse também é o sentido do pensar da professora Mary Elbe Gomes Queiroz MAIA,

no que se refere à atividade de julgamento na área administrativa tributária, quando afirma:

“A função do julgador administrativo é verificar se ocorreu, ou não, a

tipicidade, isto é, se aplica a norma tributária, ou não, para salvaguardar

a ordem pública.”

Mais adiante, invocando agora as lições de Antonio da Silva CABRAL, arremata:

“O processo administrativo tributário (...) não existe para expressar a

vontade da Administração, mas para a solução de uma controvérsia pela

Administração, pouco importa a vontade da Administração. Esta deve

submeter-se à vontade da lei.”180 (g.n.)

É exatamente isso o que interessa nos quadrantes deste trabalho. O princípio da

legalidade efetivamente se irradia, nos Estados Democráticos de Direito, por todo o

sistema jurídico, sobretudo em se tratando da atividade tributária inserida no ramo do

Direito Público. A sua presença é sentida já no exercício legal da competência tributária,

quando da edição das normas gerais e abstratas, até ao processo de positivação das

normas jurídicas individuais e concretas, como o lançamento tributário e o ato de imposi-

ção de penalidade, alcançando, igualmente, os órgãos administrativos de julgamento,

encarregados do controle de legalidade dos atos da administração.

O ato administrativo do auto de infração deve construir seu fundamento de vali-

dade com fulcro na lei, em sentido formal, em relação aos elementos do ato-fato ou aos

elementos do ato-norma. Quanto ao veículo introdutor, é imprescindível que o ato seja

exarado por autoridade competente, que o procedimento seja previsto na lei, que esteja

provado o motivo do ato e que a publicidade ocorra na forma da lei. No tocante à norma

individual e concreta, o fato-evento deve guardar subsunção não só à lei como ao even-

to-provado; e no que diz respeito ao fato-norma, a relação jurídica e os componentes

quantitativos do ato também devem estar subsumidos à lei. Qualquer vício formal ou

180 MAIA, M. Do lançamento tributário – execução e controle. São Paulo: Dialética, 1999, p. 107.
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material pode ocasionar a invalidade do ato administrativo, sendo que, dentro da legali-

dade, se deverá aferir se o ato é passível de convalidação ou conversão.

Daí o conhecido brocardo jurídico: “A atividade tributária administrativa deve ser:

não pro fisco e muito menos contra fiscum, mas só pro lege”.

3.4.4 Princípio do Devido Processo Legal

A cláusula do due process of law tem origem na Idade Média, ao tempo de João

Sem-Terra. Sua criação aparece exatamente no momento em que o baronato inglês mais

necessitava garantir a propriedade. Portanto, a origem do princípio do devido processo

legal nasceu por influência burguesa no sentido da proteção do direito de propriedade,

ao tempo em que o Estado era a lei. Isto é, ao tempo em que a lei era representada pela

vontade do soberano.

Entretanto, o devido processo legal, que, de início, teve acepção meramente

formal, experimentou grande crescimento, especialmente quando de sua inclusão na

Constituição Norte-Americana. A partir daí, a cláusula do due process of law, expressa

nas Emendas Constitucionais ns. V e XIV, passou a ser um dos direitos fundamentais de

maior relevância para os Estados Democráticos de Direito.

Apesar da generalidade desse princípio, sua função no direito é das mais rele-

vantes. Para os fins deste trabalho, nossa visão ficará restrita à sua aplicação e ao modo

de proceder da Administração, cumprindo destacar que, de início, o devido processo

legal estava voltado mais para a atividade do Poder Legislativo e os modus de produ-

ção legal. Todavia, a doutrina e a jurisprudência nacional e de outros países de tradição

democrática são uníssonas no sentido de que sua aplicação está endereçada aos atos

emanados dos três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário.

Demais disso, com a evolução da sociedade moderna, a cláusula do devido

processo legal perdeu aquela dimensão formal, ressaltando-se, também hoje em dia,

seu sentido material. Essa cláusula, que teve origem na Inglaterra, desenvolveu-se extra-

ordinariamente nos Estados Unidos e influencia decisivamente no Constitucionalismo

brasileiro. Tanto isso é verdade que o princípio do devido processo legal está expresso

em nossa Carta Magna de 1988, no inciso LIV, do art. 5°, no capítulo I, referente aos
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direitos e deveres individuais e coletivos, com a seguinte redação: “ninguém será priva-

do da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.

Diante dessa perspectiva, fica evidente que o princípio do devido processo legal

diz respeito a direito fundamental e absolutamente essencial em nosso ordenamento

jurídico. Pela limitação do tema, cuidar-se-á apenas de examiná-lo sob a ótica da ativi-

dade administrativa, ressaltando sua aplicação na esfera do Direito Tributário, haja vista

que esse ramo do direito tem natureza essencialmente patrimonial e sancionatória, isto

é, a atividade administrativa tributária tem como prisma o abastecimento dos cofres pú-

blicos com dinheiro oriundo de tributos a serem arrecadados dos mais variados setores

da atividade privada. Assim, de algum modo, tem por objetivo amesquinhar o patrimônio

do particular. Por isso que o devido processo legal é princípio inteiramente aplicável

dentro da seara do processo administrativo tributário.

Em outras palavras, a atividade administrativa tributária, dos primeiros atos refe-

rentes ao procedimento tributário de lançamento até ao processo administrativo tributário,

está, em todas as etapas, inteiramente jungida ao due process of law. A Administração

deve séria obediência ao devido processo legal, especialmente no que toca às suas ga-

rantias jurídicas formais, cabendo destacar, dentre outras, a ampla defesa, contraditório,

administrador competente, direito de revisibilidade, vedação da produção de prova produ-

zida por meio ilícito, a publicidade e a motivação dos atos administrativos etc.

Assim, seriam requisitos do devido processo legal, sob pena de vício de nulida-

de ou anulabilidade dos atos: (i) publicidade ao administrado dos atos e termos que

formam o expediente; (ii) a possibilidade de defesa técnica; (iii) oportunidade de produ-

ção das provas lícitas admitidas em direito; (iv) possibilidade de realização de prova

oral; (v) acesso aos autos; (vi) oportunidade para o contraditório de toda a prova produ-

zida em qualquer fase do processo; (vii) direito a decisão motivada celebrada por admi-

nistrador imparcial, com base exclusiva nos elementos constantes dos autos.

É extraordinária, portanto, a possibilidade de aplicação da doutrina do devido

processo legal na atividade de edição e controle dos atos administrativos. Entretanto, a

generalidade do princípio e a constatação de sua ofensa, ou não, são aferíveis apenas

no caso concreto, mediante a aplicação da teoria das provas.

Por derradeiro, cumpre assinalar que a aplicação desse princípio no direito bra-

sileiro é incipiente, mesmo porque foi somente com a Carta Magna de 1988 – haja vista
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que nenhuma das nossas constituições anteriores a ele se referia – que a cláusula do

devido processo legal passou a ser expressa e obrigatória toda vez que a ação estatal

vise atingir a liberdade ou o patrimônio das pessoas.

Embora ainda incipiente, pode-se observar que a doutrina do devido processo

legal vem avançando significativamente no Brasil. Manifestações do Judiciário a respei-

to do tema são bastante freqüentes, o mesmo ocorrendo no processo administrativo

tributário contencioso. O Conselho de Contribuintes talvez tenha sido pioneiro na sua

aplicação, conforme se observa da seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO e TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO. DE-

VIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE.

1. A garantia do due process of law tem aplicação no processo adminis-

trativo. Destarte, quando a Administração tiver que impor uma sanção,

uma multa, ou de fazer um lançamento fiscal, ou decidir a respeito de

determinado interesse do administrado, deverá fazê-lo num processo

regular, com possibilidade de defesa.

2. A certidão da dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez,

desde que precedida, no seu “iter” formativo, de procedimento adminis-

trativo regular, em que se assegure ao administrado a possibilidade de

defesa” (REO 77.859-RJ, DOU, 5 set. 1985).

3.4.5 Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório

Sem maiores aprofundamentos, cumpre ressaltar que, efetuada a notificação

válida ao contribuinte, no que diz respeito à lavratura de um auto de infração e imposição

de multa, a norma individual e concreta do lançamento passa a ter validade. Sem o ato-

fato de notificação, não nasce o ato-norma administrativo válido (devido processo legal).

Contudo, efetuada a notificação, como forma mínima de publicidade, o contribuin-

te terá prazo fixado em lei para efetuar o pagamento ou impugnar o ato administrativo.

Feita a impugnação, instala-se a fase contenciosa do processo administrativo, que pode

ser regulado por leis próprias de cada um dos entes políticos aptos para a instituição de

tributos. Todavia, tais disposições submetem-se aos princípios constitucionais

informadores da atividade administrativa.
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Sublinhe-se que, independentemente de previsão expressa nas leis competen-

tes que regulam o contencioso administrativo, a Constituição Federal de 1988 assegu-

rou aos litigantes e acusados o amplo contraditório, nos termos do art. 5o, LV, verbis:

(...) aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusa-

dos em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os

meios e recursos a ela inerentes.

Portanto, o processo administrativo passou a ter raízes no próprio texto constitu-

cional, o que lhe atribui vários pontos de afinidade com o processo judicial.

Assim, tendo o processo administrativo alcançado status constitucional, diver-

sas garantias formais e inúmeros princípios processuais cunhados à luz da Teoria Geral

do Processo, anteriormente utilizados somente no processo judicial, passaram a ser

empregados subsidiariamente no processo administrativo. Por isso se fala na crescente

formalização do processo administrativo.

Essa formalização, contudo, vem acontecendo não no sentido negativo da exa-

cerbação do formalismo em detrimento da busca da verdade material, consoante sus-

tenta boa parte da doutrina, mas no sentido positivo do termo, qual seja: assegurar aos

litigantes maior segurança quanto aos requisitos indispensáveis para regular a constitui-

ção dos atos que compõem o processo.

Em outras palavras, o fato de estar assegurado aos litigantes, no processo ad-

ministrativo tributário, o amplo contraditório, conforme disposto no capítulo referente aos

direitos e deveres individuais da Constituição Federal de 1988 (art. 5°, LV), significa que

devem ser observados no processo não só a forma e o procedimento previstos nas leis

específicas, mas, também, que as partes devem estar cientificadas de todos os atos

processuais ocorridos, com oportunidade para contestar a acusação e ver seus argu-

mentos respondidos de forma motivada, sob pena de anulação do ato em face do veda-

do cerceamento do direito de defesa ou, ainda, de eventual supressão de instância,

quando assegurado ao administrado o duplo grau de jurisdição.

De mais a mais, tem de ser assegurado o direito de produção de provas e de

acompanhar todos os atos de instrução ocorridos na tramitação processual. A violação

desses pressupostos pode ser invocada pela parte ofendida na primeira oportunidade
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em que lhe couber falar nos autos. Todavia, nada obsta que o julgador tributário, dado o

informalismo que preside o processo administrativo, possa, ex oficio, declarar a nulida-

de do ato lesivo ao direito do amplo contraditório assegurado aos litigantes, determinan-

do o seu refazimento, com a conseqüente devolução ao ofendido de todos os prazos e

opções legais para se manifestar em relação ao ato ou fato processual para o qual não

lhe teria sido dada a indispensável publicidade.

Cumpre, ainda, assinalar que a ampla defesa do administrado volta-se não só

contra o ato-norma administrativo de lançamento mas, também, contra o seu veículo

introdutor. Todos os elementos do ato-fato que integram o procedimento administrativo

(enunciados no veículo introdutor) permitem ao administrado o retorno à instância da

enunciação para verificar se as etapas de formação do ato administrativo foram cumpri-

das em atendimento ao princípio da legalidade e ao devido processo legal. Verificada a

ocorrência de eventual vício formal, o ato administrativo deve ser invalidado.

Esse é o entendimento de Carlos Ari SUNDFELD,181 incorporado por Celso

Antônio Bandeira de MELLO182 quando revela importante faceta do processo adminis-

trativo que, o mais das vezes, não é tangenciada no processo comum. Assim, deve ser

lembrada a seguinte lição:

“(...) o procedimento ou o processo administrativo revela-se de grande

utilidade para complementar a garantia de defesa jurisdicional porquan-

to, em seu curso, aspectos de conveniência e oportunidade passíveis

de serem levantados pelo interessado podem conduzir a Administração

a comportamentos diversos dos que tomaria, em proveito do bom anda-

mento da coisa pública e de quem os exibiu em seu interesse. Ora, tais

aspectos não poderiam ser objeto de apreciação na via jurisdicional,

que irá topar com o ato sem poder levar em conta senão a dimensão da

legalidade.”

Em outros dizeres, o contribuinte pode, na busca de uma decisão mais bem

informada, ampliar sua defesa para alcançar não só o ato administrativo final da cadeia

procedimental (ato-norma de lançamento), mas todos os atos e fatos do procedimento

181 SUNDFELD, C. A importância do procedimento administrativo, RDP n. 84/65.

182 MELLO, C. Op. cit., p. 453.
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de lançamento que, muitas vezes, encobertam diversos efeitos lesivos à correta e legal

edição do ato final. Daí nossa preocupação inicial em apresentar a estrutura e os ele-

mentos não só do ato-fato (veículo introdutor do ato administrativo), mas também do ato-

norma (conteúdo do veículo introdutor).

Em apertada síntese, são essas as principais garantias decorrentes do princípio

da ampla defesa e do contraditório assegurados aos litigantes no processo administra-

tivo tributário.

3.4.6 Revisibilidade (Duplo Grau)

Não obstante seja intenso o debate doutrinário a respeito da obrigatoriedade ou

não do duplo grau de jurisdição, haja vista não haver expressa previsão dessa garantia

no texto constitucional, quer nos parecer que a parte final do inciso LV, do art. 5°, ao se

referir aos meios e recursos que são inerentes à ampla defesa, deixou implícito o direito

de revisibilidade das sentenças judiciais ou, ainda, das decisões administrativas. Em

nosso sentir, não é necessária a expressa menção, no texto constitucional, ao princípio

da revisibilidade. A mera alusão implícita a determinado princípio, tal qual ocorre com o

princípio da segurança jurídica, é o quanto basta para que o intérprete e aplicador do

direito curve-se à sua adoção.

Nelson Nery JÚNIOR é peremptório ao afirmar que, de todas as nossas consti-

tuições, apenas a Constituição do Império de 1824 (art. 158) trazia expressamente a

garantia absoluta do duplo grau de jurisdição, permitindo que a causa fosse reapreciada,

sempre que a parte o quisesse. Salienta, ainda, o brilhante processualista que as cons-

tituições que se lhe seguiram apenas se limitaram a mencionar a existência de tribunais

e suas competências. Portanto, o que há em nosso sistema é somente uma previsão

implícita quanto à possibilidade recursal. Contudo, não haveria garantia absoluta ao du-

plo grau de jurisdição.

Destaca o emérito professor:

“A diferença é sutil, reconheçamos, mas de grande importância prática.

Com isso queremos dizer que, não havendo garantia constitucional do

duplo grau, mas mera previsão, o legislador infraconstitucional pode li-
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mitar o direito de recurso, dizendo, por exemplo, não caber apelação

nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 OTNs (...).”183

Destaque-se que a União e a maioria dos Estados da Federação edificaram a

estrutura do processo administrativo fiscal de forma a assegurar aos administrados a

garantia do duplo grau de jurisdição, o que é da tradição de nosso sistema jurídico. O

Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda e o Tribunal de Impostos e Taxas

em São Paulo são exemplos do sucesso dessa empreitada da Administração Pública

visando a obter melhor controle da legalidade de seus atos. Esses órgãos colegiados de

segunda instância têm composição paritária, formada por representantes dos contribuin-

tes e da Fazenda Pública – o que, de certa forma, dá equilíbrio e imparcialidade às suas

decisões.

Sublinhe-se a respeito que, no Estado de São Paulo, foi editada a Lei Comple-

mentar n. 939, de 03.04.2003, com as alterações promovidas pela Lei Complementar

n. 941/2003, que instituiu o “Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuin-

te”. O art. 5° estabelece, entre as garantias do contribuinte, o seguinte:

Art. 5°. São garantias do contribuinte:

I – omissis;

II – omissis;

III – omissis;

IV – a obediência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da

duplicidade de instância no contencioso administrativo-tributário, asse-

gurada, ainda, a participação paritária dos contribuintes no julgamento

do processo na instância colegiada; (g.n.)

Elogiável, sob todos os aspectos, a iniciativa da Assembléia Legislativa do Es-

tado de São Paulo, que, de forma consciente, prestigiou o contencioso administrativo

tributário, editando a Lei Complementar em questão com claro objetivo de promover o

183 NERY JÚNIOR, N. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 5. ed. São Paulo: RT,

1999, p. 167.
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bom relacionamento entre Fisco e contribuinte, ajustando-se, assim, a uma tendência

internacional irreversível, liderada especialmente pelos países de forte tradição demo-

crática da Europa Continental, que vêem, na especialização dos colegiados administra-

tivos tributários, um forte aliado no objetivo de desafogar o Poder Judiciário do acúmulo

de processos que podem ser minimizados diante de um controle de legalidade eficaz e

imparcial, exercido no âmbito interno da própria Administração.

Desse modo, dentro da estrutura do contencioso administrativo tributário dos

dois mais importantes Colegiados Administrativos que cuidam de matéria tributária no

país, foi garantido ao administrado o duplo grau de jurisdição. É certo que essa garantia,

infelizmente, não é absoluta, uma vez que foram fixados valores mínimos para garantia

de instância, bem como estabelecidas exigências para a interposição de recursos, tais

como a de depósito para recurso ou arrolamento de bens, não cabendo aqui, por fugir ao

escopo deste trabalho, a discussão da constitucionalidade dessas normas.

Seja como for, o certo é que, recebido o recurso interposto pelo contribuinte –

haja vista que o segundo grau é assegurado apenas ao contribuinte –, alguns dos princí-

pios do processo comum passam a ser aplicados no contencioso administrativo inibin-

do, em algumas hipóteses, sob pena de nulidade do ato, a possibilidade de os órgãos

de julgamento de segunda instância promoverem a revisão do lançamento ou a

convalidação do ato administrativo.

Como se verá, o sistema jurídico não convive com a hipótese de reforma de

decisões em prejuízo da parte recorrente (non reformatio in pejus), tampouco com a

conversão ou convalidação de elementos essenciais à validade do auto de infração pe-

los órgãos colegiados de segunda instância administrativa que não têm a função lançadora

de tributos.

Assim, às autoridades administrativas não compete, no exercício de suas fun-

ções judicantes, o direito de promover a revisão do auto de infração impugnado, seja

pela convalidação ou conversão. A jurisdição administrativa, no cumprimento de seu mister,

deve ater-se à mera correção de erros de fato ou dos chamados erros aritméticos do

auto de infração ou, então, limitar-se à confirmação da validade do ato administrativo

quando editado na forma da lei ou decretar sua invalidade, nos casos em que fique de-

monstrada a ilegalidade – tomado o termo em sentido amplo.
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Assim, em face da garantia do duplo grau de jurisdição, fica vedado aos órgãos

colegiados de segunda instância promoverem julgamento extra, ultra ou citra petita, por

violação ao devido processo legal e ao amplo contraditório assegurados aos litigantes

nos processos administrativos. Esse tema será retomado mais adiante ao se tratar do

princípio dos limites subjetivos e objetivos da lide.

3.4.7 Non Reformatio In Pejus

Não há consenso na doutrina quanto à possibilidade, ou não, de os órgãos de

julgamento agravarem o lançamento (ato primário), especialmente após a impugnação

do sujeito passivo.

Mary Elbe Gomes Queiroz MAIA, embora admita o agravamento do lançamento,

em primeira instância, ressalta que essa possibilidade não é ilimitada em função, espe-

cialmente, da certeza do direito e da segurança jurídica que devem nortear as relações

jurídicas entre os particulares e o Poder Público. São suas as palavras:

“Com relação à competência da autoridade administrativa julgadora de

primeira instância para executar agravamento de exigência, esta possi-

bilidade deverá ser observada sob restrições, não podendo ela ser

exercida de modo ilimitado ou que venha a inovar o lançamento inicial,

pois a autorização legal somente deverá ser visualizada sob a ótica da

simples exacerbação ou aumento do valor, no intuito de se eliminar er-

ros constantes no crédito inicialmente lançado, quer referentemente a

erros de cálculos ou à aplicação incorreta de alíquota, porém sendo

exigido, quando da correção, que a decisão esteja fundamentada nos

mesmos fatos, objeto, elementos, provas e enquadramento legal cons-

tantes do lançamento original, sob pena de se configurar o ato de jul-

gamento como novo lançamento para a execução do qual o julgador

administrativo de primeira instância não detém competência.”184 (g.n.)

Não obstante concordar-se com a conclusão, levada a efeito pela autora

supracitada, de que não se pode confundir competência da autoridade administrativa

184 MAIA, M. Op. cit., p. 162.
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lançadora com competência da autoridade administrativa encarregada das funções

jurisdicionais de julgamento, deve-se observar, contudo, que, dentro da estrutura do pro-

cesso contencioso administrativo fiscal federal, desenvolvido sob a égide do Decreto n.

70.235/72, art. 15, parágrafo único, com a redação dada pelo art. 1° da Lei n. 8.748/93,

a autoridade julgadora de primeira instância exerce, simultaneamente, duas funções: é

ao mesmo tempo autoridade lançadora e julgadora.

Com essa disposição específica do contencioso administrativo fiscal federal,

não há limites materiais para a revisão do lançamento em primeira instância. Como afir-

mado no correr deste trabalho, a revisão do auto de infração, em termos normativos,

espelha a edição de nova norma, com novo veículo introdutor e com novos enunciados.

Pelo princípio da lex posterior, corta-se a validade da norma anterior incompatível com a

posterior. Segundo, ainda, a concepção kelseniana de revogação de normas jurídicas,

não há revogação parcial de normas, como se a norma anterior permanecesse válida no

sistema, convivendo com a norma revocatória. Apenas uma norma valerá e, no caso,

será a segunda, a qual, nos termos da lei, foi editada por autoridade competente e se-

gundo o procedimento previsto no ordenamento.

Portanto, o novo auto de infração, o termo de retificação, a própria decisão

monocrática, ou seja qual for o nome iuris que se dê ao ato administrativo de convalidação

do ato administrativo anterior, representam, para o sistema jurídico de direito positivo,

em termos estritamente normativos, a edição de um novo ato, o que pressupõe a reaber-

tura, para o contribuinte, de todos os prazos para a liquidação do crédito tributário ou

apresentação de nova impugnação, sob pena de violação aos princípios do amplo con-

traditório e da estrita legalidade.

Evidentemente, o novo ato administrativo estará sujeito à invalidação, oportuni-

dade em que o contribuinte poderá impugnar o ato atacando todos os elementos do ato-

fato ou do ato-norma. Destaque-se que a notificação do novo lançamento, em respeito

ao princípio da publicidade, deve-se dar de forma válida e dentro do prazo decadencial,

como se o ato administrativo anterior não existisse. Se a notificação for feita após o

decurso do prazo decadencial, poderá sustentar-se a decadência do direito da Fazen-

da. É o que se tratará especificamente no tópico referente aos limites temporais para a

revisão do lançamento.

Deve-se ressaltar, ainda, que essa é característica particular do contencioso

administrativo desenvolvido na órbita da Fazenda Federal. No caso do Estado de São
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Paulo, por exemplo, os órgãos de julgamento de primeira instância, nos termos da Lei n.

10.941, de 25.10.2001, art. 40, são integrados por servidores da classe de Julgador

Tributário e, também, por agentes fiscais de renda que não desenvolvam a fiscalização

direta de tributos. Portanto, não lhes é atribuída competência para efetuar lançamento,

sua atividade é exclusivamente jurisdicional.

Demais disso, o art. 14, caput, do mencionado diploma legal, estabelece que:

Os erros existentes no auto de infração poderão ser corrigidos pelo au-

tor do feito, com anuência de seu superior imediato, ou por este, en-

quanto não apresentada defesa, cientificando-se o autuado e devolven-

do-se-lhe o prazo para a apresentação da defesa ou pagamento do

débito fiscal com o desconto previsto em lei. (g.n.)

O parágrafo único do mesmo dispositivo legal diz: “Apresentada a defesa, as

correções possíveis somente poderão ser efetuadas pelo órgão de julgamento, ou por

determinação deste.”

Por seu turno, o art. 15 do referido diploma legal autoriza os órgãos de julgamen-

to a promover as correções de erro de fato, de capitulação da infração ou da penalidade,

em razão de defesa ou recurso, “não sendo caso de decretação de nulidade”. Pelo que

se denota, são inconfundíveis, no contencioso administrativo fiscal paulista, a competên-

cia dos órgãos de julgamento e aquela atribuída às autoridades lançadoras. Demais

disso, o parágrafo único do art. 14 estabelece preclusão interna, vedando às autorida-

des lançadoras a competência para correção do lançamento, após a impugnação ou

defesa do contribuinte.

Vê-se, assim, substancial diferença entre o processo tributário contencioso

paulista e aquele que é desenvolvido junto à União. Entretanto, seja no Tribunal de Impos-

tos e Taxas ou no Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, é vedada a

reformatio in pejus em segunda instância. Como adverte Antonio da Silva CABRAL,

comentando o processo administrativo tributário federal:

“No Conselho de Contribuintes, no entanto, não pode haver reformatio in

pejus, em qualquer sentido que se queira dar à expressão, pois o colegiado

não é autoridade lançadora. Nem pode, a rigor, excluir do crédito tributá-
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rio um montante que não foi contestado, embora deva alertar a autoridade

lançadora para a ilegalidade da exigência não contestada.”185

Por seu turno, Alberto XAVIER é peremptoriamente contrário ao agravamento

do lançamento após a impugnação do particular, buscando fundamentar sua posição em

uma visão subjetivada da legalidade. Assim, escorado no magistério de García de

ENTERRÍA, sustenta que:

“Entendemos, porém, que os princípios constitucionais da legalidade e

da verdade material devem ceder passo à regra, igualmente constitucio-

nal, que concebe o direito de impugnar os atos do Poder Público como

garantia do cidadão, regra essa que conduz a uma visão subjetivada da

legalidade.”

Como diz García de ENTERRÍA:

“O recurso é uma garantia para o administrado. É um plus e não um

minus, como de fato viria a ser se através dele se pudesse diminuir o

status do recorrente, que para a Administração já é definitivo enquanto

imodificável por sua iniciativa, ressalvado o procedimento excepcional

da revisão de ofício. A própria configuração constitucional do direito de

recurso exclui a reformatio in pejus, que é rigorosamente incompatível

com ela.”186

É possível a revisão de ofício do lançamento (ato primário) pela própria autori-

dade administrativa com competência para constituir o crédito tributário, em razão de

erro de direito, erro de fato, ou, ainda, para a correção de meros erros materiais e

aritméticos, desde que asseguradas ao contribuinte litigante as garantias do amplo

contraditório. Entretanto, essas correções somente devem ser admitidas enquanto o

lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo não tiver sido impugnado pelo

contribuinte.

A impugnação do particular ou os recursos previstos nas leis reguladoras do

processo administrativo, além de suspender a exigibilidade do crédito tributário (art. 151,

185 CABRAL, A. Processo administrativo fiscal. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 259.

186 XAVIER, A. Do lançamento teoria geral..., cit., p. 341.
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III, do CTN), suspendem, também, a própria eficácia do ato administrativo. Demais dis-

so, ao se tornar o ato de lançamento controvertido perante a jurisdição administrativa,

cria-se uma preclusão interna para a Administração, não mais se admitindo a revisão do

lançamento (ato primário) em função do erro de direito, da modificação de critérios jurídi-

cos e, também, em razão de uma reforma do ato para agravar a situação do impugnante.

Em verdade, o sistema jurídico brasileiro estabeleceu três ordens de limites para o exer-

cício do poder de revisão do lançamento tributário, a saber: (i) temporais; (ii) objetivos e

(iii) adjetivos, dentre os quais está inserida a impossibilidade do agravamento da situa-

ção do recorrente.

Vê-se, assim, que diante da regular impugnação do auto de infração e imposi-

ção de multa pelo contribuinte, a atividade jurisdicional dos órgãos de julgamento admi-

nistrativo – exceção feita à primeira instância do contencioso administrativo federal –

fica restrita à manutenção do ato na forma que foi posto no ordenamento, desde que

confirmada a sua legalidade; à sua invalidação, no caso de descompasso com a lei e,

por último, à sua revisão (convalidação ou conversão), sem maiores solenidades ou limi-

tes temporais, apenas para os casos de correção de erros materiais ou aritméticos, ou,

ainda, em razão da apresentação de prova incidental da qual o Fisco não tenha tido

oportunidade de tomar conhecimento na fase procedimental.

Em outras palavras, não há, em nosso ordenamento jurídico, liberdade aos ór-

gãos de julgamento administrativo de segunda instância para a retificação do lançamen-

to em função da mudança de critério jurídico da administração (art. 146 do CTN), em

razão de erro de direito (por depender de critérios axiológicos), ou para agravar a situa-

ção do recorrente, seja pela aplicação do princípio da non reformatio in pejus ou mesmo

porque não é conferida, aos órgãos de julgamento, a competência para complementar o

lançamento, haja vista que a constituição do crédito tributário é de competência privativa

das autoridades lançadoras.

Assim, admitimos a convalidação ou conversão do auto de infração, em qual-

quer hipótese, antes da apresentação de impugnação do contribuinte. Os atos de con-

versão ou de convalidação são formas de revogação de normas jurídicas individuais e

concretas (revogação expressa por incompatibilidade de texto), implicando portanto a

introdução, no sistema, de nova norma individual e concreta. Esse novo ato administrati-

vo, se editado, estará sujeito, novamente, a controles de legalidade materiais e formais.
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Nestas hipóteses, desde que respeitados os prazos legais para a edição de

novo ato (preclusão temporal/decadência), devem ser devolvidas ao acusado as prerro-

gativas legais, em respeito ao contraditório, devido processo legal, garantia de

revisibilidade, estrita legalidade e segurança jurídica. De outro modo, após a impugnação

do contribuinte, não há mais se falar em emenda da inicial. A lide está definida no siste-

ma, ou seja, o ato-norma administrativo de lançamento é definitivo e somente poderá ser

alterado segundo as normas de Direito Tributário formal e material ditadas pelo Código

Tributário Nacional (art. 141) e, também, segundo os princípios constitucionais

informadores da atividade administrativa.

Daí a advertência de Eduardo García de ENTERRÍA e Tomás-Ramón

FERNÁNDEZ que, a par de admitirem a retificação de atos administrativos diante de

erros materiais e aritméticos, rejeitam outras espécies de retificações, inclusive a

reformatio in pejus, observando que:

“A liberdade de retificação material suscita, entretanto, certas dificulda-

des na medida em que a Administração pode tentar invocá-la para, atra-

vés dela, chegar a realizar verdadeiras retificações de conceito sem ater-

se aos trâmites rigorosos que estabelecem os artigos 109 e 110 da

própria LPA. O problema radica, pois, em determinar as fronteiras en-

tre o erro de fato e o erro de direito, ponto este no qual a doutrina, tanto

do Supremo Tribunal como do Conselho de Estado, se mostra especial-

mente rigorosa para evitar o possível fraus legis. Assim, nega-se o cará-

ter de erro de fato sempre que sua avaliação implica num julgamento

valorativo (...), ou exige uma operação de qualificação jurídica e, por cer-

to, sempre que a retificação representa realmente uma alteração funda-

mental do sentido do ato.”187(g.n.)

Vale aqui, também, a observação de Fernando Moraes SALLABERRY, ilustre

juiz do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, que ao comentar o § 1°, do art. 15, da

nova Lei n. 10.941, de 25 de outubro de 2001, a qual dispõe sobre o processo adminis-

trativo tributário paulista, sustenta não ser possível o agravamento do lançamento ou do

ato de imposição de penalidade pelos órgãos de julgamento, arrimado nas seguintes

premissas:

187 ENTERRÍA, E.; FERNÁNDEZ, T-R. Op. cit., p. 577.
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“O § 1° do art. 15 da lei, tal qual o fazia o Regulamento do ICMS, refere-

se expressamente às hipóteses em que a penalidade resulta em valor

equivalente ou menos gravoso. Essa exigência é compreensível em face

do fato de que o órgão julgador não pode prover retificações que impli-

quem agravamento do valor do imposto ou da penalidade (excetuadas

correções de cálculos), pois isso significaria complementação do lan-

çamento, que é matéria de competência exclusiva do Agente Fiscal

de Rendas.” (grifos no original)188

Com isso, resta positivado, ao menos no contencioso administrativo paulista, a

vedação de agravamento. Ainda que o fundamento da lei paulista não tenha sido o prin-

cípio processual que veda a reformatio in pejus e sim a falta de competência dos órgãos

de julgamento para a complementação do lançamento ou do ato de imposição de pena-

lidade, de todo modo é certo que, por vias transversas, o direito positivo vem se inclinan-

do pela vedação do agravamento do lançamento pelos órgãos de julgamento adminis-

trativo.

3.4.8 Limites Subjetivos e Objetivos da Lide

Trata-se de princípio processual geral de caráter infraconstitucional que tem

como diretriz a atividade de julgamento tanto no processo comum quanto no processo

administrativo. É uma decorrência do princípio do devido processo legal, da ampla

defesa e do contraditório, do direito de petição perante os Poderes Públicos e da

segurança jurídica nas relações, na medida em que impede o julgamento extra, ultra

ou citra petita.

A matriz infraconstitucional desse princípio processual está inserta no art. 128

do Código de Processo Civil, verbis:

O juiz só decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso

conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige inicia-

tiva da parte.

188 SALLABERRY, F. Anotações sobre o processo administrativo tributário paulista. Sinafresp,

2003, p. 81.
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Em outras palavras, os julgadores, uma vez instaurada a lide, devem restringir-se

ao exame da matéria segundo os limites subjetivos e objetivos constantes no processo.

A impugnação administrativa desempenha uma função subjetiva, uma vez que objetiva

a proteção de direitos dos contribuintes. Isso se denota no texto constitucional da sim-

ples leitura do inciso XXXIV, alínea a, do artigo 5°, segundo o qual:

são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direito ou

contra ilegalidade ou abuso de Poder. (g.n.)

Ou seja, em nosso ordenamento jurídico a impugnação administrativa não é vis-

ta como garantia da legalidade ou da Administração, mas garantia do contribuinte, em

face do poder da Administração. Essa opinião é compartilhada por Alberto XAVIER e

Mary Elbe Gomes Queiroz MAIA.

Apregoa o mestre luso-brasileiro, com a eloqüência costumeira, que:

“É certo que o direito de petição – fundamento constitucional do processo

administrativo – foi constitucionalmente reconhecido para a defesa dos di-

reitos dos particulares. Mas isso não significa que os direitos subjetivos em

si mesmo sejam objeto do processo, mas simplesmente que a revisão da

legalidade dos atos administrativos foi concebida para servir a função sub-

jetiva de instrumento de defesa dos particulares e não para o desempenho

da função objetiva de defesa da legalidade da Administração.”189

De forma sempre contundente, a professora Mary Elbe Gomes Queiroz MAIA

admite a possibilidade de julgados extra ou ultra petita, desde que favoráveis ao contri-

buinte. São seus os dizeres:

“Na hipótese, não poderá prevalecer nem mesmo a argumentação da

preclusão nem o ferimento da certeza do direito e da segurança jurídica,

pois incabível se querer prevalecer direito subjetivo do particular, contra

ele mesmo, quando a Administração decide rever o ato de lançamento

de ofício ou em sede do contencioso, com vistas a sua anulação. Não

há, assim, como se alegar qualquer afronta de direito. (...) Sob tal argu-

189 XAVIER, A. Do lançamento teoria geral... cit., p. 329.
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mento justifica-se, portanto, o direito de que as autoridades julgadoras

(de primeira e segunda instância) possam acolher pedidos não formula-

dos ou matérias não prequestionadas, para decidirem extra ou ultra

petita, mas que visem restabelecer a verdade material contida nos fatos

no sentido de anular lançamento ilegítimo, que se encontre maculado de

vício ou seja ilegal.”190

 Dessa sorte, está configurado em nosso sistema jurídico que é vedado, no

contencioso administrativo fiscal, o julgamento extra ou ultra petita em desfavor do con-

tribuinte impugnante. E isso decorre porque tal medida configuraria violação expressa a

uma série de princípios constitucionais garantidores do direito de petição do particular,

do amplo contraditório e devido processo legal.

Nada obsta, todavia, o julgamento fora do pedido do impugnante ou além do seu

pedido, quando o julgador administrativo, dentro de seu mister e como ato de controle de

legalidade inerente às suas funções, deparar com ato administrativo de lançamento vici-

ado em alguns elementos essenciais, quer nos elementos do ato-fato quer nos do ato-

norma administrativo do auto de infração. Assim, independentemente da impugnação

específica de determinado ponto ou do prequestionamento da matéria, não haverá ile-

galidade na anulação ex-officio do ato administrativo de lançamento.

Antonio da Silva CABRAL, após discorrer sobre o conceito semântico de “lide”,

segundo o pensar de Carnelutti (conflito de interesses qualificado pela pretensão de um

dos interessados e pela resistência do outro), e o conceito de “controvérsia” trazido por

Calamandrei e Liebman, verificou que o Direito Processual brasileiro teria aderido ao

termo “lide”, conforme se infere da redação do art. 128 do CPC supra transcrito. Essa

concepção, segundo críticos e adeptos do termo “controvérsia”, pecaria em termos se-

mânticos, pois teria conteúdo mais sociológico do que jurídico, uma vez que essa defini-

ção se referiria a interesses contrariados, tal qual os existentes fora do processo. Nes-

ses termos, entende que o legislador brasileiro, inteligentemente, optou pelo conceito

abrangente de lide e não pelo conceito restritivo de “controvérsia”.

Daí porque, na sua visão, não há que se falar em lide no processo administrativo,

tampouco em controvérsia. São suas as palavras:

190 MAIO, M. Op. cit., p. 123.
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“Já em processo fiscal, a pretensão do Estado se confunde com a lei,

de tal sorte que o julgador não se aterá propriamente ao que disse o

impugnante, mas o que disse a lei. Daí certas decisões irem ‘extra petita’,

baseadas na célebre contestação geral a que aludem certos acórdãos,

para que se dê maior valor ao princípio da legalidade. Não há lide, no

sentido carnelutiano da palavra, mas fase litigiosa, pois o que visa o

processo fiscal, na verdade, é saber se a obrigação é devida ou não.”191

3.4.9 Motivação das Decisões

O princípio da motivação das decisões administrativas decorre da aplicação

analógica do art. 93, IX e X, da Constituição Federal. Além disso, esse vetor relativo a

todos os atos administrativos está ligado com o princípio do amplo contraditório, haja

vista que falecerá a parte que sucumbir razões e argumentos para se antepor em face de

uma decisão sem motivação, justamente por não ser possível conhecer quais as razões

de decidir da autoridade julgadora.

Em verdade, o único argumento plausível diante de tal desatino jurídico é justa-

mente postular pela anulação da decisão em face da falta de motivação. Diga-se, a bem

da verdade, que as recentes leis instituidoras de processos administrativos vêm consa-

grando expressamente esse princípio. A título de exemplo, pode ser citada a Lei n. 10.941/01,

que dispõe sobre o processo administrativo paulista e estabelece, em seu art. 2°, que:

O processo administrativo tributário obedecerá, entre outros requisitos

de validade, os princípios da publicidade, da economia, da motivação e

da celeridade, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os

meios e recursos a ela inerentes. (g.n.)

Não obstante, independentemente de previsão na legislação infraconstitucional,

a motivação das decisões administrativas é decorrência do próprio sistema jurídico e

exigência da sociedade em prestígio à própria cidadania tão decantada no texto consti-

tucional. Não são raras, diga-se, as decisões administrativas de segunda instância que,

mesmo sem provocação da parte interessada, acabam, de ofício, por anular os atos

administrativos editados sem a necessária motivação.

191 CABRAL, A. Op. cit., p. 258.
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3.4.10 Verdade Material

O segundo grande marco distintivo entre processo judicial e processo adminis-

trativo está justamente na circunstância de que, no primeiro, busca-se a verdade formal,

e, no segundo, a verdade material. Entretanto, o que se observa é que este marco dife-

rencial, sempre apontado pela doutrina, não tem sido confirmado no plano da realidade.

Trata-se de princípio implícito que brota do próprio texto constitucional por de-

corrência do princípio da estrita legalidade em matéria tributária, em que a linguagem do

fato jurídico deve estar subsumida à linguagem da norma abstrata. Em outras palavras, o

que se busca no processo administrativo é a verdade dos fatos ocorridos na realidade

social, para se verificar se a hipótese genérica, prevista em abstrato na norma, materia-

lizou-se em linguagem competente para o direito, no antecedente de uma norma jurídica

individual e concreta, tal como o ato-norma administrativo do auto de infração.

Essa verificação, por paradoxal que pareça, é mais ampla no processo adminis-

trativo do que no processo comum. No informalismo do processo administrativo tributá-

rio, o que se busca é o verdadeiro dimensionamento do crédito tributário com aborda-

gens que não ficam restritas às incursões internormativas, voltadas apenas ao plano da

legalidade ou da subsunção do fato à norma. Questões formais, como o real

dimensionamento do fato, seja no aspecto meramente quantitativo ou nos aspectos

axiológicos, são mais facilmente desvendadas na esfera administrativa.

Isto porque, no processo administrativo, o princípio da verdade material ou da

liberdade de prova assim o recomenda. O próprio direito positivo confirma essa assertiva.

É o que resulta dos arts. 20, 22 e 23 da Lei n. 10.941/01, que dispõem sobre o processo

administrativo tributário paulista, segundo os quais o “órgão de julgamento apreciará

livremente a prova”, ou, ainda, “poderá promover as diligências necessárias à instrução

do processo”. Por derradeiro, admite-se abrandamento formal quanto ao encerramento

da fase de instrução do processo, possibilitando sua reabertura em fase recursal: “profe-

rida decisão de primeira instância, só será admitido o exame de novas provas em fase

de recurso, voluntário ou ordinário”.

No âmbito federal, a Lei n. 9.532/97, embora mais formal do que a lei que rege o

contencioso tributário paulista, vez que cria prazos preclusivos para a apresentação de

provas, mesmo assim adota um formalismo brando, admitido-se a juntada de documen-

tos após a impugnação do sujeito passivo, desde que demonstradas, de forma funda-
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mentada, as razões da impossibilidade da sua apresentação oportuna. Demais disso, o

§ 6°, do art. 67, admite que os documentos juntados extemporaneamente aos autos per-

maneçam nele entranhados para, “se for interposto recurso, serem apreciados pela au-

toridade julgadora de segunda instância”. Vale dizer que não se cuida de uma preclusão

consumativa, já que a prova, ainda que produzida fora do tempo, poderá ser apreciada

pela instância ad quem.

Portanto, no processo administrativo, o órgão de julgamento não está adstrito às

provas voluntariamente trazidas aos autos pelos litigantes. Vigora, diante de seu

informalismo e da busca da verdade material, o princípio inquisitório. O julgador não fica

em posição passiva, uma vez que as próprias leis informadoras do processo administra-

tivo tributário atribuem aos julgadores, tanto de primeira quanto de segunda instância, o

poder de promover diligências, sponte sua, que considerem fundamentais para a melhor

formação de convicção no tocante à verdade material dos fatos.

3.4.11 Oficialidade

Trata-se de princípio processual endereçado à própria Administração. Isto é,

uma vez instaurado o processo administrativo com a notificação válida do contribuinte

em relação à lavratura do auto de infração e imposição de multa e a subseqüente

impugnação do contribuinte, compete à Administração impulsionar o processo até a

decisão final.

Importante salientar ser uma das conseqüências do princípio da oficialidade, no

transcurso do processo ou durante a sua tramitação, não se falar em perempção ou

prescrição de direitos por perda de validade. Não havendo prazo para que o processo

se encerre, o princípio da oficialidade assegura que a instância não perime, tampouco

se extingue pelo decurso de tempo. De mais a mais, a exigibilidade do crédito tributário

ficará suspensa, não correndo prazo de prescrição, segundo a exegese do art. 151, III,

combinado com o art. 174, do Código Tributário Nacional.

3.4.12 Informalismo a Favor do Contribuinte

Uma das principais características do processo administrativo que o diferencia

do processo judicial – essencialmente formal – é, efetivamente, o informalismo.
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Como diz Celso Antônio Bandeira de MELLO, o informalismo que preside o pro-

cesso administrativo contencioso (com exceção dos concorrenciais) tem por

embasamento implícito o art. 5°, II, e § 2°, da Constituição Federal de 1988, ou seja, o

princípio da legalidade. Salienta o mestre:

“Seria um total contra-senso admitir-se o convívio desses preceitos com

a possibilidade de serem levantados entraves ao exame substancial das

postulações, alegações, arrazoados ou defesas produzidas pelo admi-

nistrado, contrapondo-se-lhes requisitos ou exigências puramente for-

mais, isto é, alheios ao cerne da questão que estivesse em causa.”192

Por isso que é admitida, no processo administrativo, a defesa realizada pelo

próprio administrado. Assim, como salienta Hely Lopes MEIRELLES:

“O princípio do informalismo dispensa ritos sacramentais e formas rígi-

das para o processo administrativo, principalmente para atos a cargo

do particular. Bastam formalidades estritamente necessárias à obten-

ção da certeza jurídica e à segurança procedimental.”193

Na mesma linha é o pensar de Lúcia Valle FIGUEIREDO, para quem: “O informalismo

a favor do administrado (jamais contra) também é outra regra do processo administrativo.”194

Desse modo, inconteste que o princípio do informalismo volta-se exclusivamen-

te aos interesses do particular. Entretanto, vale lembrar que, quando a lei informadora do

contencioso administrativo tributário impõe forma ou formalidade essencial para a práti-

ca de determinado ato, como a fixação de prazos para a apresentação de defesa ou

recursos ou pressupostos para a admissão de provas, essa imposição deve ser atendi-

da, sob pena de desvirtuamento de todo procedimento (rito do processo), mormente se

da inobservância formal resultar prejuízo das partes envolvidas na lide.

Em resumo, observa-se que os princípios e dispositivos constitucionais e

infraconstitucionais destacados interferem na atividade de julgamento administrativo, im-

possibilitando o exercício de atos de conversão ou convalidação do ato administrativo.

192 MELLO, C. Op. cit., p. 465.

193 MEIRELLES, H. Op. cit., p. 659.

194 FIGUEIREDO, L. Op. cit., p. 293.
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A conversão e a convalidação de atos administrativos vinculados, como o auto

de infração, representam, juridicamente, a edição de norma de revisão sistêmica (norma

revocatória). Nesses casos, podem ser classificadas como norma de revogação ex-

pressa por incompatibilidade. Dentre as classes de revogação, essa última, especifica-

mente, aplica-se apenas às normas individuais e concretas e tem dupla função no orde-

namento jurídico. A primeira é cortar a validade da norma anterior, que é expulsa do

sistema jurídico de direito positivo. A segunda é criar norma jurídica incompatível com a

anterior, com novo veículo introdutor (nova enunciação-enunciada) e com conteúdo dis-

tinto do anterior. Portanto, teremos novos elementos do ato-fato e novos elementos do

ato-norma. O fato-evento será constitutivo do fato jurídico tributário no seu antecedente e

constitutivo do crédito tributário no seu conseqüente.

Daí a necessidade de nova norma ser editada por autoridade competente para

constituir o crédito tributário. Essa competência, segundo nosso ordenamento jurídico, é

privativa das autoridades administrativas responsáveis pelo lançamento (art. 142 do CTN),

e não de autoridades administrativas que exerçam atividades jurisdicionais de julgamento.

Com isso, passa-se a analisar os limites objetivos da revisão do auto de infração,

tratando dos erro de fato e erro de direito, mudança de critério jurídico e importância da prova

do evento tributário como elemento do motivo do ato administrativo.

3.5 LIMITES OBJETIVOS À REVISÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO

Em conformidade com o entendimento de que em nosso sistema jurídico de

direito positivo foram estabelecidas apenas duas modalidades de constituição do crédi-

to tributário, uma atribuída de forma inaugural ao contribuinte nos chamados tributos su-

jeitos à homologação, e outra, às autoridades administrativas no denominado lançamen-

to de ofício, sustentamos, com arrimo nessas premissas, que o auto de infração é o

nome do veículo introdutor que eventualmente pode trazer em seu conteúdo dois atos

administrativos distintos, a saber: (i) ato de imposição de penalidade de natureza tributá-

ria; (ii) lançamento de ofício quando houver exigência de imposto.

Esses dois atos administrativos podem aparecer em conjunto ou isoladamente como

conteúdo do veículo introdutor (norma geral e concreta) denominado auto de infração. Assim,

o auto de infração é ato administrativo de índole tributária posto no sistema por autoridade
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administrativa com a finalidade de constituir a penalidade pecuniária pelo descumprimento

de um dever instrumental cometido pelo particular ou, ainda, para constituir o crédito tributário

que foi omitido pelo sujeito passivo ou constituído com qualquer vício.

Por seu turno, sendo o auto de infração um ato administrativo de natureza tributá-

ria, sujeita-se ao controle de legalidade a ser exercido no âmbito interno da própria Admi-

nistração, desde que o sujeito passivo da obrigação tributária resolva, de forma opcional,

impugnar o ato provocando a atividade jurisdicional administrativa.

Provocada a jurisdição administrativa pela impugnação ou pelos recursos previstos

no ordenamento, o sujeito passivo estará exercendo direito subjetivo seu, protegido por prin-

cípios de índole constitucional, conforme já mencionado. Em razão disso, a Administração

Pública estará na contingência, em face do princípio da oficialidade, de impulsionar o pro-

cesso até decisão administrativa final e motivada. Essa decisão, conforme se verá, pode (i)

colher a pretensão do contribuinte anulando o ato administrativo, (ii) rejeitar a impugnação e

confirmar o auto de infração, ou (iii) rever ou determinar a revisão do ato administrativo.

O que interessa é a terceira hipótese. Ou seja, verificar em quais situações e

sob quais fundamentos as autoridades administrativas podem proceder à revisão do

auto de infração. Portanto, os limites objetivos à revisão do lançamento e do auto de

infração esbarram em conceitos jurídicos nem sempre claros.

A doutrina pátria, por sua vez, está longe de firmar entendimento seguro a res-

peito do tema. Fala-se em impossibilidade de revisão do ato administrativo por erro de

direito ou por mudança de critério jurídico por parte da Administração. Admite-se, por

outro giro, a revisão diante da ocorrência de erro de fato ou quando comprovada fraude

ou falta funcional da autoridade que praticou o ato ou, ainda, pela existência de fato não

conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior.

Essa disputa acadêmica tem como prisma o disposto nos arts. 145, 146 e 149 do

Código Tributário Nacional, que passará a ser o objeto de nossa investigação. Antes, po-

rém, é conveniente verificar como o Direito Administrativo vem tratando o problema.

3.5.1 A Teoria dos Atos Administrativos – A Invalidação e a Convalidação

Como afiançado, com arrimo no pensamento kelseniano, é pela dinâmica do

direito positivo que se capta o processo de produção e simultânea aplicação do direito.
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A exceção à regra ocorre na (i) produção da Constituição e na (ii) execução da última

norma. Na primeira, temos produção fundada em norma pressuposta (a norma funda-

mental); na última, o produto de aplicação e simultânea produção da norma individual e

concreta da qual não decorrerá mais qualquer ato de criação de outra norma jurídica.

Assim, parece que o Estado exerce, pelos seus poderes, funções símiles às

exercidas pelos particulares, que, também, produzem normas. Todavia, essa similitude é

aparente, uma vez que o Estado exerce função jurídica específica distinta da exercida

pelos particulares. A relação produzida no sistema jurídico de direito positivo pelas nor-

mas editadas pelo Estado é ato de autoridade; gera, em relação ao particular, a subordi-

nação, pois a própria ordem jurídica confere aos órgãos estatais essa qualificação es-

pecial em face dos cidadãos.

Como diz Weida ZANCANER, o que diferencia a produção de normas no exer-

cício de funções não-públicas das produzidas em razão da função pública é o caráter

“finalístico do Direito”.195 Veja-se, pois, quais os ensinamentos construídos pelo

aprofundado estudo desenvolvido pela autora, no atinente à invalidação e à convalidação

dos atos administrativos.

No tocante à função administrativa no Estado de Direito, não há tergiversação

doutrinária no que diz respeito à sua estrita subordinação à lei, tanto no que se refere à

produção de normas abstratas (p. ex., decretos regulamentares) quanto no que diz res-

peito à positivação de normas concretas (p. ex., atos administrativos individuais e con-

cretos), ou mesmo na edição dos chamados contratos administrativos.

Entretanto, como adverte a insigne professora supracitada, a divergência doutri-

nária estaria assentada na forma e na maneira como essa subsunção à lei deve ser reali-

zada, a depender do limite da aplicação do princípio da legalidade em matéria de edição,

invalidação ou convalidação dos atos administrativos examinados no sentido amplo da

expressão. Assim, destaca três correntes doutrinárias que estudam o assunto: (i) defenso-

ra da concepção restritiva; (ii) de concepção ampliativa; e a (iii) denominada eclética.

Após empreender a análise das três correntes de pensar, examinando em espe-

cial a doutrina de André Gonçalves PEREIRA e Garrido FALLA, a autora chega à conclu-

195 ZANCANER, W. Da convalidação e da invalidação dos atos administrativos. 2. ed. São Paulo:

Malheiros, 1993, p. 16.
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são de que as disputas acadêmicas decorrem muito mais de questões de fundo do que

de essência. Ou seja, as divergências apresentam-se mais em função do objeto da aná-

lise do que do ordenamento jurídico examinado. O exame da questão pela perspectiva

de ato administrativo em sentido amplo (atos administrativos gerais e abstratos, indivi-

duais e concretos e contratos administrativos) leva a determinada conclusão. Da pers-

pectiva do ato administrativo em sentido estrito (atos administrativos individuais e con-

cretos), leva a outro entendimento. Assim ocorre em função de qual ordenamento jurídico

é examinado (alguns ordenamentos jurídicos admitem a possibilidade de o Poder Exe-

cutivo editar regulamentos autônomos, outros não).

Nesse espectro, conclui que:

“O princípio da legalidade, tendo em vista o sistema jurídico-positivo bra-

sileiro, exige fiel subsunção da ação administrativa à lei, sendo defeso à

Administração Pública agir praeter legem ou contra legem, podendo

atuar apenas secundum legem.”196

Entretanto, com grande sagacidade, adverte a autora que, mesmo resolvida a

questão em nosso sistema jurídico-positivo em prol da tese que proclamaria a estrita

conformidade dos atos administrativos à lei, ainda se estaria resvalando em outro dile-

ma de grande importância, qual seja: o confronto do princípio da legalidade e do princí-

pio da segurança jurídica no atinente à existência ou não da obrigação de a Administra-

ção invalidar atos praticados com vício de legalidade.

Assim, com arrimo na obra do mestre gaúcho Almiro Couto e SILVA, a professo-

ra Weida ZANCANER destaca que a noção de Estado de Direito pode ser examinada

pela ótica formal e material.

“Sob o aspecto material, as idéias de justiça e segurança jurídica cons-

tituem as vigas mestras da noção de Estado de Direito. Sob o ângulo

formal, o jurisperito elenca os seguintes elementos estruturais: a) a

existência de um sistema de direitos e garantias fundamentais; b) a divi-

são das funções do Estado, de modo que haja razoável equilíbrio e har-

monia entre elas, bem como entre os órgãos que as exercitam, a fim de

196 ZANCANER, W. Op. cit., p. 21.
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que o poder estatal seja limitado e contido por ‘freios e contrapesos’

(cheks and balances); c) a legalidade da Administração Pública; d) pro-

teção da boa-fé ou da confiança (Vertrauensschutz) que os administra-

dos têm na ação do Estado, quanto à sua correção e conformidade com

a lei.”197

Trazendo essas lições para o estudo ora encetado, vê-se que o princípio da

segurança jurídica e o princípio da justiça nem sempre confluem ou vão ao encontro do

princípio da legalidade, conforme se poderia imaginar. Não são raras as oportunidades

em que, dentro do sistema jurídico, os juízos axiológicos da segurança e da justiça coli-

dem com o princípio da legalidade, sendo de extrema dificuldade, nos casos concretos,

discernir qual dos princípios seria mais adequado para ser aplicado.

Weida ZANCANER, novamente invocando as lições de Almiro Couto e SILVA,

transcreve o pensamento do mestre a respeito do princípio da legalidade:

“A invariável aplicação do princípio da legalidade da Administração Pú-

blica deixaria os administrados, em numerosíssimas situações, atôni-

tos, intranqüilos e até mesmo indignados pela conduta do Estado, se a

este fosse dado, sempre invalidar seus próprios atos – qual Penélope,

fazendo e desmanchando a sua teia, para tornar a fazê-la e tornar a

desmanchá-la – sob o argumento de ter adotado uma nova interpreta-

ção e de haver finalmente percebido, após o transcurso de certo lapso

de tempo, que eles eram ilegais, não podendo, como atos nulos, dar

causa a qualquer conseqüência jurídica para os destinatários.”198

A fábula de Penélope fazendo e desfazendo sua teia à espera do retorno de

Ulisses ilustra bem a impossibilidade de a Administração Pública, indiscriminadamente,

fazer e refazer atos administrativos, invocando, para tanto, o princípio da legalidade para

rever atos editados com vício. A segurança jurídica e a justiça, por outro lado, visam

proteger os administrados estabilizando as relações jurídicas decorrentes de atos que

gozam da presunção de legitimidade, consoante ocorre com os atos administrativos.

197 ZANCANER, W. Op. cit., p. 22.

198 ZANCANER, W. Op. cit., p. 23.
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O princípio da segurança jurídica, como diz Paulo de Barros CARVALHO, é “por

excelência um sobreprincípio”199 que está implícito em todo e qualquer sistema jurídico,

destacando desconhecer ordenamento jurídico que o tenha como regra explícita. Após,

diz que esse “sobreprincípio” efetiva-se pela atuação de princípios como o da legalidade,

da anterioridade, da igualdade, da irretroatividade, da universalidade da jurisdição e

outros mais.200

A bidirecionalidade passado/futuro desse sobreprincípio visa, no atinente ao pas-

sado, preservar atos produzidos em conformidade com a lei, não admitindo a retroação da

lei para prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5°, XXXVI,

da CF/88). Nesse espaço, o princípio da segurança jurídica, ao se confundir com a própria

irretroatividade da lei, é norma superior que representa não só valor, mas, também, limite

objetivo. Para o futuro, o que se busca é a previsibilidade e a estabilidade das relações

jurídicas. Nesse campo, indubitavelmente, tal princípio representa um valor.

Este trabalho está focado, sobretudo, nos limites estabelecidos no sistema jurí-

dico positivo para que a Administração possa rever o auto de infração em matéria tribu-

tária. Estamos, pois, no campo dos atos administrativos vinculados ou das normas indi-

viduais e concretas, ou seja, devemos examinar a questão do conflito entre o sobreprincípio

da segurança jurídica e o princípio da legalidade sob a ótica dos atos administrativos em

sentido estrito. Assim, as indagações que se devem fazer são se existem limites para a

Administração invalidar ou para convalidar seus atos. Ou melhor: quando deve prevale-

cer o princípio da segurança jurídica em detrimento da legalidade e vice-versa?

Os administrativistas, em geral, entendem que a Administração Pública é a maior

interessada na edição de atos administrativos válidos. Por essa razão, poderá invalidá-los

de ofício ou quando provocada mediante impugnação do particular. Entretanto, não só o

dever de invalidar, como, também, o dever de convalidar atos administrativos viciados

encontra limites no ordenamento.

É certo, ainda, que em nossa ordem jurídica não há norma que outorgue à Adminis-

tração discricionariedade para decidir se deve ou não invalidar atos administrativos vicia-

199 CARVALHO, P., Segurança jurídica em matéria tributária. In: MOREIRA FILHO; UABOTA LOBO

(Coords.). Questões controvertidas em matéria tributária. Belo Horizonte: Fórum,  2004, p. 52.

200 Op. cit., p. 52.
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dos em seus elementos essenciais. Como salienta nossa melhor doutrina, o exercício de

faculdades discricionárias pela Administração está vinculado ao princípio da reserva de lei

no sentido formal da expressão. Assim, não há que se admitir a discricionariedade da

Administração quando não houver lei permitindo o exercício dessa faculdade.

Celso Antônio Bandeira de MELLO, examinando a obra de Weida ZANCANER,

já aqui invocada, acompanha suas conclusões, sintetizando seu pensamento a respeito

do dever da Administração de invalidar ou convalidar seus atos. Aproveita-se, assim, o

resumo:

“– sempre que a Administração esteja perante ato suscetível de

convalidação e que não haja sido impugnado pelo interessado, estará

na obrigação de convalidá-lo, ressalvando-se, como dito a hipótese de

vício de competência em ato de conteúdo discricionário; II – sempre que

esteja perante ato insuscetível de convalidação, terá a obrigação de

invalidá-lo, a menos, evidentemente, que a situação gerada pelo ato vi-

ciado já esteja estabilizada pelo Direito. Em tal caso, já não mais have-

rá situação jurídica inválida ante o sistema normativo, e, portanto, sim-

plesmente não se põe o problema.”201 (g.n.)

Bem se vê que a brilhante professora Weida ZANCANER impõe à Administração

limites não só ao poder de convalidar, como também de invalidar atos administrativos.

Conforme se grifou, os limites traçados envolvem a impugnação do administrado e a

estabilização do direito.

A impugnação do ato administrativo pelo administrado, seja via judicial ou adminis-

trativa, é considerada fator impediente para que a Administração convalide o ato emanado

com vício. Com a impugnação do particular, o que se pretende é a invalidação do ato admi-

nistrativo. Do contrário seria inútil a argüição do vício. A impugnação é o instrumento posto a

serviço do administrado consoante amplo contraditório assegurado aos litigantes em pro-

cesso administrativo ou judicial. Portanto, essa peça é meio técnico-jurídico de deflagrar

conflito de interesses, exigindo-se, dos órgãos competentes, a prestação jurisdicional.202

201 MELLO, C. Op. cit., p. 432.

202 Confira, a propósito, a posição de Paulo César Conrado. Processo tributário, cit., capítulo V,

item 5.3, p. 102: “Não se quer com isso dizer, é bom realçar, que a norma individual e concreta
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Desse modo, ficaria tolhida a possibilidade de convalidação, pela Administra-

ção, de atos administrativos impugnados pelo administrado. Se a impugnação não ti-

vesse esse efeito preclusivo, a correção dos defeitos do ato ficaria na dependência ex-

clusiva da vontade da Administração e não do dever de obediência da ordem jurídica,

em especial, ao princípio da legalidade.203

Outra limitação invocada ao poder de invalidação ou de convalidação dos atos

administrativos é uma decorrência lógica do princípio da segurança jurídica. A professo-

ra Weida ZANCANER sustenta que a Administração não terá obrigação de invalidar

atos administrativos “quando a situação gerada pelo ato viciado já estiver estabilizada

pelo Direito”. É forçoso convir que o sistema jurídico de direito positivo convive com

normas jurídicas postas no ordenamento de forma inválida. A referida estabilidade do

direito decorre, segundo pensamos, do conflito entre o valor justiça e o valor segurança.

Somente se tomarmos o princípio da justiça como valor absoluto para o direito é

que não visualizaremos que o tempo, para o direito, tem o condão de transformar o ilegal

em legal, o injusto no justo, o ilícito no lícito. A norma geral inválida pode permanecer no

sistema se ninguém argüir a sua invalidade. A sentença produzida contra legem pode

ganhar o status de coisa julgada material se não for reformada, e da mesma forma o ato

administrativo viciado pode permanecer na ordem jurídica se não for provocada sua

invalidade. O direito convive, permanentemente, com o código binário lícito/ilícito, legal/

ilegal, válido/inválido.

A coisa julgada é a forma que o direito encontrou para pôr termo ao conflito de

interesses. Decadência, prescrição e preclusões têm por objetivo estabilizar as rela-

constitutiva da obrigação tributária (lançamento ou autolançamento) é que carrega, em si, a

noção de conflito. Nesse sentido, a impugnação do contribuinte – instrumento posto a servi-

ço, consoante fixado, da ampla defesa administrativa – é que teria aludida potência”.

203 Nesse sentido a posição de Celso Antônio Bandeira de Mello. Op. cit., p. 430: “A Administra-

ção não pode convalidar um ato viciado se este já foi impugnado, administrativa ou judicial-

mente. Se pudesse fazê-lo, seria inútil a argüição de vício, pois a extinção dos efeitos ilegíti-

mos dependeria da vontade da Administração, e não do dever de obediência à ordem jurídica.

Há, entretanto, uma exceção. É o caso da motivação de ato vinculado expedida tardiamente,

após a impugnação do ato. A demonstração, conquanto serôdia de que os motivos preexistiam

e a lei exigia que, perante eles, o ato fosse praticado com o exato conteúdo com que o foi, é

razão bastante para a sua convalidação.”
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ções jurídicas que não podem ser perenizadas no sistema. Assim, se é verdade que o

decurso de certo trato de tempo faz com que os atos administrativos viciados não pos-

sam mais ser invalidados, esse mesmo fator, por outro lado, cria impedimento para que

a Administração faça a conversão ou a convalidação dos atos inválidos quando também

decorrido certo trato de tempo. A questão será mais desenvolvida no tópico referente

aos limites temporais para a revisão do auto de infração.

Essas conclusões decorrem da intersecção da secular teoria dos atos adminis-

trativos com os princípios da segurança jurídica e da legalidade que, conforme alinhava-

do no tópico anterior (limites adjetivos à revisão do auto de infração), servem, juntamente

com os demais princípios e direitos e garantias individuais constitucionalmente outorga-

dos aos cidadãos, para assegurar ao particular maior equilíbrio nas relações jurídicas

mantidas com o Estado.

Superada esta etapa, verificar-se-á quais os limites objetivos específicos o di-

reito positivo estabelece para a convalidação ou conversão dos atos administrativos de

natureza tributária.

3.5.2 Limites Objetivos e as Normas Gerais em Matéria Tributária

A questão esbarra, inicialmente, no problema da competência legislativa. Isto é,

a aptidão das pessoas políticas de Direito Público para a instituição de imposto, por

força de mandamento constitucional, envolveria, também, a competência para auto-im-

por limites à revisão de atos administrativos concretos de natureza tributária editados

com vício, ou essa matéria estaria subordinada a alguma norma hierarquicamente supe-

rior, de maneira que o tema fosse tratado uniformemente em todo o território nacional.

A competência legislativa, como se sabe, é norma jurídica que, sob o ponto de

vista formal, outorga ao Poder Legislativo das ordens jurídicas parciais (União, Estados,

Distrito Federal e Municípios) a aptidão para edição de normas jurídicas de caráter geral

e abstrato que regulem a prática de condutas de pessoas, dentro da esfera espacial ou

territorial de cada um desses entes. Trata-se, portanto, de norma de estrutura ou norma

de produção normativa.

Em matéria tributária, dada a rigidez do sistema tributário nacional, nem mesmo

a competência para a instituição de tributos é apresentada aos entes federados como
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cláusula em branco. O legislador infraconstitucional tem competência legal para criação

em abstrato de tributo, limitada por princípios de índole constitucional. Quanto a isso,

basta verificar a seção II, do capítulo I, do sistema tributário nacional, epigrafada pelo

título “das limitações constitucionais ao poder de tributar” (arts. 150 a 152 da Constitui-

ção Federal de 1988).

Ora, se a Constituição Federal pode impor limites aos entes federados no to-

cante ao poder de instituir impostos, por que não haveria de poder atribuir a determinada

espécie normativa infraconstitucional a competência para estabelecer normas gerais

em matéria de legislação tributária?

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988, com o objetivo de pôr termo às

acirradas disputas acadêmicas referentes aos aspectos dicotômicos ou tricotômicos

emprestados à interpretação do então vigente art. 18, § 1° da Constituição Federal de

1967, editou o art. 146 da atual Carta Magna, com a seguinte redação:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

I – dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

II – regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;

III – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, es-

pecialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos

impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos ge-

radores, bases de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

c) Omissis;

d) Omissis;

Embora deliberada a intenção do legislador constituinte em estabelecer a eficá-

cia tricotômica do mencionado dispositivo, mesmo assim o debate doutrinário permane-

ceu, e ainda hoje o art. 146 da Constituição Federal gera duas interpretações.
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Os defensores da corrente dicotômica consideram que a lei complementar em ques-

tão tem duas funções, ou seja, (i) estabelecer normas gerais em matéria tributária para regu-

lar as limitações constitucionais ao poder de tributar e (ii) dispor sobre conflitos de competên-

cia entre os entes federados. Assim, valorizando o princípio federativo e o da autonomia

municipal, os defensores dessa corrente sustentam que a lei complementar pode tratar da

definição de tributos, sobre fatos geradores, base de cálculo, contribuintes, obrigação tribu-

tária, lançamento, crédito, prescrição e decadência, desde que esses assuntos fiquem res-

tritos àqueles dois incisos anteriores: (i) regular limitações constitucionais ao poder de tribu-

tar; e (ii) dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária, entre os entes federados.

Os defensores da corrente tricotômica consideram que a lei complementar em

questão, no que diz respeito às disposições contidas nos seus três incisos, seria hierar-

quicamente superior às leis ordinárias criadas pelos entes federados. Com isso, procu-

rar-se-ia prestigiar o sobreprincípio da segurança jurídica, conferindo unidade e unifor-

midade ao sistema jurídico para o trato de matéria tributária.204

Daí a afirmação de Luciano AMARO de que a Constituição desenharia o perfil

de cada um dos tributos a ser instituído pelos entes federados, cabendo à lei comple-

mentar adensar os traços gerais desses tributos, preparando o esboço, no plano abstra-

to, a ser utilizado pelo legislador ordinário, concluindo no sentido de que:

“A par desse adensamento do desenho constitucional de cada tributo,

as normas gerais padronizam o regramento da obrigação tributária (nas-

cimento, vicissitudes, extinção), conferindo-se dessa forma, uniformida-

de ao sistema tributário nacional.”205

Quer nos parecer que a própria corrente doutrinária denominada dicotômica,

em algumas situações, recomenda que determinadas matérias sejam tratadas por meio

de lei complementar nacional. É o caso específico de Roque Antonio CARRAZZA, que,

não obstante seja fiel defensor da corrente dicotômica, considera que “as normas ge-

204 Confiram-se, a propósito, os textos de Tercio Sampaio Ferraz Jr. sobre a Segurança jurídica

e as normas gerais tributárias, RDT, n. 17-18, p. 51; Paulo de Barros Carvalho, Curso de

direito tributário, cit., p. 191; Roque Carrazza, Curso de direito constitucional... cit., p. 777-

806; Geraldo Ataliba. Normas gerais de direito financeiro e tributário. Revista de Direito Pú-

blico, n. 10, p. 45; Hamilton Dias de Sousa, Direito tributário, p. 27.

205 AMARO, L. Op. cit., p. 161.
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rais em matéria de legislação tributária devem disciplinar a prescrição e a decadência

tributárias”.206

Cabe a indagação: qual lei complementar teria estabelecido as normas gerais

em matéria de legislação tributária, conforme expressa previsão do art. 146, III, da Cons-

tituição Federal?

A resposta não é difícil. É o Código Tributário Nacional, ou melhor, a Lei n. 5.172, de

25.10.1966, que, embora votada como lei ordinária, foi recepcionada pela ordem constituci-

onal com status de lei complementar, passando a fazer as vezes de norma geral em matéria

de legislação tributária, em conformidade com o disposto no art. 146 da Carta Magna.

Faz-se, porém, uma breve retrospectiva do processo legislativo de edição do

Código Tributário Nacional, buscando visualizar sua existência no sistema jurídico como

norma jurídica válida. Consoante enfatiza Eurico Marcos Diniz de SANTI, o atual CTN

passou por “até seis exercícios de competência distintos”.207 São eles:

“(i) a criação do art. 5°, XV, b na Constituição de 1946; (ii) a edição da

EC n. 18/65; (iii) a criação da Lei n. 5.172/66; (iv) a recepção da mesma

Lei pela Constituição Federal de 1967; (v) a edição do Ato Complemen-

tar n. 36/67, e (vi) a recepção da mesma Lei, como Código Tributário

Nacional, pela Constituição de 1988.”

A doutrina pátria, desde a edição do Código Tributário Nacional, teceu duras críti-

cas a diversos de seus dispositivos – a maioria delas pertinentes –, e mais uma vez relutou

em aceitar a recepção desse diploma legal após a nova Constituição, pela razão mera-

mente formal de que a Lei n. 5.172/66 teria sido votada como lei ordinária em época em

que nosso ordenamento jurídico sequer previa a lei complementar como espécie normativa.

206 Diz, ainda, Roque Carrazza, embora não reconhecendo no CTN o status de lei complemen-

tar (nota 29, p. 807), que “a lei complementar poderá determinar – como de fato determinou

(art. 156, V, do CTN) – que a decadência e a prescrição são causas extintivas de obrigações

tributárias. Poderá, ainda, estabelecer (arts. 173 e 174 do CTN) – o dies a quo destes fenô-

menos jurídicos, não de modo a contrariar o sistema jurídico, mas a prestigiá-lo. Poderá,

ainda, estabelecer – como de fato estabeleceu (arts. 173 e 174, parágrafo único, do CTN) –

as causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição tributária”. Curso de direito

constitucional..., cit., p. 793.

207 SANTI, E. Decadência e prescrição..., cit., p. 86.
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Entretanto, não há dúvida razoável de que o Código Tributário Nacional foi

recepcionado pela nova Carta Magna com status de lei complementar, fazendo as vezes

de norma geral em matéria de legislação tributária, nos termos do art. 146, III, alíneas a,

b e c.

Assim, como aduziam os adeptos da corrente dicotômica, a partir de então so-

mente se poderia cogitar a alteração de dispositivos do CTN por meio de outra lei com-

plementar. Tal entendimento acabou prevalecendo: a Lei Complementar n. 104, de

10.01.2001, promoveu diversas alterações nos dispositivos do CTN, o que acabou por

sufragar o entendimento de que o CTN teria sido recepcionado pela nova ordem consti-

tucional como lei complementar em matéria tributária.

Feita essa digressão histórica legislativa, temos que o veículo introdutor normativo

apto para estabelecer os limites objetivos e temporais à revisão do auto de infração no

contencioso administrativo tributário é, efetivamente, o Código Tributário Nacional. A le-

gislação dos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) deve sub-

meter-se aos seus comandos.

Essa assertiva parece ser compartilhada por Eurico Marcos Diniz de SANTI, que,

na busca de precisão nos conceitos e na linguagem que emprega, convencionou denomi-

nar os dispositivos do Código Tributário Nacional que cuidam da revisão do lançamento

de “regra-matriz de invalidação do ato-norma de lançamento”. São suas as palavras:

“Em verdade, a regra-matriz de invalidação do art. 149 é norma que

outorga competência para a edição de novo ato-norma de lançamento

que, produzido, derroga o ato-norma anterior, retroagindo com efei-

tos ex tunc em relação aos aspectos que motivaram a revisão do

ato-norma.”208 (g.n.)

A revisão do lançamento tributário ex-officio, na sua modalidade auto de infra-

ção, é regulada por normas de estrutura ou normas de produção normativa. Ou seja,

normas que incidem sobre outras normas regulando sua forma de produção. Essas nor-

mas encontram-se preconizadas nos arts. 145, 146 e 149 do CTN.

208 SANTI, E. Lançamento tributário, cit., p. 212.
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Contudo, não é possível esgotar as hipóteses da revisão do lançamento ou do

ato de imposição de penalidade em matéria tributária apenas com os contornos ou com

as hipóteses normativas traçadas pelo CTN. Não bastassem as limitações constitucio-

nais ao exercício das competências administrativas, o próprio CTN (art. 149, I) remeteu

ao legislador ordinário de cada ordem jurídica integrante do pacto federativo a possibili-

dade de legislar sobre a matéria.

Essa competência, entretanto, não deve ser tomada como carta em branco.

Caberá ao legislador ordinário, de forma integrativa ao conteúdo dos arts. 145, 146 e

especialmente do art. 149, I, corroborar com a elaboração de normas que visem

aplicabilidade do dispositivo. Por exemplo, indicar as autoridades competentes para a

produção do ato-norma administrativo invalidador (norma anulatória ou de revisão) do

lançamento viciado, estabelecer outras hipóteses de revisão do lançamento que não

estejam expressamente vedadas (como a possibilidade de revisão do lançamento por

erro de fato ou de direito), sem admitir, contudo, a criação de normas que contrariem ou

infirmem o disposto no Codex (p. ex., a revisão do lançamento em função da mudança

de critério jurídico por parte da Administração – art. 146).

Vê-se, assim, que o arquétipo das hipóteses legais da revisão do lançamento

está delineado pelo Código Tributário Nacional. Portanto, é pela interpretação dos arts.

145, 146 e 149 do CTN que se constroem as hipóteses de revisão do auto de infração,

mesmo após sua impugnação.

Adianta-se que a doutrina em geral inclina-se pela admissão da revisão do lan-

çamento em relação a erros de fato e a vícios formais. Contudo, repudia a possibilidade

de revisão no atinente aos erros de direito ou em relação à mudança de critérios jurídi-

cos. Cumpre, então, distinguir essas figuras para verificar em quais situações o Código

Tributário Nacional autorizaria, aos aplicadores do direito na seara administrativa, espe-

cialmente em contencioso fiscal, promover a revisão do lançamento.

3.5.3 Erro de Fato na Produção do Auto de Infração – A Prova-Procedimento e

a Prova-Produto

A doutrina de Direito Tributário no Brasil, debruça-se, há algum tempo, sobre a

questão de saber se apenas o erro de fato pode ser fundamento para a revisão do lança-
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mento e do auto de infração ou se, também, poderia haver a substituição do lançamento

por erro de direito.

Rubens Gomes de SOUSA, em trabalho publicado em 1950, partindo da pre-

missa de que o lançamento tributário é ato administrativo declaratório de constatação da

ocorrência do fato gerador e conseqüente aplicação do regime legal vigente, sustentava

que o ato de lançamento não cria a obrigação tributária, pois esta surgiria imediata e

infalivelmente com a mera ocorrência do fato gerador. Assim, o lançamento não criaria a

obrigação: apenas declararia a sua existência.

Diante disso, sustentava o saudoso mestre que o lançamento criaria uma situação

jurídica bilateral que originaria, para o contribuinte, a obrigação de pagar o imposto lançado,

e conferiria ao sujeito passivo o direito de ser tratado não mais com base nos estatutos

legais gerais e impessoais, mas, sim, com base naquilo que se tornou individual e pessoal.

Desse modo, a imutabilidade do lançamento decorreria da exceção à regra ge-

ral da revogabilidade dos atos administrativos, mormente diante de atos que criam situa-

ções jurídicas individuais. Portanto, o fundamento da imutabilidade da situação jurídica

individual criada pelo lançamento não seria “o direito subjetivo do cidadão, sinão a con-

fusão desse direito subjetivo do particular com o próprio interêsse público do Estado na

preservação da estabilidade das relações jurídicas”(sic).209 Prosseguindo o raciocínio,

enfatiza que uma exceção deve ser admitida à imutabilidade do lançamento. Essa exce-

ção ficaria restrita às hipóteses de erro de fato.

A revisibilidade do lançamento com fundamento no erro de fato é assim justificada

por Gomes de SOUSA:

“(...) que o fato gerador da obrigação tributária é, para efeitos do direito

fiscal, sempre um ‘fato’, ainda quando revista, sob um aspecto mais geral,

a natureza de um ‘ato’ ou de um ‘negócio’ jurídico. Parece lógico, portan-

to, afirmar que a inexata verificação desse fato por ocasião do lançamen-

to deve justificar a correção deste último, seja pela sua anulação e substi-

tuição por outro, seja pela feitura de um lançamento suplementar.”210

209 SOUZA, R. Estudos de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 1950, p. 233.

210 SOUZA, R. Op. cit., p. 235.
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Desta construção visualiza-se uma das primeiras tentativas da doutrina de Direi-

to Tributário em conceituar o erro de fato como “inexata verificação do fato por ocasião

do lançamento”.

Ora, como adverte Eurico de SANTI, uma das maiores dificuldades para a com-

preensão do “erro de fato” está na multivocidade de significações possíveis que a ex-

pressão sugere. Daí suas percucientes indagações:

“A qual fato se refere a doutrina? A todos? Só ao fato jurídico tributário?

Mas, se esse fato só é jurídico em decorrência da eficácia legal de nor-

ma que sobre ele incide, então em rigor não se trata de erro de fato mas

de erro de direito?”211

Assim, não se constrói com segurança a razão de se admitir a revisão do lança-

mento/auto de infração por erro de fato e de vetá-la em face do erro de direito, se não se

sabe a distinção entre um e outro. Anote-se que essa dificuldade não se restringe ape-

nas ao Direito Tributário. Nos quadrantes da própria Teoria Geral do Direito ainda não se

definiu essa distinção.

Portanto, cabe aqui ensaiar uma nova proposta teórica para a definição de erro

de fato e erro de direito, iniciando pelos recentes estudos de Paulo de Barros CARVA-

LHO a respeito da temática, fazendo ligação com alguns conceitos desenvolvidos neste

trabalho.

Paulo de Barros CARVALHO,212 com fulcro na teoria do giro lingüístico, sustenta

que o erro de fato está relacionado com a utilização da linguagem ao se relatar de forma

inadequada, no antecedente de uma norma individual e concreta, o evento tributário. Ou

seja, o erro de fato consistiria na tradução infiel e imperfeita do evento, quando vertido

em linguagem competente para o direito.

Em outras palavras, o erro de fato seria problema relativo às provas. Como se

disse, o evento consome-se instantaneamente no tempo e no espaço. Portanto, o que

resta dele é tão-somente a linguagem que o descreva no campo da realidade social. E

211 SANTI, E. Lançamento tributário, cit., p. 214.

212 CARVALHO, P. Dirieto tributário – fundamentos..., cit., p. 96.
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essa linguagem é traduzida por meio da prova. A prova do evento é a forma que o direito

encontrou de fazê-lo perdurar no tempo.

Entretanto, a prova do evento, isoladamente, não é norma jurídica. É mera propo-

sição prescritiva individual e concreta de enunciação do evento que se quer provar. Para

que a prova do evento ingresse no sistema de direito positivo é necessário que seja traduzida

em linguagem competente no antecedente de uma norma individual e concreta.

Nessa linha, “erro de fato” seria a circunstância jurídica delineada pela inade-

quada subsunção da linguagem do fato à linguagem do fato jurídico descrito na norma

individual e concreta. Portanto, na concepção de Paulo de Barros CARVALHO, o erro

de fato seria um desajuste de linguagem, uma falha na produção de norma jurídica pelo

emprego inadequado da linguagem das provas. O erro de fato seria intranormativo,

ocorrido sempre na norma individual e concreta, quer no seu antecedente quer no seu

conseqüente.

Sem dúvida, essa forma de abordagem no estudo do conceito jurídico de “erro

de fato” representa significativo avanço da Ciência do Direito, que até então caminhava

em terreno arenoso, sem chegar a terra firme ou a denominador comum. Tal visão contri-

bui fortemente para o deslinde de grandes impasses e permite que a matéria seja anali-

sada com maior critério e segurança.

Assim, transpondo esses ensinamentos para a seara do Direito Tributário, es-

pecialmente para o campo do lançamento tributário ou do ato administrativo do auto de

infração, tem-se que a norma geral e abstrata tributária por excelência é a regra-matriz

de incidência, norma de Direito Tributário material. De outro turno, a norma individual e

concreta (por excelência, o lançamento tributário) é o produto de aplicação da regra-

matriz de incidência.

Alinhado à teoria carvalhiana, sustenta-se que a norma jurídica ingressa no sis-

tema quando introduzida por outra norma, a chamada norma geral e concreta. Portanto,

as normas jurídicas em geral ingressam no sistema jurídico aos pares. O fundamento de

validade das normas gerais e concretas é sempre uma norma de produção normativa,

ou seja, normas que cuidam dos aspectos formais de produção de outras normas. De

outro modo, o conteúdo dessas normas gerais e concretas são as normas individuais e

concretas, gerais e abstratas ou as normas individuais e abstratas que têm como funda-

mento de validade normas de direito material ou as chamadas normas de conduta.
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Centrando as lentes no processo de positivação do ato administrativo vinculado

do lançamento ex-officio, mais especificamente no auto de infração, lembre-se que, no

capítulo anterior, buscou-se dissecar sua anatomia de forma a identificar os elementos

que integram tanto o ato-fato quanto o ato-norma.

Os elementos do ato-fato, ou melhor, da norma geral e concreta seriam: (i) auto-

ridade administrativa competente; (ii) procedimento previsto no ordenamento; (iii) moti-

vo do ato; e (iv) publicidade. Quanto aos elementos do ato-norma, ou melhor, da norma

individual e concreta, destacamos: (i) fato-evento e (ii) fato-conduta.

Assim, na linha analítica de raciocínio de Paulo de Barros CARVALHO, o “erro

de fato” seria sempre intranormativo, ocorrendo na norma individual e concreta. Portan-

to, o “erro de fato” ocorreria na descrição lingüística do fato-evento (fato jurídico tributá-

rio) ou do fato-conduta (relação jurídica – critério quantitativo e critério pessoal). O erro

de fato, segundo as lições do mestre, “seria um problema relativo às provas”.

Para desenvolver com mais profundidade esse tema é necessário perquirir em

que sentido semântico o autor estaria trabalhando com o conceito de prova, bem como,

dentro da estrutura e dos elementos do ato administrativo, buscar onde estaria inserida a

prova.

O vocábulo prova, em linguagem natural, como afiança Hélio Márcio CAMPO,213

provém do latim, do verbo probare (demonstrar, reconhecer, formar juízo de), e de proba,

que tem uma gama acentuada de significados semânticos: ensaio, argumento, razão,

aprovação, confirmação etc.

Em termos técnicos jurídicos, a ambigüidade do termo também se faz presente.

Maria Rita FERRAGUT,214 desenvolvendo o tema das presunções no Direito Tributário,

213 CAMPO, H. O princípio dispositivo em direito probatório. Porto Alegre: Livraria do Advogado,

1994, p. 17.

214 FERRAGUT, M. Presunções no direito tributário. São Paulo: Dialética, 2001, p. 46. A autora,

sistematizando o assunto, elabora um quadro descrevendo as cinco acepções do termo prova:

(i) proposição prescritiva geral e abstrata que disciplina a forma de comprovação de um evento

ou como proposição prescritiva individual e concreta, de enunciação do evento que se quer

provar; (ii) fato é enunciado lingüístico sobre coisas, pessoas e manifestações. Suporte fático

suficiente, determinado no tempo e no espaço (comprovante de pagamento, confissão etc.);

(iii) relação é vínculo abstrato que se instaura entre o fato inicialmente conhecido e o fato a ser
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acaba destacando que a doutrina em geral utiliza o termo em várias e distintas acepções,

a saber: (i) como proposição prescritiva; (ii) como fato; (iii) como relação; (iv) como pro-

cedimento e (v) como produto.

Interessa, nesses domínios, as acepções (iv) e (v), pois se moldam à perfeição

ao processo de positivação do ato administrativo vinculado do auto de infração.

O evento é a mera ocorrência, no plano fenomênico, do fato descrito na norma

geral e abstrata: consome-se imediatamente no tempo e no espaço. A prova é a descri-

ção lingüística do evento, ou seja, é metalinguagem em relação ao evento. O fato jurídico

tributário é a linguagem descritiva (não do evento, mas da prova da sua ocorrência):

portanto, o fato jurídico tributário é metalinguagem em relação à prova.

A prova, no tocante aos elementos do ato-fato, insere-se no motivo do ato. Ou

seja, representa o conjunto de fatos ou eventos vertidos em linguagem que visam com-

provar a existência de um fato jurídico tributário. Faz parte da instância da enunciação e

se refere ao procedimento administrativo de fiscalização, no qual a autoridade adminis-

trativa competente busca apurar a ocorrência de eventos de natureza tributária de decla-

ração obrigatória pelo sujeito passivo e que foram omitidos ou informados com erro,

fraude ou falsidade. Neste diapasão, a prova-procedimento é elemento da norma geral

e concreta. Sem ela, o auto de infração padece de vício formal.

De outra banda, a prova-produto é a conversão da prova-procedimento em fato

jurídico tributário. Detectado o evento pela prova-procedimento, deve ser lavrado o auto

de infração, ato-norma administrativo de lançamento e imposição de penalidade, que

descreverá no seu antecedente o fato-evento ou o fato jurídico tributário, e no conseqüen-

te, a relação jurídica. A prova-produto, por sua vez, é metalinguagem que tem como lin-

guagem-objeto a prova-procedimento, e essa transcrição metalingüística, ou seja, o enun-

ciado do fato jurídico na norma individual e concreta demanda juízo de interpretação a ser

feito pelo aplicador do direito. O emprego inadequado da linguagem das provas ocasio-

nará o erro de fato. Daí se falar que o erro de fato seria intrínseco à unidade normativa.

provado, mediante operação de implicação jurídica e o sujeito que deve reconhecer esse

último como ocorrido; (iv) procedimento é o conjunto de fatos ordenados que visam compro-

var a existência ou inexistência de um fato (perícia, inquérito policial); (v) produto é ato

resultante do procedimento (auto de infração, denúncia).
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Estamos totalmente acordes com Paulo de Barros CARVALHO no que toca ao

erro de fato ser problema de linguagem relativo à prova e detectável apenas no interior

da norma individual e concreta. Essa postura parece clara e indisputável, mesmo porque

somente se pode falar de fato ou de evento relevante para o direito quando o aconteci-

mento, no campo da realidade social, puder ser determinado no espaço e no tempo,

mediante mecanismos criados pelo próprio direito, por meio de enunciados jurídicos

gerais e abstratos que estabelecem a forma de se comprovar um fato, ou seja, por meio

da prova jurídica do fato. E essa prova, conforme prescreve o direito, pode ser direta ou

indireta (presunções e indícios), mas ambas não se constituem no próprio evento, que,

como se sublinhou, se consome imediatamente no tempo e no espaço. Portanto, a pro-

va, direta ou indireta, será sempre linguagem do evento, ou melhor, uma versão do even-

to que se quer provar.

No caso do auto de infração, haverá procedimento administrativo prévio de in-

vestigação por parte das autoridades competentes (algo assemelhado ao inquérito poli-

cial), que conduza à convicção de que tal evento de natureza tributária ocorreu. E esse

evento, seja lícito ou ilícito, somente ingressará nos domínios do direito positivo quando

vertido em linguagem competente no antecedente de uma norma individual e concreta.

Assim, dentro do universo da linguagem prescritiva do direito, o que se quer

dizer é que a prova é fundamento de validade formal do ato-fato administrativo do auto

de infração. A prova é um dos motivos do ato, elemento da norma geral e concreta, pois

a inexistência de qualquer prova, seja direta ou indireta, não justificaria, do ponto de vista

formal, a edição do ato-fato administrativo.

Mas a prova é igualmente fundamento de validade material do ato-norma admi-

nistrativo do auto de infração. A descrição lingüística do fato jurídico tributário, dentro dos

elementos do ato-norma, é a motivação do ato administrativo e, portanto, deve subsumir-

se não só à linguagem conotativa da norma geral e abstrata, como, também, à lingua-

gem da prova jurídica do fato.

Imagine-se o seguinte exemplo. Durante o procedimento de fiscalização, a auto-

ridade competente depara com a prova de determinado evento tributário. Supõem-se

que o contribuinte espelha documentos fiscais pela emissão de documento fiscal que

consigna valores diferentes nas respectivas vias. Como prova deste evento, obtém, jun-

to aos clientes da empresa sob fiscalização, cópias de cheques dados em pagamento
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em valores superiores aos consignados nos documentos fiscais emitidos. Com base

nessas provas, entende o Fisco restar configurada a prática de espelhamento. O ato

administrativo vinculado é editado. A descrição lingüística da prova (fato jurídico tributá-

rio) ou a motivação do ato-norma consigna ter havido o espelhamento de notas fiscais. A

subsunção da linguagem do fato (fato jurídico tributário) à linguagem da norma geral e

abstrata (descrição hipotética do fato) está perfeita, ou seja, a capitulação legal da infra-

ção e da penalidade se deu com base nas normas gerais e abstratas que cuidam do

espelhamento de notas fiscais. Entretanto, o que se observa da prova é que os docu-

mentos apreendidos constatam subfaturamento (emissão de documento fiscal que con-

signa importância inferior à da operação ou da prestação) e não de espelhamento de

notas, o que pressupõe a obtenção de outra espécie de prova jurídica, qual seja: a apreen-

são das diversas vias de notas fiscais para a demonstração de que foram consignados

valores distintos em cada uma delas.

Assim, examinado o conteúdo do auto de infração (a norma individual e concre-

ta), verifica-se que a descrição do fato jurídico tributário se subsume perfeitamente à

norma jurídica geral e abstrata dada como infringida. Não há, aqui, qualquer problema

internormativo de subsunção do fato à norma geral e abstrata. Não há, portanto, erro de

direito.

Diante disso, o que se verifica é que a validade de uma norma individual e con-

creta não emerge automaticamente da subsunção da linguagem do fato à linguagem da

norma. Há, ainda, o requisito da prova.

Contudo, como se sublinhou, o motivo do ato administrativo ou o que

convencionamos denominar de prova-procedimento indica que o evento tributário é de

outra natureza. Em verdade, está-se diante de eventual prova de subfaturamento e não de

espelhamento de notas fiscais. Visualiza-se, assim, erro de fato e não erro de direito. O

erro está na equivocada interpretação da prova e não na incorreta aplicação do direito.

Outro exemplo de erro de fato dá-se com a errônea transcrição da prova. Nesse

caso, a autoridade administrativa interpreta corretamente a prova e aplica perfeitamente

o direito. Imagine-se a hipótese de um auto de infração pela falta de escrituração de uma

nota fiscal de saída de mercadoria cuja operação foi realizada pelo valor de R$ 1.000,00

(mil reais), porém a autoridade administrativa, ao descrever a infração, enuncia no con-

teúdo do auto de infração que a nota fiscal que deixou de ser escriturada foi emitida pelo

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
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Nesse exemplo, o evento – falta de escrituração de documento fiscal – foi des-

crito ou enunciado corretamente. Houve, assim, uma correta interpretação da prova. De

outra sorte, a capitulação da infração e da penalidade igualmente subsumem-se à uni-

versalidade conotativa dos fatos hipotéticos descritos na norma geral e abstrata.

Portanto, neste segundo exemplo, houve a subsunção do fato à norma e, tam-

bém, juízo hermenêutico correto entre a linguagem da prova-procedimento e a

metalinguagem da prova-produto, diversamente do ocorrido no exemplo anterior. Mes-

mo, assim, resta evidenciado erro de fato, uma vez que o valor da operação enunciado

na norma individual e concreta não confere com o enunciado na prova.

Vê-se, então, que no primeiro exemplo ocorreu erro de fato na incorreta interpre-

tação da prova. Nesta hipótese, a convalidação ou a conversão do ato administrativo

demandaria nova descrição do fato no conteúdo do ato-norma administrativo e nova

capitulação, tanto da infração quanto da penalidade (a acusação de espelhamento de-

veria ser alterada para a de subfaturamento).

Trata-se, sem dúvida, de erro de fato. A convalidação do ato administrativo não

se resolveria apenas com a correção de problemas intrínsecos à unidade normativa. A

convalidação demandaria a correção em função de problemas intrínsecos e extrínsecos

à norma individual e concreta.

No segundo exemplo, a convalidação do ato administrativo decorreria apenas

da correção da linguagem da prova por fatores intrínsecos ao conteúdo do auto de infra-

ção. Houve, nesta situação, na concepção de Paulo de Barros CARVALHO, um desajuste

interno na linguagem do fato, ou seja:

“Falha na produção de norma jurídica, por emprego inadequado da lin-

guagem das provas, determinando problemas intrínsecos à unidade

normativa: erro de fato.”215

Bem se vê que existem duas modalidades distintas de “erro de fato”, que pode-

ríamos designar de erro de fato material (no primeiro exemplo), e de erro de fato formal

(no segundo exemplo).

215 CARVALHO, P. Direito tributário – fundamentos..., cit., p. 97.
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Por hora, basta sublinhar que, adotando-se as premissas sustentadas por Paulo

de Barros CARVALHO, no sentido de que o veículo introdutor de normas jurídicas no

sistema de direito positivo é, também, uma norma jurídica, entende-se, sob essa nova

perspectiva, diversamente do sustentado pelo professor, que o erro de fato é um erro

internormativo.

O erro de fato material é internormativo, pois é um erro de interpretação da pro-

va-procedimento pela autoridade. Em outras palavras, o erro de fato material ocorre

pela má-formação do conteúdo do auto de infração (norma individual e concreta) em

face de que a linguagem da prova-procedimento (motivo do ato – elemento da norma

geral e concreta) não se subsume à linguagem da prova-produto (motivação – elemento

da norma individual e concreta). Portanto, o erro de fato é internormativo: ocorre entre a

norma geral e concreta (procedimento) e a norma individual e concreta (produto).

De outra sorte, o erro de fato formal também é internormativo. Todavia, a

convalidação do ato administrativo viciado demanda apenas o ajuste da linguagem da

prova-produto com a linguagem da prova-procedimento, sem ajuste entre a linguagem

do fato jurídico e a linguagem da norma geral e abstrata.

Não obstante, tanto o erro de fato formal quanto o erro de fato material são erros

internormativos. Ambos ocorrem pelo desajuste lingüístico entre a norma geral e concre-

ta e a norma individual e concreta. Ou seja, entre o veículo introdutor e o seu conteúdo,

mormente porque o aplicador do direito, a par da interpretação correta da prova e da

subsunção fiel do fato à norma, pode enunciar o fato jurídico tributário com vício lingüístico

em relação à prova.

3.5.4 Erro de Direito na Produção do Auto de Infração

Embora exista dúvida na doutrina quanto à conceituação de erro de direito, partin-

do das observações de Paulo de Barros CARVALHO o erro de direito seria erro de

subsunção da linguagem do fato à linguagem da norma. Haveria, assim, erro internormativo

referente ao fundamento de validade material da norma individual e concreta.

Como se adiantou neste trabalho, as normas gerais e abstratas são fundamento

de validade formal ou material das normas individuais e concretas. Assim, no erro de

direito – diversamente do que ocorre com o erro de fato material ou formal, no qual há
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desajuste lingüístico entre veículo introdutor (norma geral e concreta) e seu respectivo

conteúdo (norma individual e concreta) – o desajuste lingüístico envolve duas ou mais

normas, sendo uma, obrigatoriamente, norma individual e concreta, e a outra ou outras,

necessariamente normas gerais e abstratas.

Nessa seara é precisa a lição de Paulo de Barros CARVALHO ao afirmar que

há erro de direito quando o fato jurídico tributário descrito em linguagem competente no

antecedente de uma norma individual e concreta busca seu fundamento de validade na

norma N’, quando deveria fundamentar-se nos enunciados universais e conotativos da

norma N. É esclarecedor o exemplo de erro de direito utilizado por Barros CARVALHO:

“Reconhecida uma operação tributada, o funcionário competente para

expedir o lançamento atribui alíquota de 8%, quando deveria fazê-lo na

proporção de 16%. Houve engano no enquadramento legal, vale dizer,

no ajuste protocolar que constituiu o fato jurídico, com relação ao enuncia-

do geral da norma.”216

Portanto, o erro de direito se dá pelo lapso no enquadramento legal promovido

pela autoridade administrativa competente quando da aplicação e produção da norma

individual e concreta. Vê-se, nessa perspectiva, que o erro de direito ocorre independen-

temente de intervenção da prova. Cuida-se apenas de erro na capitulação da infração ou

da penalidade. Os fatos podem estar provados pelos meios admitidos em direito, a des-

crição do fato jurídico tributário pode estar conformada com o motivo do ato, mas o fun-

damento de validade material eleito pelo aplicador do direito é incompatível com os fatos

narrados. Eis, aí, a hipótese clássica de erro de direito.

Assim, o erro de direito consistiria na simples inadequação de critérios jurídicos

na aplicação aos fatos quando da produção da norma concreta.217

A doutrina em geral repudia a revisão do lançamento/auto de infração quando

fundada em erro de direito. Alguns sustentam essa impossibilidade no próprio direito

positivo, em especial na enumeração taxativa dos motivos da revisão do lançamento

216 CARVALHO, P. Direito tributário – fundamentos... cit., p. 97.

217 Cf. BORGES, J. Op. cit., p. 269.
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estabelecida no artigo 149 do CTN.218 Outros, ainda, entendem que a vedação da revi-

são por erro de direito seria decorrência da norma inserta no art. 146 do mesmo Código

Tributário Nacional, fazendo-se analogia entre o erro de direito e a modificação de crité-

rios jurídicos.219 Outros mais assentam seu entendimento na regra geral da imutabilidade

dos atos administrativos declaratórios de situações jurídicas individuais, em decorrência

da confusão, no sentido jurídico do termo, entre o direito subjetivo do particular e o pró-

prio interesse público na preservação da estabilidade das relações jurídicas.220 Por der-

radeiro, uma quarta corrente admite amplo poder de revisão do lançamento, fincada no

princípio da estrita legalidade em matéria tributária.221

Diante desse quadro caótico, adverte nossa melhor doutrina que há de ser re-

pensada a distinção entre erro de fato e erro de direito como fatores invocáveis ou não à

revisão do lançamento. Não há consenso doutrinário a respeito desses conceitos. José

Souto Maior BORGES conclui que “não há critério idôneo para a distinção entre erro de

fato e erro de direito”.222

Concorda-se com Souto Maior BORGES no sentido da inexistência de consenso

doutrinário a respeito de critérios metodológicos para a distinção pretendida, e que nem

sempre é fácil distinguir o erro de fato do erro de direito por haver sutil distinção entre

ambos. Em algumas circunstâncias, conforme enfatiza Paulo de Barros CARVALHO, há

218 Cf. XAVIER. A. Após empreender a análise dos nove incisos do art. 149 do Código Tributário

Nacional, o brilhante jurista luso/brasileiro chega à conclusão de que o direito positivo brasilei-

ro autoriza a revisão do lançamento apenas no caso de fraude, vício de forma e no dever de

apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior. Portanto,

entende ser imutável o lançamento em razão de erro em relação aos fatos conhecidos e pro-

vados e em relação ao erro de direito em concreto. Do lançamento teoria geral..., cit., p. 255.

219 Cf. HORVATH, E. Diz o professor que: “Noutros termos exclui-se a possibilidade de revisão

do lançamento por erro de direito. Presumindo-se que a autoridade administrativa compe-

tente para lançar conhece o Direito e deve aplicá-lo corretamente, não se tolera a

revisibilidade do lançamento como decorrência de eventual mudança nos critérios jurídicos

adotados para sua realização”. Op. cit., p. 67.

220 Cf. SOUZA, R. Op. cit., p. 232.

221 Cf. MACHADO, H. Curso de direito tributário. 12. ed. São Paulo, 1997, p. 123; OLIVEIRA,

Ricardo Mariz de. Do Lançamento. Cadernos de Pesquisas Tributárias, n. 12, p. 112, 1988;

GONÇALVES, J. A. Lima. Revisão do lançamento tributário. RDT, n. 32, p. 300, 1985.

222 BORGES, J. Op. cit., p. 282.
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uma região nebulosa, uma área cinzenta, que a dogmática ainda não conseguiu su-

plantar”.223 Mesmo assim, como propõe esse autor, nada impede que se aplique essa

distinção nos pontos em que haja nitidez, mormente em função de que a jurisprudência

administrativa e judicial, bem como as leis ordinárias224 dos entes tributantes,

freqüentemente se reportam ao erro de fato e ao erro de direito, ora para admitir a revi-

são do lançamento, ora para coibi-la. Desse modo, é tarefa da doutrina tentar definir

esses conceitos.

Nessa linha, cumpre, inicialmente, repudiar a corrente de pensamento que bus-

ca fundamento no art. 146 do CTN para estabelecer a falsa idéia de que o direito positivo

quis vedar a revisão do lançamento por erro de direito ao estabelecer que a modificação

nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lança-

mento somente poderia ser efetivada em relação a um sujeito passivo, quanto a fato

jurídico tributário ocorrido posteriormente à sua introdução. Esse dispositivo, conforme

se verá e segundo o que parece, não se confunde com o erro de direito internormativo

que ocorre, necessariamente, em face de desacertos lingüísticos entre a norma individual

e concreta e a norma geral e abstrata.

Não convence, também, o argumento da enumeração taxativa das hipóteses de

revisão do lançamento nos incisos do art. 149 do Código Tributário Nacional, o que redu-

ziria a possibilidade de revisão do lançamento apenas aos casos de fraude, vício formal

ou em relação a fatos não conhecidos e não provados por ocasião do lançamento ante-

rior. Com a devida licença daqueles que assim pensam, não há se falar em caráter taxativo

da exaustiva enumeração das hipóteses de revisão do lançamento estabelecida pelo

art. 149 do CTN.

223 CARVALHO, P. Curso de direito tributário..., cit., p. 419.

224 O Supremo Tribunal Federal sufraga a tese da imutabilidade do lançamento definitivamente

constituído em face da invocação do erro de direito ou da mudança de critério jurídico (RE n.

60.633-RJ, 3ª Turma, de 16.06.1967, RDP 4/199; RE n. 73.443-SP, 1ª Turma, de 24.02.1972,

RDP 20/202; RE n. 100.481/SP, 2ª Turma, de 04.04.1986, RTJ 122/636). De outra sorte, o

Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda já decidiu que a revisão do lançamento

poderá ser levada a efeito, qualquer que seja a natureza do erro que tenha viciado o lançamento

anterior, coibindo apenas os casos de mudança de critério jurídico (Ac. 1° CC 101-74.660/83). O

art. 15 da Lei n. 10.941, de 25.10.2001, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal paulista,

estabelece, verbis: “Estando o processo em fase de julgamento, os erros de fato e os de capitu-

lação da infração ou da penalidade serão corrigidos pelo órgão de julgamento, de ofício ou em

razão de defesa ou recurso, não sendo causa da decretação de nulidade”.
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Com efeito, não há dúvida de que os enunciados prescritivos contidos nos arts.

145, 146 e 149 do CTN representam, em conjunto, regras de produção normativa, ou

melhor, normas de competência que autorizam a edição de outra norma de invalidação

de ato administrativo de lançamento tributário vicioso. Contudo, o art. 149, além de per-

mitir a revisão do lançamento nas hipóteses específicas enumeradas nos incisos II a IX,

também admite tal revisão quando a lei assim o determine (inciso I). Ou seja, não se

quadra falar em “caráter taxativo” das hipóteses enumeradas no art. 149 quando a pró-

pria legislação complementar delega ao legislador ordinário a atribuição de preenchi-

mento integrativo do seu conteúdo.

Em outro dizer, os casos de revisão do lançamento/auto de infração podem ser

definidos pela lei ordinária dos entes políticos integrantes do pacto federativo, não ha-

vendo, aparentemente, óbice substancial para que a lei ordinária competente arrole o

erro de direito como hipótese legal de revisão do ato administrativo.

Por último, a repulsa à possibilidade da revisão do lançamento por erro de direi-

to repousaria na circunstância de que os atos administrativos que criam situações jurídi-

cas individuais, como o lançamento tributário, em decorrência do direito subjetivo do

particular e do interesse público na preservação da estabilidade das relações jurídicas.

O que, de certa forma, implicaria igualmente que, constatada essa ocorrência, não resta-

ria alternativa à Administração Pública, no exercício do autocontrole da legalidade de

seus próprios atos, senão a da invalidação do ato.

Dentre os argumentos invocados pela doutrina em defesa da imutabilidade do

ato administrativo em face do erro de direito, sem dúvida esse último parece ser o mais

bem estruturado juridicamente.

A base desse entendimento centra-se em dois princípios jurídicos fundamentais:

da legalidade e da segurança jurídica. O princípio da legalidade, ou melhor, da estrita

legalidade em matéria tributária, é favorável à eliminação da ilegalidade dos atos admi-

nistrativos viciados. De outra sorte, o princípio da segurança jurídica tem como um de

seus vetores a estabilização das relações jurídicas subjetivas postas no sistema por

atos de autoridades públicas.225

225 Cf. XAVIER, A. Do lançamento teoria geral..., cit., p. 247, quando diz: “O tema revisão do

lançamento por iniciativa de oficio da autoridade administrativa envolve a ponderação de um
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Entretanto, apesar da forte argumentação, também essa assertiva não conven-

ce. A uma, porque tanto nos casos de erro de fato quanto nos de erro de direito, a

convalidação do ato administrativo viciado implicaria a substituição do ato anterior, alte-

rando, dessa forma, a relação jurídica decorrente de ato administrativo concreto,

positivado em razão de uma situação jurídica subjetiva e individualizada. A duas, porque

a invalidação do lançamento/auto de infração em face de decisão administrativa, seja

por erro de fato ou por erro de direito, não estabiliza a relação jurídica entre a Administra-

ção e o contribuinte (sujeito passivo), já que a decisão administrativa não tem, em nosso

ordenamento jurídico, força de coisa julgada material, o que provocaria a possibilidade

de renovação do ato administrativo sem vícios que o maculavam.

Portanto, examinando o tema pela ótica exclusivamente normativa, não se

visualiza razão plausível para se admitir a revisão do lançamento em sede de contencioso

administrativo para os casos de erro de fato e coibi-la para os casos de erro de direito.

Em ambas as situações, adotando a postura kelseniana de repúdio à teoria da abolição

parcial das normas jurídicas (vide Capítulo I), a convalidação do ato administrativo vicia-

do por qualquer espécie de erro significaria a expulsão definitiva da norma anterior do

sistema em razão da perda de validade, com a sua substituição por outra norma, sem os

vícios que atingiam a sua legalidade.

Como sublinha Eurico Marcos Diniz de SANTI,

“O erro de fato vicia, no plano fáctico da constituição do ato-norma, o

motivo do ato; por outro lado, o erro de direito, vicia a motivação, ele-

mento da estrutura normativa da norma individual e concreta do lança-

mento tributário.”226

conflito latente entre o princípio da legalidade – favorável à eliminação da ilegalidade que

tenha afetado o ato primário de lançamento – e o princípio da segurança jurídica – favorável

à estabilidade das situações jurídicas subjetivas declaradas por atos da autoridade pública”.

E García de ENTERRÍA. Op. cit., p. 578: “Todo o tema da revogação de atos administrativos

por motivos de legalidade é extremamente delicado, enquanto que atenta contra as situa-

ções jurídicas estabelecidas. O enfrentamento entre os dois princípios jurídicos básicos, de

legalidade e de segurança jurídica, exige uma grande ponderação e cautela no momento de

fixar o ponto concreto de equilíbrio, que evite tanto o risco de consagrar situações ilegítimas

de vantagem como o perigo oposto a que alude a velha máxima summum jus, summa injuria”.

226 SANTI. E. Lançamento tributário, cit., p. 219.
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Vale dizer que tanto um quanto o outro acabam por viciar a legalidade do lança-

mento.227

A segurança jurídica do administrado, em sede de contencioso administrativo

fiscal, não se mede, com a devida licença dos que pensam de outra forma, pela

imutabilidade do lançamento/auto de infração em função da espécie de erro que possa

viciar o ato. A segurança jurídica e a legalidade ficam asseguradas ao administrado

desde que respeitados, no contencioso administrativo fiscal, os princípios constitucio-

nais e infraconstitucionais informadores das garantias individuais do cidadão, como o

devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, o duplo grau de jurisdição etc.,

e também os limites temporais para a revisão do lançamento que, uma vez ultrapassa-

dos, tornam o lançamento imutável para a Administração.

Portanto, filiamo-nos à corrente de pensar que admite a revisão do lançamento,

seja em decorrência de erro de fato ou erro de direito, desde que respeitados os limites

adjetivos, objetivos e temporais postos no sistema. Esses limites, sim, serão

assecuratórios da legalidade e da segurança jurídica.

Para encerrar, não se pode esquecer da precisa lição de Paulo de Barros CAR-

VALHO, que, examinando o fenômeno da percussão tributária em todas as dimensões,

de forma sempre analítica, destaca que qualquer erro no lançamento tributário relativo à

aplicação da alíquota ou à eleição do sujeito ativo haverá de ser considerado sempre

erro de direito, “porquanto são esses os únicos fatores compositivos da estrutura

227 Cf. Eurico de Santi quando diz que: “portanto, tanto um como o outro enfermam o ato-norma

de vício de legalidade ainda que o erro seja de fato não se pode olvidar que validade da

norma é conferida pela suficiência do fato jurídico que lhe serviu de fonte material. Assim, há

potencial ilegalidade do ato-norma ante os casos de ‘erro de fato’ ou ‘erro de direito’. Como

a Administração pauta-se pelo princípio da ‘estrita legalidade’, cinge-se no dever de invali-

dar ou se possível convalidar o ato-norma administrativo que se apresentar nessa situação”.

Lançamento tributário, cit., p. 220. Cf., no mesmo sentido, Souto Maior Borges: “Não há,

portanto, diferença essencial entre praticar o lançamento com erro porque (a) em desacordo

com o fato concretamente ocorrido; ou (b) praticá-lo com ignorância da existência (validade)

de alguma norma de Direito vigente; ou (c) realizá-lo com desconhecimento de um critério de

interpretação do Direito vigente havido como verdadeiro; ou (d) fazê-lo recair sobre uma

situação de fato que por ele não deveria ter sido regulada ou regulada diversamente; ou até

mesmo (e) no ‘aplicar’ ao fato concreto uma norma que perdeu sua validade, porque revogada.

Nesta matéria não há diferença de essência”. Lançamento tributário. Op. cit., p. 280.
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normativa que não podem ser encontrados na contextura do fato jurídico tributário”.228

Quer dizer que o erro relativo a qualquer desses dois fatores da estrutura normativa será

sempre erro internormativo decorrente de desajuste lingüístico entre o fato jurídico tribu-

tário e a norma geral e abstrata, não tendo relação com a prova.

3.5.5 Modificação de Critério Jurídico – Hipótese de Imutabilidade do Auto de

Infração que não se confunde com o erro de direito

O art. 146 do Código Tributário Nacional prescreve:

A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão

administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autorida-

de administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetiva-

da, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocor-

rido posteriormente à sua introdução.

Com base nesse dispositivo, cuja interpretação não é simples, parcela impor-

tante de nossa doutrina entendeu que estaria a vedada a revisão do lançamento em face

do erro de direito.

Com a devida licença, não há como aceitar tal postura, uma vez que, pela pers-

pectiva adotada nesse trabalho, o erro de direito seria internormativo e ocorreria, invaria-

velmente, diante de norma individual e concreta posta no ordenamento jurídico por ato de

autoridade, produzida em dissonância com a norma geral e abstrata que fundamentaria

sua validade. Nessa perspectiva, o erro de direito, que afeta o conteúdo do lançamento

tributário/auto de infração, seria o erro que Alberto XAVIER costuma designar como erro

de direito em concreto, que não se confunde com o erro de direito em abstrato.

Para o mestre luso-brasileiro, o erro de direito em sentido estrito é o erro concre-

to, ou seja, é autônomo e individual, enquanto o erro de direito em abstrato é erro gené-

rico e heterônomo.229

228 CARVALHO, P. Curso de direito tributário, cit., p. 413.

229 XAVIER. A. Do lançamento teoria geral..., cit., p. 260: “O erro de direito em sentido estrito (erro

de direito em concreto) é autônomo, no sentido de que é invocado pela própria autoridade que

praticou o lançamento, enquanto a alteração dos critérios jurídicos (erro de direito em abstra-

to) é heterônoma no sentido de que provém, não da própria autoridade que praticou o lança-

mento, mas de ato (genérico) alheio, imputável a outra autoridade administrativa ou judicial”.
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Assim, a regra do art. 146 do Código Tributário Nacional deve ser interpretada

com o disposto no art. 100 do mesmo diploma legal, para ser construída interpretação

consentânea com o caráter heterônomo e genérico do conteúdo semântico da expres-

são “modificação introduzida (...) nos critérios jurídicos adotados pela autoridade admi-

nistrativa no exercício do lançamento (...)”.

O art. 100 do Código Tributário Nacional enumera normas complementares das leis:

I – os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; II – as

decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa,

a que a lei atribua eficácia normativa; III – as práticas reiteradamente ob-

servadas pelas autoridades administrativas; IV – omissis.

Desse modo, fica evidenciado que as decisões administrativas de órgãos singulares

ou coletivos de jurisdição administrativa e por maior razão, também, as sentenças judiciais que

cuidam, no mérito, de fixação de novos critérios ou padrões de aplicação do Direito Tributário

aos casos concretos têm força de normas complementares das leis. Por serem fonte de inter-

pretação autêntica e superveniente das leis ou dos regulamentos administrativos, as decisões

de sessões plenárias de última instância administrativa, as respostas da Consultoria Tributária

e os Acórdãos proferidos pelo Judiciário podem adquirir status de normas complementares

das leis, o que lhes atribui natureza de normas genéricas e abstratas.

Vale dizer que a regra do art. 146 submete-se ao princípio da irretroatividade da

lei, ou ao disposto no art. 144 do CTN, segundo o qual “o lançamento reporta-se à data

de ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e rege-se pela lei então vigente,

ainda que posteriormente modificada ou revogada”. Em outro dizer, o disposto no art. 146

tem efeitos ex nunc, não podendo ser invocado para a revisão de lançamento efetuada

segundo a interpretação e os critérios jurídicos vigentes por ocasião da ocorrência dos

eventos tributários.

A modificação nos critérios jurídicos ou no padrão de interpretação de lei tributá-

ria até então adotada pela Administração não pode ser chamada para a revisão de lan-

çamento/auto de infração, tampouco para alcançar os fatos jurídicos tributários pratica-

dos pelos contribuintes, em consonância com a interpretação anteriormente adotada.

Em suma, qualquer mudança de critério jurídico pela Administração na interpretação da

lei terá efeitos ex nunc, não podendo retroagir para atingir atos jurídicos perfeitos. So-

mente pode ser efetivada, diante do mesmo sujeito passivo, em relação a fatos gerado-
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res ocorridos após a introdução desses novos critérios. Parece ser a melhor exegese do

disposto no art. 146 do CTN: não confundir tal situação como impediente à revisão do

lançamento em face da ocorrência de erro de fato ou erro de direito. Eis, aí, claro limite

objetivo à revisão do lançamento/auto de infração: não se admite a convalidação do auto

de infração em decorrência de novos critérios jurídicos de interpretação.

3.5.6 O Vício Formal e a Produção do Auto de Infração

Norma jurídica (geral e abstrata ou individual e concreta etc.) pode ver contrasta-

da a sua validade dentro da dinâmica do direito positivo. A validade das normas jurídicas

pode ser observada pelo ângulo formal ou material.

Norma jurídica pode ser materialmente válida e formalmente inválida ou vice-versa.

Validade material diz respeito ao conteúdo das normas e seus enunciados-enunciados, con-

forme as regras de direito material que a fundamentam. De outra sorte, a validade formal de

uma norma jurídica nada tem a ver com seu conteúdo ou com o direito material. A validade

formal diz respeito ao veículo introdutor das normas no sistema jurídico de direito positivo. O

seu fundamento de validade está nas regras de produção normativa ou de estrutura, na lin-

guagem de Norberto BOBBIO, que regulam a forma de produção de normas jurídicas.

É, pois, na norma geral e concreta (veículo introdutor de normas no sistema jurí-

dico) que se encontra os elementos necessários para a constatação empírica da edição

ou não de norma jurídica formalmente válida. Recorda-se, assim, que os elementos do

ato-fato administrativo são quatro: (i) autoridade competente, (ii) procedimento previsto

no ordenamento, (iii) motivo do ato e (iv) publicidade.

Portanto, vício nesses elementos compromete a validade formal da norma jurídi-

ca. O ato administrativo praticado por autoridade incompetente, que não adote o proce-

dimento previsto em lei, que não tenha motivo e, finalmente, que não respeite o princípio

da publicidade dos atos administrativos, será formalmente inválido, não obstante possa

ser materialmente válido.

Atente-se ao fato de que vício formal de um ato administrativo é normalmente pas-

sível de convalidação. Não são convalidáveis atos que não possam ser reproduzidos

validamente, em decorrência do decurso de tempo que estabiliza as relações jurídicas, ou

em função de não ser possível a sua reprodução sem o vício que maculava sua forma.
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Como se disse, o motivo do ato administrativo vinculado do auto de infração é a

existência da prova, ou, como afirma Celso Antônio Bandeira de MELLO:

“(...) é o pressuposto de fato que autoriza ou exige a prática do ato. É,

pois, a situação do mundo empírico que deve ser tomada em conta para

a prática do ato.”230

O motivo do ato administrativo é elemento exterior ao conteúdo da norma indivi-

dual e concreta, embora influencie na sua motivação. Assim, nos atos administrativos

(como o auto de infração), emanados no exercício de competências vinculadas à lei,

para a validade formal é imprescindível não só que o ato tenha sido editado por autorida-

de competente (segundo o procedimento previsto no ordenamento) e que se tenha aten-

dido ao princípio da publicidade. É imperioso que o fato hipotético descrito nas regras

gerais tenha ocorrido no mundo fenomênico (evento) e possa ser vertido lingüisticamente

nas formas admitidas pelo direito, por meio da prova. De nada valem o procedimento ou

o ato de autoridade administrativa se não se conseguir verter, em linguagem competen-

te, o evento tributário que se quer provar.

Imagine-se, por exemplo, um auto de infração que descreva a ocorrência de fato jurídi-

co tributário, sem que haja comprovação empírica do fato. Ou melhor, sem que exista prova.

Esse ato administrativo será formalmente inválido e não será passível de convalidação.231

Vício na notificação ao sujeito passivo não torna o ato ineficaz, mas invalidável.

Tanto isso é verdade que um auto de infração posto no sistema com vício formal de

notificação produz efeitos de direito e, se não for impugnado, continuará a irradiar seus

efeitos até que outra norma retire a sua validade. Contudo, o vício formal relativo à publi-

cidade do ato administrativo pode ser convalidado, determinando-se nova notificação

do sujeito passivo, a qual deve ser operada no prazo decadencial.

Anote-se: o vício formal relativo à ausência de motivo do ato (inexistência de

prova da ocorrência do evento) não se confunde com o erro de fato material (interpreta-

230 MELLO, C. Op. cit., p. 363.

231 Não se deve confundir a inexistência de comprovação empírica do fato que se quer provar

com a falta de instrução do auto de infração. Nessa segunda hipótese, a prova-procedimen-

to existe, mas, por qualquer razão, não foi apresentada. Nesse caso, havendo a apresenta-

ção da prova do evento, o ato administrativo viciado deve ser convalidado.
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ção da prova), com o erro de fato formal (transcrição da prova), ou com o erro de direito

em concreto. O vício formal é exterior ao conteúdo das normas.

3.5.6.1 Vício formal e convalidação do auto de infração – Interrupção do prazo

decadencial na forma do art. 173, II do CTN – Decurso de prazo para a

convalidação do ato vicioso

Dispõe o art. 173 do Código Tributário Nacional que:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário

extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento

poderia ter sido efetuado;

II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado,

por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

O que interessa é a regra do inciso II. Esse dispositivo do Código Tributário

Nacional causa angústia aos civilistas que defendem que a decadência do direito não se

interrompe. Entretanto, da leitura do referido inciso II, não emerge dúvida de que, efetua-

do o lançamento de ofício com vício formal, a decisão definitiva (judicial, administrativa

ou ambas)232 que anulá-lo passará a ser o dies a quo da fluência do prazo decadencial

de cinco anos para que a Fazenda Pública efetue novo lançamento sem os vícios de

forma que maculavam a legalidade do lançamento anterior.

232 Cf. COÊLHO, S. Curso de direito tributário brasileiro. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.

854. “Por suposto, esta decisão só pode ser de natureza administrativa, ocorrente no bojo

de um processo de revisão do lançamento (autocontrole do ato administrativo do lançamen-

to pela própria Administração). É que se a decisão fosse judicial, já não se trataria mais de

decadência. O crédito estaria formalizado. O direito de crédito já estaria incorporado ao

patrimônio jurídico da Fazenda Pública”. Em sentido contrário, Cf. José Eduardo Soares de

MELO. Curso de direito tributário, cit., p. 264. “Nesta situação, o Fisco realiza o lançamento,

que, em razão de impugnação do sujeito passivo, ou espontânea manifestação fazen dária,

implica ulterior decisão (administrativa ou judicial), que julga pela sua impropriedade de cu-

nho formal, como é o caso de preterição de direito de defesa”.
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Desse modo, tem-se como induvidoso que a anulação do lançamento (ato pri-

mário) decorre da impugnação do sujeito passivo, em processo contencioso de revisão

do lançamento. Essa impugnação, por opção do contribuinte, pode desenvolver-se pe-

rante a Administração ou no Poder Judiciário, como decorrência dos princípios optativo

e da não cumulação da jurisdição que imperam em nosso ordenamento jurídico.

De sorte que a invalidação por vício formal pode ocorrer, segundo se observa,

tanto perante a Administração quanto ao Poder Judiciário. Tornada definitiva a decisão

na esfera administrativa ou transitada em julgado a sentença judicial que anular o lança-

mento por vício de forma, será reaberto, para a Administração Pública, o prazo de cinco

anos para efetuar o novo lançamento (ato administrativo secundário).

Sublinhe-se que a reabertura do prazo qüinqüenal para a celebração de novo lança-

mento só cabe quando a anulação do ato primário decorrer de vício formal. Mesmo assim,

desde que tal vício seja passível de convalidação, pois situação há, seja em decorrência da

estabilização das relações jurídicas pelo decurso de tempo ou pela impossibilidade de se

refazer o ato sem vícios, em que o direito fecha suas portas, não admitindo a convalidação,

restando ao aplicador do direito apenas o caminho da invalidação do ato vicioso.

Assim, o decurso de tempo é relevante tanto para a convalidação quanto para a

invalidação de atos viciados, pois também os atos editados com vícios materiais ou

formais podem se estabilizar perante o direito, não havendo mais tempo para sua

invalidação ou convalidação.

Note-se que, em determinados aspectos, a invalidação e a convalidação se as-

semelham. Como adverte Carlos Ari SUNDFELD, a convalidação de um ato administra-

tivo implica, de certa forma e em alguma medida, invalidação do ato viciado. A diferença

entre ambas fica por conta de que a convalidação tem duplo efeito, isto é, além de expul-

sar do sistema jurídico o ato anterior, “o substitui e herda os seus efeitos, tomando-os

como seus e fazendo-os sobreviver”.233

233 SUNDFELD, C. Ato administrativo inválido. São Paulo: RT, 1990, p. 51. “Reconhece-se a

invalidade do ato anterior, pois do contrário, não haveria o que retificar. Retira-se dele a

aptidão para ser fonte, no futuro, de novos efeitos jurídicos. Quanto a estes aspectos não há

distinção entre a convalidação e a invalidação. Há no entanto uma diferença: enquanto a

invalidação desconstitui também os efeitos produzidos no passado, repondo a situação exis-

tente anteriormente ao nascimento do ato viciado, a convalidação, eliminando o ato, o subs-

titui e herda os seus efeitos, tomando-os como seus e fazendo-os sobreviver.”
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Ora veja, o processo ou procedimento de convalidação de um ato administrativo

vicioso não é instantâneo. Como se disse, a convalidação e a invalidação, em um pri-

meiro momento, são institutos jurídicos assemelhados. Em ambas se reconhece a

invalidade da norma jurídica viciada com efeitos ex tunc. O seja, desconstitui-se o ato

repondo a situação anterior à edição do ato viciado. Nesse instante é que devem ser

verificadas todas as possibilidades jurídicas, formais ou materiais, para a edição de um

novo ato sem vício.

Note-se que a decisão administrativa ou judicial que anula ou invalida uma nor-

ma jurídica individual e concreta não tem mero efeito declaratório, como se supõe. Tem,

sim, efeito constitutivo, como, aliás, assegura Kelsen.234 Da mesma forma que a

invalidação de um ato administrativo tem efeito constitutivo, a convalidação, ou seja, a

substituição da norma anterior por norma posterior sem vícios, tem, igualmente e por

maior razão, efeito constitutivo. Portanto, a convalidação de um ato administrativo vicia-

do tem duplo efeito, sendo ambos constitutivos: (i) constitutivo da invalidação e (ii)

constitutivo da substituição (criação de nova norma válida).

Assim, a regra do inciso II do art. 173 do CTN deve ser interpretada com o pará-

grafo único do art. 149. Como se disse, o art. 149 do CTN, juntamente com os arts. 145

e 146, formam a regra-matriz de invalidação do ato norma administrativo de lançamento

criado com vícios. Esses dispositivos enumeram boa parcela das hipóteses em que o

direito positivo expressamente admite a revisão lançamento de ofício/auto de infração.

234 KELSEN. H. Teoria pura do direito, cit, p. 306-7, tratando de nulidade e anulabilidade, diz:

“Uma norma jurídica em regra somente é anulada com efeitos para futuro, por forma que os

efeitos já produzidos que deixa para trás permanecem intocados. Mas também pode ser

anulada com efeito retroativo, por forma tal que os efeitos jurídicos que ela deixou atrás de si

sejam destruídos: tal, por exemplo, a anulação de uma lei penal, acompanhada da anulação

de todas as decisões judiciais proferidas com base nela; ou da lei civil, acompanhada da

anulação de todos os negócios jurídicos celebrados e decisões jurisdicionais proferidas com

fundamento nessa lei. Porém, a lei foi válida até sua anulação. Ela não era nula desde o

início. Não é, portanto, correto o que se afirma quando a decisão anulatória da lei é designa-

da como ‘declaração de nulidade’, quando o órgão que anula a lei declara na sua decisão

essa lei como ‘nula desde o início’ (ex tunc). A sua decisão não tem caráter simplesmente

declarativo, mas constitutivo. O sentido do ato pelo qual uma norma é destruída, quer dizer,

pelo qual a sua validade é anulada, é, tal como o sentido de um ato pelo qual uma norma é

criada”. (g.n.)
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Dentre as hipóteses, sem dúvida está arrolado o permissivo para a revisão

(convalidação) do auto de infração diante da ocorrência do vício de forma.235 E isso se

denota com clareza da simples leitura da parte final do inciso IX, do art. 149, ao admitir a

revisão do lançamento nos casos de “(...) omissão, pela mesma autoridade, de ato ou

formalidade essencial”.

Com efeito, a omissão pela autoridade competente de ato ou formalidade es-

sencial para a prática do lançamento é a hipótese mais viva de vício formal. Portanto, a

regra do art. 173, II, do CTN, deve ser interpretada em consonância com o disposto no

art. 149, que fixa prazo para a Administração iniciar o procedimento de revisão do lança-

mento. Diz o parágrafo único do art. 149 que: “A revisão do lançamento somente pode

ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública”.

O referido dispositivo legal não prima pela clareza, gerando, assim, inúmeras

interpretações, como v.g. regra decadencial, ou, preclusão interna, cuja contagem de

prazo é feita com base nas mesmas regras decadeciais aplicáveis à espécie de lança-

mento que se quer convalidar. O tópico seguinte se ocupará do tema.

Por outro dizer, se a constituição do crédito tributário que se quer convalidar

estiver atrelada aos prazos decadenciais estabelecidos no § 4° do art. 150, ou aos pra-

zos do art. 173, I, a decisão judicial ou administrativa definitiva que anular o lançamento

editado com vício formal deverá, necessariamente, ser proferida dentro do interstício

legal estabelecido por um dos dispositivos citados, aplicáveis ao caso concreto. Se isso

acontecer, dar-se-à a interrupção do prazo decadencial, com a conseqüente devolução

para a Fazenda Pública de novo prazo de cinco anos, contados da decisão definitiva,

para a convalidação do lançamento viciado.

De outra sorte, se a decisão que anular o lançamento por vício formal for proferi-

da após o escoamento do dies ad quem do prazo decadencial fixado para o lançamento

235 Cf. XAVIER. A. Do lançamento teoria geral..., cit., p. 249. “São três os fundamentos da revi-

são do lançamento: (i) a fraude ou falta funcional da autoridade que o praticou; (ii) a omissão

de ato ou formalidade essencial; (iii) a existência de fato não conhecido ou não provado por

ocasião do lançamento anterior. Pode, assim, dizer-se que os vícios que suscitam a anula-

ção ou reforma do ato administrativo de lançamento são a fraude, o vício de forma e o erro”.

(grifos do autor)
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originário, não há se falar em interrupção de prazo. Tampouco se poderia cogitar em

devolução de novo prazo para a convalidação do lançamento viciado, haja vista que a

invalidação tem efeitos ex tunc, ou seja, corta a validade do lançamento viciado como se

esse nunca tivesse existido. Assim, o ato de convalidação deve ser tomado como nova

norma constitutiva do crédito tributário, sendo que essa nova constituição do crédito tri-

butário deve respeitar os prazos decadenciais fixados, como se não tivesse existido

lançamento anterior.

Vai-se além. Tal interpretação é decorrência da própria dinâmica do direito posi-

tivo, sendo até desnecessária a disposição contida no parágrafo único do art. 149 do

CTN. As normas jurídicas individuais e concretas, quando revogadas, perdem validade e

são expulsas do sistema jurídico. Portanto, para a reedição válida de uma norma indivi-

dual e concreta invalidada, é indispensável que sejam atendidos todos os requisitos for-

mais e materiais para a edição de nova norma. A competência para se anular pressupõe

a competência de lançar.236

O princípio da segurança jurídica, no Estado Democrático de Direito, não se

compatibiliza com o irrestrito direito de revisão de atos administrativos viciados. A esta-

bilidade das relações jurídicas, especialmente quando o Estado figura no pólo ativo,

reclama a proteção da confiança do cidadão de que haverá a aplicação correta da lei.

Embora os vícios formais não digam respeito ao conteúdo da norma individual e

concreta ou ao fato jurídico tributário, não há dúvida de que a reedição de um auto de

infração reinstala no sistema uma nova enunciação-enunciada (novo veículo introdutor),

não obstante possa manter os mesmos enunciados-enunciados da norma anterior. En-

tretanto, é o próprio sistema jurídico que diz que a cada reedição de uma norma jurídica

236 Cf. SANTI, E. Decadência e prescrição..., cit., p. 173. “Assim, na hipótese desta regra temos

a ocorrência de anulação por vício formal (art. 173, II do CTN), cuja constituição jurídica

depende de decisão judicial ou administrativa, que servirá de dies a quo do prazo decadencial

de cinco anos. Ressalte-se, entretanto, a competência de anular pressupõe a competência

de lançar. Dessa forma, o prazo da anulação submete-se, também, ao prazo decadencial de

cinco anos aplicável à espécie, e aos limites da anulação, postos pelo CTN nos Arts. 141,

145 e 149 caput.

No conseqüente desta norma, decorrente da realização do fato decadencial, temos a previ-

são abstrata da extinção da competência administrativa de o Fisco empreender o lançamen-

to tributário”.
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haverá a positivação, no sistema, de um novo veículo introdutor (norma geral e concreta),

o qual requer a certificação de que todos os seus elementos foram preenchidos correta-

mente: se a autoridade administrativa que reeditou o ato é competente; se o procedi-

mento previsto foi respeitado; se o princípio da publicidade foi obedecido etc.

Assim, se o vício formal que maculou o auto de infração objeto da invalidação dizia

respeito à falta de competência da autoridade, há que se reeditá-lo, agora, por autoridade

competente. De outro lado, se o vício ocorreu na publicidade do ato, ou seja, se foi notificada

do lançamento pessoa distinta daquela que deveria ter sido notificada, ou pessoa sem

capacidade jurídica para representar o autuado, há que se regularizar a notificação.

Diante desses dois exemplos de vícios formais, não remanesce dúvida de que a

convalidação de ato viciado deve ser celebrada, ou ter determinada a sua celebração,

dentro dos mesmos prazos decadenciais estabelecidos no interior do próprio sistema

para a edição do ato primário. Esse parece ser o entendimento mais consentâneo com

a ordem jurídica.

3.6 LIMITES TEMPORAIS À REVISÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO

Para iniciar este tópico, sublinhe-se a idéia de que a segurança jurídica nos

quadrantes do direito sustenta-se em três pilastras fundamentais: coisa julgada, prescri-

ção e decadência. Note-se que nessas três figuras básicas, para qualquer ordenamento

jurídico, o decurso de tempo é elemento fundamental. O tempo, para o direito, tem por

objetivo estabilizar as relações jurídicas que não podem se eternizar. O direito, na visão

dogmática, tem por objetivo primordial a decidibilidade de conflitos. Por isso, o sistema

jurídico não se compatibiliza com a ilimitada revisão de suas decisões.

Diz Alberto XAVIER, com grande propriedade, que:

“Se é certo que a restauração da legalidade violada, pela revisão do ato

ilegal, reclama o afastamento de limites que a impeçam ou dificultem,

também é verdade que a inexistência desses limites geraria para os

particulares intoleráveis situações de incerteza.”237

237 XAVIER, A. Do lançamento teoria geral..., cit., p. 247.
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Para a moderna teoria do sistema, a questão é enfocada com balizamentos

bem próximos. Niklas LUHMANN é enfático:

“La instrumentación de programas orientados hacia un fin acompañados

de una cibernética de corrección posterior, no se adaptaría al sistema

jurídico; o bien, en cada decisión pendiente sólo se repetiría el problema

de que el futuro no ofrece suficiente información respecto de si desde el

ahora se pueda decidir que algo será legal o ilegal.”238

De outra sorte, e já enveredando para o campo do Direito Tributário, temos que

a regra contida no parágrafo único do art. 149 do Código Tributário Nacional tem por

finalidade precípua limitar no tempo a liberdade da Administração de convalidar seus

próprios atos. Ao se estabelecer que a revisão do lançamento só pode ser iniciada

enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública, levou-se em conta exclusivamente o

fato de que os créditos de natureza tributária decaem, ou melhor, se extinguem pelo

transcurso de cinco anos, conforme disposto no § 4°, do art. 150, no art. 156, V, e no art.

173, I, do Código Tributário Nacional.239

Melhor explicitando, temos que, pela ótica exclusivamente normativa, a revisão

do lançamento representa a edição de norma revocatória. Como dissemos, não foram

criados, em nosso sistema jurídico, limites de ordem substancial à revisão do lançamen-

to tributário. Tirante a hipótese da mudança de critério jurídico, em que há vedação ex-

pressa de revisão, nos demais casos, seja em decorrência de erro de fato, erro de direi-

to ou vício formal, a revisão do lançamento é exigência que se impõe, em decorrência do

princípio da estrita legalidade em matéria tributária.

238 LUHMANN, N. El derecho de la sociedad. 1. ed. em espanhol. Trad. Javier Torres Nafarrate.

Cidade do México: Universidad Iberoamericana, 2002, p. 260.

239 Cf. ENTERRÍA, G.; FERNÁNDEZ. T-R. Op. cit., p. 578, em seus comentários ao art. 156 da

Lei Geral Tributária Espanhola, de 28 de dezembro de 1963, cuja disposição se assemelha

ao conteúdo do parágrafo único do art. 149 do CTN. “O art. 156, LGT, limita a liberdade de

retificação dos erros materiais ou de fato no âmbito tributário ao prazo de cinco anos tendo

em conta, exclusivamente, o fato de que as dívidas tributárias prescrevem pelo transcurso

de tal período de tempo. É mais correto, entretanto, afirmar, como o faz o art. 56, RPREA,

que a retificação pode fazer-se em qualquer momento, se bem que não produzirá efeitos

econômicos enquanto tivessem transcorrido os prazos legais de prescrição”.
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Mas essa revisão, todavia, só há de ser admitida dentro de prazos decadenciais

e segundo condições processuais que não cerceiem a defesa do contribuinte e não

firam seus direitos e garantias individuais.

Portanto, transcorrido o prazo decadencial para a revisão do lançamento, o ato

administrativo ganha estabilidade e torna-se imutável, ou seja, não pode mais ser convali-

dado, uma vez que não poderá ser substituído por outro ato sem vício. Entretanto, deve ser

sublinhado que, em regra, os prazos para a convalidação do ato administrativo não se

confundem com os prazos para a sua invalidação, os quais, de modo geral, são mais

extensos.

A convalidação do auto de infração, segundo a concepção adotada neste traba-

lho, tem dois efeitos: (i) invalida o auto de infração anterior viciado, retirando sua valida-

de e, conseqüentemente, expulsando-o do sistema jurídico e (ii) age retroativamente

mantendo os efeitos jurídicos do ato convalidado. Todavia, a manutenção dos efeitos

jurídicos do ato invalidado não se pode dar em desacordo com as disposições contidas

no ordenamento, mas deve estar baseada em novo ato jurídico que tem de se conformar

com as regras postas no sistema, inclusive as regras decadenciais.240

Daí deriva a conclusão de que, estabilizado o ato administrativo de lançamento

pelo decurso de prazo, o controle de legalidade a ser exercido junto à Administração

deve-se limitar à confirmação do auto de infração, se este estiver de acordo com a lega-

lidade ou, se em sentido diverso, deverá invalidá-lo, não restando a possibilidade da sua

convalidação (retificação do lançamento).

Em suma, o prazo para a revisão do lançamento/auto de infração é limitado no tem-

po. O lançamento e o ato de sua revisão (novo lançamento) devem ser editados dentro dos

prazos decadenciais estabelecidos. Como afiança Alberto XAVIER, “o prazo de reexercício

do poder de lançar é também o mesmo prazo fixado para o seu exercício originário”.241

240 Sublinhe-se que há outra visão doutrinária sobre o ato convalidador, que o reputa como ato

voltado apenas para sanear os vícios do auto de infração, pelo que haveria, entre o ato

convalidador e o ato convalidado, unidade lógica. Não concordamos com esta tese, basea-

dos especialmente na visão kelseniana que abomina a teoria da abolição parcial das normas

jurídicas. Vide Capítulo I.

241 XAVIER, A. Do lançamento teoria geral..., cit., p. 248.



224

3.6.1 Imutabilidade do Auto de Infração – Coisa Julgada Material, Decadência

do Direito de Revisão ou Preclusão Processual Interna

Pelo que se observa do nosso ordenamento jurídico, é admitida a revisão do

lançamento tributário/auto de infração, mesmo após a impugnação pelo particular. Tal

disposição legal contraria a regra geral de que os atos administrativos não podem ser

convalidados quando tenham sido impugnados pelo administrado. Sujeitam-se, assim,

apenas à confirmação, quando atendidos os pressupostos da estrita legalidade, ou à

invalidação, na hipótese contrária.

Entretanto, assim como a pretensão do administrado contra a Administração

sujeita-se a prazos decadenciais, prescricionais ou preclusivos de maneira a não se

admitir a invalidação ou a convalidação, também se pode extinguir, pelo decurso de

prazo, o direito de a Administração convalidar seus atos, quando editados com vícios de

forma ou de conteúdo.

Alberto XAVIER, examinando a matéria sob a perspectiva de nosso ordenamento

jurídico, não deixa dúvida de que, seja pelo decurso de prazo ou pela ausência de funda-

mentos legais para a revisão (convalidação), o lançamento tributário/auto de infração tor-

na-se “irrevisível ou imodificável,”242 ou seja, ganha estabilidade perante a Administração,

não podendo mais ser modificado, mesmo no caso de sua impugnação pelo particular.

Daí exsurgem várias indagações. Poderá dizer-se que a estabilidade do lança-

mento teria natureza jurídica de coisa julgada formal ou material? Essa imutabilidade

teria efeito de decadência, ou representaria apenas preclusão temporal interna?

Como diz José Rogério Cruz e TUCCI:

“É sem dúvida no plano do direito material que o tempo, interagindo

com valores ideológicos e combinado com premissas de política

legislativa, constitui um importantíssimo vetor.”243

Mas, se é certo que muitos institutos de nosso direito material se positivam pelo

vetor tempo, é inafastável, de igual, que essa repercussão temporal se manifesta tam-

242 XAVIER, A. Do lançamento teoria geral..., cit., p. 268. Diz o emérito professor que: “É inegável

que o lançamento adquire estabilidade no que concerne à Administração que o praticou”.

243 TUCCI, J. Tempo e direito. São Paulo: RT, 1998, p. 20.
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bém no campo do direito adjetivo ou processual. A prescrição e as preclusões são exem-

plos claros disso.

De se notar, como afinal se tem tentado destacar, no correr desse trabalho, que

a impugnação do auto de infração tem função subjetiva e objetiva no processo adminis-

trativo fiscal. O processo administrativo não se inicia com o auto de infração lavrado pela

autoridade administrativa competente, conforme equivocadamente costuma dispor a le-

gislação editada pelos entes políticos ao regularem o processo administrativo fiscal de-

senvolvido nas suas respectivas órbitas de competência.244

A tal equívoco reputamos os inúmeros problemas processuais ou de direito ad-

jetivo que interferem na solução de conflitos na esfera administrativa. Com essa distorção,

vê-se, muitas vezes, a tentativa da inconciliável aproximação dos efeitos do auto de in-

fração com aqueles produzidos pela petição inicial do processo judicial.

O sistema processual civil traça as fronteiras da regra da eventualidade nos

arts. 264 e 294 do Código de Processo Civil. Expressam, tais dispositivos, os seguin-

tes dizeres:

Art. 264. Feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido ou a

causa de pedir, sem o consentimento do réu, mantendo-se as mesmas

partes, salvo as substituições permitidas por lei.

Parágrafo único. A alteração do pedido ou da causa de pedir em ne-

nhuma hipótese será permitida após o saneamento do processo.

Art. 294. Antes da citação, o autor poderá aditar o pedido, correndo à

sua conta as custas acrescidas em razão dessa iniciativa.

Vê-se, daí, que tais dispositivos não guardam semelhança com o que se desen-

volve na esfera administrativa. O auto de infração não é petição inicial. O auto de infra-

244 Cf. o § 1° do art. 89 da Lei n. 6.374/89, que instituiu o ICMS no Estado de São Paulo: “§ 1° –

No processo iniciado pelo auto, o infrator deve ser desde logo, notificado a pagar o débito

fiscal ou apresentar defesa por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias”. Ou o art. 26 da Lei n.

10.941/01, que regula o processo administrativo fiscal paulista: “art. 26 – O processo admi-

nistrativo tributário regulado por esta lei tem por origem auto de infração, lavrado por Agente

Fiscal de Rendas”.
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ção é ato administrativo vinculado que, uma vez notificado ao contribuinte (sujeito passi-

vo), encerra a cadeia procedimental inquisitória, mas não inicia a fase processual admi-

nistrativa contenciosa.

Isso é fácil de se demonstrar pela simples razão de que, diante da notificação

válida do lançamento tributário, abrem-se para o sujeito passivo duas alternativas: (I)

pagar o valor do crédito tributário exigido; ou (ii) impugná-lo administrativa ou judicial-

mente, consoante sua livre opção.

Desse modo, fica evidente que, se o contribuinte optar pelo pagamento, o crédi-

to tributário constituído pelo Fisco será extinto (art. 156, I, do CTN), não havendo se cogi-

tar em início de processo administrativo ou judicial. Escolhida a segunda opção, aí, sim,

quadra falar em lide tributária administrativa ou judicial.

Portanto, é equivocado dizer que o auto de infração é a origem do processo

administrativo ou que é peça de seu início. Em verdade, a peça que dá início ao proces-

so administrativo é a impugnação do particular. É essa peça que, tendo por objeto o

lançamento tributário/auto de infração, dará contorno e limites à lide. Daí se falar em

função objetiva da impugnação, ou seja, ela põe termo à fase procedimental inquisitória

e dá início à fase processual contenciosa.

Mas a impugnação tem, também, função subjetiva, ou seja, cria situação na qual

o próprio ordenamento jurídico busca assegurar ao sujeito passivo da obrigação tributá-

ria a liberdade de se comportar de maneira a assegurar seus interesses. Assim, de

certa forma, o direito subjetivo relativo à impugnação deve ser interpretado como um

plus para o sujeito passivo. Significa que a situação jurídica provocada pela impugnação

deve ser contemplada a partir da perspectiva da criação de algo vantajoso ou que favo-

reça a situação do impugnante, jamais para prejudicá-lo. Afinal, é essa a noção de direi-

to subjetivo, conforme afiança Alf ROSS.245

245 ROSS, A. Direito e justiça. Trad. Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2000, p. 211. “Em resumo,

podemos dizer que o conceito de direito subjetivo é usado unicamente para indicar uma

situação na qual o ordenamento jurídico deseja assegurar a uma pessoa liberdade de poder

se comportar – no âmbito de uma esfera específica – como lhe agrade, a fim de proteger

seus próprios interesses. O conceito de direito subjetivo indica a auto-afirmação autônoma

do indivíduo”.
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Diante disso, outras indagações podem ser feitas: sendo possível a revisão do

lançamento por vício formal, erro de fato formal ou material e, até, por erro de direito, qual

o direito subjetivo do contribuinte a ser preservado? Se a Administração pode livremente

determinar a convalidação do lançamento, qual a segurança jurídica do contribuinte ao

litigar com a Administração?

Realmente, essas questões geram perplexidade. Todavia, pelo que se encontra

positivado, não se visualizam limites de ordem substancial que inibam o procedimento

administrativo de produção do ato de convalidação de lançamentos tributários editados

com vícios. Ao contrário, o princípio da estrita legalidade em matéria tributária não ofere-

ce margem de discricionariedade ao administrador. Assim, em razão da impugnação do

particular ou por dever de ofício, é obrigação da Administração determinar a convalidação

dos atos administrativos que possam ser reeditados sem vícios.

Nesses termos, há apenas três limites à convalidação de lançamentos tributários

viciosos. A Fazenda Pública, pelos seus órgãos ou agentes competentes, não poderá

rever o lançamento/auto de infração: (i) em função de mudança de critério jurídico (art. 146

do CTN); (ii) quando se cuidar de situação estabilizada pelo direito em razão do decurso

de prazo; (iii) quando não for possível a reedição do ato sem vícios.

Veja-se que as duas primeiras situações têm amparo no princípio da segurança

jurídica, e a última está ligada ao princípio da estrita legalidade em matéria tributária.

Alberto XAVIER, ao empreender estudos de direito comparado, lembra que esta

questão vem sendo largamente discutida pela doutrina alemã.246 Em suma, salienta que

parcela da doutrina germânica defende que o lançamento tributário seria ato material-

mente jurisdicional decorrente de atividade administrativa objetiva de aplicação do direi-

to a um caso concreto, porquanto o decurso de certo trato de tempo provocaria a estabi-

lidade do ato administrativo, com efeito de coisa julgada, não se admitindo mais

modificação em sua forma ou conteúdo.

De outro lado, diversa corrente de pensar repudia essa idéia, sob o argumento de

que coisa julgada seria atributo exclusivo de atos jurisdicionais desenvolvidos perante o

Poder Judiciário, preferindo nova terminologia: “efeito de fixação” do ato administrativo.

246 Cf. XAVIER, A. Do lançamento teoria geral..., cit., p. 268.
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Outros, ainda, falam em uma simples “estabilidade da decisão”.

Vê-se, e isso merece destaque, que, independentemente da terminologia em-

pregada, há uniformidade de pensar na doutrina alemã. O ato administrativo de lança-

mento, por força do princípio da segurança jurídica, ganha estabilidade em razão do

decurso de certo trato de tempo e não pode mais ser revisto pela administração, ainda

possa ser impugnado pelo particular.

Com efeito, o debate doutrinário germânico pode ser transportado para o nosso

ordenamento. Apesar de esta discussão ser ainda incipiente nos parâmetros de nossa

doutrina, pode-se observar a divergência de pensamento entre dois dos mais importan-

tes tributaristas pátrios.

Alberto XAVIER, de um lado, defende que os limites do poder de reexame ou

reapreciação de situações jurídicas tributárias têm natureza de preclusão processual

interna, sendo que o decurso de prazo estabilizaria a relação jurídica, não cabendo mais

se falar em revisão do ato. Por seu turno, José Souto Maior BORGES, de outro lado,

esmiuçando o disposto no parágrafo único do art. 149 do CTN, sustenta que não existem

limites temporais para a revisão do lançamento por parte da Administração. O pensa-

mento deste autor será estudado com mais detalhes no tópico seguinte.

Nessa disputa, o mais importante é a questão de fundo que resta subjacente. O

que se encontra latente neste debate é o confronto entre o princípio da legalidade, favo-

rável à revisão dos atos viciados, e o princípio da segurança jurídica, preocupado com o

valor relativo à estabilidade.

Veja-se, pois, qual o alcance da regra estabelecida no parágrafo único do art.

149 do CTN. Diz o referido dispositivo que a revisão do lançamento só pode ser iniciada

enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

Não há dúvida de que o mencionado dispositivo, ao dizer que a revisão lança-

mento “só pode ser iniciada”, quis fixar coordenada temporal para que a Fazenda Públi-

ca pudesse dar início à revisão do lançamento vicioso. Entretanto, curiosamente, não se

fixou o dies a quo para a contagem de prazo. Estabeleceu-se, isto sim – em técnica

legislativa pouco recomendável –, apenas o dies ad quem, ou seja, o prazo final para

que se produza a norma substitutiva.
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Não sem razão, Alberto XAVIER, com preciosismo lingüístico, sustenta ser ma-

nifestamente imperfeita a redação do parágrafo único do art. 149, pois a revisão do

lançamento “não somente deve ‘iniciar-se’, mas também ‘concluir-se’ dentro do prazo

decadencial assinalado por lei para o próprio poder de lançar”.247

Assim, prescreveu o legislador que a revisão só pode iniciar “enquanto não ex-

tinto o direito da Fazenda Pública”. Note-se que a revisão do lançamento tributário, de

que trata esse dispositivo, nos termos do disposto no caput do art. 149, deve ser de

iniciativa de autoridade administrativa. Ou seja, não se há de falar que, com a impugnação

do particular, tenha iniciado o processo de revisão do lançamento. Não é essa a melhor

exegese do dispositivo.

Assim, o que se vê é que, entre os prazos contidos no Código Tributário Nacional

fluem contra a Fazenda Pública os decadenciais ou prescricionais. Desse modo, de pronto

afasta-se a prescrição como marco temporal fixado pelo parágrafo único do art. 149. A

prescrição é a perda do direito em razão do não exercício de ação pela Fazenda Pública.

Ora, dentro do processo de positivação das normas jurídicas tributárias, ao se

tratar do tema revisão do lançamento tributário – nos termos do disposto no art. 149,

caput e parágrafo único –, estamos, ainda, no plano de reexame do lançamento tributá-

rio/auto de infração original. Nesse grau, a revisão do lançamento consiste, juridicamen-

te, em novo lançamento, ou nova constituição de crédito tributário. Portanto, só resta

examinar a matéria pela ótica da decadência do direito de constituir o crédito tributário.

Note-se, como atentamente adverte Eurico Marcos Diniz de SANTI,248 que a re-

visão do lançamento pode ser tratada como produto, sob a perspectiva de novo lança-

mento posto no sistema em substituição à norma anterior viciada, ou pode significar,

também, o procedimento de produção da norma substitutiva, regulado por norma de

produção normativa que delineia a competência administrativa para a produção válida

de outra norma.

A regra do parágrafo único do art. 149 trata justamente dessa segunda hipótese,

e tem por objetivo limitar a competência das autoridades administrativas para a

247 XAVIER, A. Op. cit., p. 248.

248 Cf. SANTI, E. Decadência e prescrição..., cit., p. 124.
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convalidação ou revisão do lançamento viciado, cujas situações jurídicas delineadas

estejam estabilizadas perante o direito em função do decurso do prazo para a edição de

nova norma.

A regra é simples, porém de grande importância. Mesmo assim, são raríssimas

as remissões jurisprudenciais ou doutrinárias a respeito do alcance desse dispositivo.

O certo é que a Fazenda Pública, no exercício de seu mister, está obrigada, em

razão do princípio da estrita legalidade, a determinar a realização de novo lançamento,

quando o lançamento original estiver viciado. Entretanto, está limitada nesse dever em

razão do princípio da segurança jurídica.

A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto, pela deca-

dência, o direito da Fazenda Pública de constituir novo crédito tributário por um lança-

mento substitutivo. Esgotado esse trato de tempo, o lançamento/auto de infração ganha

estabilidade. No caso de vício, não restará alternativa à Administração senão invalidar o

ato pela sua ilegalidade.

Assim, procurando responder às indagações iniciais, não se vê, na imutabilidade

do lançamento, semelhança com a coisa julgada material. A coisa julgada é, em nosso

sistema jurídico, atributo exclusivo do ato jurisdicional produzido pelo Poder Judiciário.

Demais disso, com a formação da coisa julgada material, todas as questões de mérito

na sentença tornam-se imutáveis e indiscutíveis (art. 467 do CPC) o que, com a devida

licença, não ocorre com o lançamento tributário que pode, ainda, ser invalidado ou con-

firmado perante a Administração ou o Poder Judiciário.

Desse modo, a eficácia jurídica da imutabilidade do lançamento fica resumida à

impossibilidade da reedição do ato. Nada obsta, porém, a confirmação ou a invalidação

do lançamento que, por si só, demonstra a abissal diferença entre os institutos.

De outra sorte, também não se vê, no efeito da irrevisibilidade do lançamento,

semelhança com a decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito

tributário, embora o dies ad quem, ou prazo fatal para a revisão do lançamento, coincida

com o prazo decadencial para a edição válida do ato originário.

A decadência, assim como a prescrição, opera sobre a própria fonte de produ-

ção de normas individuais e concretas, impedindo ou limitando o processo de positivação

do direito.
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A decadência e a prescrição representariam, para o direito, processo de

autodestruição de seus próprios elementos (normas jurídicas), tendo como motivo o de-

curso do tempo.

Examinando a questão terminológica a partir da advertência de Pontes de

MIRANDA, de que melhor seria adotar-se o termo preclusão ao invés de decadência,

pois para o mestre pernambucano o direito cai, não decai, Eurico Marcos Diniz de SANTI

conclui que:

“De fato, parece-nos que cair (descer, abaixar, arriar, sucumbir, mor-

rer) seria melhor do que decair (ir para baixo, baixar, diminuir, enfra-

quecer, declinar, passar a uma solução inferior), mas melhor ainda se-

ria recriar-se.”249

Realmente, a decadência, em verdade, não extingue, mas cria direito. Para que

se opere a decadência é necessário que as normas gerais e abstratas que enunciem a

decadência, sejam aplicadas em um caso concreto, produzindo uma norma individual

que extinguirá o direito.

A impossibilidade da revisão do lançamento tributário estabilizado pelo direito,

embora guarde similitude com a decadência – que, uma vez aplicada, extingue o direito

da Fazenda Pública –, tem eficácia jurídica distinta desta. A irrevisibilidade do lançamen-

to, antes de criar ou recriar o direito, funciona como obstáculo para a Fazenda Pública

reeditar ou recriar o direito sem vícios. Além disso, a imutabilidade do lançamento tribu-

tário não tem o efeito jurídico revocatório da decadência.

O decurso de tempo previsto para o exercício do direito de revisão do lançamen-

to/auto de infração pela Fazenda Pública, por si só, não invalida os efeitos do ato anterior.

Apenas fecha as portas do sistema jurídico de direito positivo para a Fazenda Pública

convalidar o ato administrativo eventualmente produzido com vícios.

249 SANTII, E. Decadência e prescrição..., cit., p. 149. “A decadência, antes de extinguir, cria

direito, quer dizer, para que ocorra a decadência mister se faz que a norma de decadência

seja aplicada. É a norma individual e concreta da decadência que extinguirá o direito. Reite-

re-se: só direito extingue direito. O direito para cair, antes cria direito, ou seja, recria-se”.
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Inexistindo vício no lançamento/auto de infração, a Fazenda Pública deve confir-

mar a legalidade do ato. Por seu turno, constatado o vício e transcorrido o prazo para a

sua convalidação, o ato administrativo deve ser invalidado diante de sua ilegalidade.

Nesse sentido, a impossibilidade de a Administração convalidar lançamentos tributários

viciados teria mais um efeito de preclusão temporal interna.

Vale dizer que a revisão do lançamento somente poderá ser iniciada enquanto

não extinto o direito da Fazenda Pública (§ 4° do art. 150 e art. 173, I e II, que disciplinam

as hipóteses de decadência) de constituir o crédito tributário.

Advirta-se que a imutabilidade do lançamento/auto de infração não se confunde

com a definitividade do ato administrativo em razão de decisão administrativa irreformável

que confirme a legalidade do lançamento ou, então, em face da impugnabilidade do ato

pela perda de prazos processuais. Aqui se cuida de preclusão temporal voltada exclusiva-

mente contra a Administração Pública, que, por inércia sua, não exercitou no tempo o seu

direito de produzir a norma jurídica substitutiva e invalidante do ato administrativo vicioso.

É fácil concluir que, diante do referido binômio segurança jurídica/legalidade, o

instituto da revisão do lançamento, nos termos do disposto no parágrafo único do art.

149 do CTN, norteou-se pelo primado da segurança jurídica.

A regra do dispositivo em comento resolve um dos graves problemas do Direito

Administrativo de nossos dias, qual seja, encontrar o equilíbrio entre as prerrogativas da

Administração e a garantia dos administrados e o equilíbrio entre a legalidade e a segu-

rança jurídica.

Examinando o processo tributário pela ótica da segurança jurídica, Vicente Os-

car DÍAZ destaca a importância de se resguardar o respeito aos direitos e garantias

fundamentais do administrado:

“No parece aceptable que en un país civilizado alguien pueda sostener

que la tutela de los derechos fundamentales pierde consideración ante

el sistema procedimental fiscal, y que por ello se deja a un lado la

realización de la idea del Estado de derecho.”250

250 DÍAZ, V. La seguridad jurídica em los procesos tributarios. Buenos Aires: Depalma, 1994, p. 119.
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3.6.2 Uma Reflexão sobre a Visão Crítica de José Souto Maior Borges a

Respeito do Parágrafo Único do Art. 149 do CTN

Em razão da enorme importância de Souto Maior BORGES – emérito professor

titular da Universidade Federal de Pernambuco – no cenário da doutrina brasileira e, em

especial, na doutrina de Direito Tributário, não se poderia deixar de contrapor seu pen-

samento ao que foi aqui sustentado.

Assim, na sua obra Lançamento tributário,251 mais especificamente no Capítulo

II – Lançamento de ofício –, sobre a epígrafe decadência do direito de rever o lançamen-

to, o ilustrado jurista tece observações ao dispositivo.

Iniciando comentários ao parágrafo único do art. 149 do Código Tributário Nacio-

nal, Souto Maior BORGES alerta:

“Esse dispositivo não é um primor de clareza. E não o é porque deixa

em aberto o problema – a ser resolvido pelo intérprete e órgão de apli-

cação do Código Tributário Nacional – consistente em determinar o pra-

zo em que, na sua formulação literal, se extingue o direito da Fazenda

Pública. E mais: em que consiste esse direito, cuja extinção funciona

como um óbice à faculdade de rever o lançamento?”

Assim, sintetizando o seu pensar, tem-se como sua a premissa de que não se

deve confundir o direito de constituir o crédito tributário com a faculdade de lançar tribu-

to.  A competência para constituir o crédito tributário pelo lançamento não implicaria ne-

cessariamente a conclusão de que o crédito tributário somente poderia ser instituído por

um ato de autoridade administrativa.252

251 BORGES, J. Op. cit., p. 356-65.

252 Cf. BORGES. J. Op. cit., p. 361. “Já se demonstrou a autonomia do procedimento de revisão

do lançamento em face do procedimento de lançamento. Efetuado o lançamento, não mais

poderá ser exercido no procedimento revisório – portanto em repetição – o direito de lançar.

No procedimento revisório a constituição do crédito tributário terá caráter autônomo, no sen-

tido de que não corresponderá à conceituação legal de lançamento. Dele eventualmente

resultará um ato de revisão que não se confunde com o lançamento. O procedimento de

lançamento tem por objeto o fato tributável. O procedimento de revisão, ao contrário, terá

como objeto o próprio lançamento. Inconfundíveis, nesse sentido, lançamento e revisão do

lançamento. Só é possível rever lançamento já efetuado.” (g.n.)
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Segue-se daí que o direito de lançar, excluída a hipótese de “autolançamento”,

pressuporia a inexistência de crédito tributário constituído. Por seu turno, o direito de

rever o lançamento, ao contrário, pressupõe necessariamente a existência de um crédito

constituído. Caso contrário, por inferência lógica, nada haveria para ser revisto.

Nessa seqüência, adverte Souto Maior BORGES, a decadência do direito afe-

taria a faculdade de se constituir o próprio direito, o que, de certo modo, poderia carac-

terizar que o prazo do parágrafo único do art. 149 seria, de fato, um prazo para a Fazen-

da Pública rever o lançamento, ou seja, um prazo para a constituição do crédito e, portanto,

decadencial.

Entretanto, em face da obscuridade do dispositivo, a fixação de sua inteligência

se revelaria tormentosa, especialmente – nas palavras de Souto MAIOR:

“(...) quando se atente para a circunstância de que o art. 149, parágrafo

único, ao contrário do que geralmente se supõe, não guarda para com o

art. 173 do CTN, qualquer relação de interdependência.”

Para Souto Maior BORGES – pensa-se ser este o cerne de seu raciocínio –, não

se deve confundir a decadência do direito de se constituir o crédito tributário com o

estabelecimento de condições para a faculdade de rever o lançamento efetuado.

Demais disso, não vislumbra o professor, utilizando-se de um método interpre-

tativo de exclusão, qualquer intersecção do mencionado dispositivo com a regra de

extinção do crédito tributário disciplinada pelo art. 156 do CTN, “dada sua absoluta falta

de pertinência à hipótese em exame”. Tampouco vê relação daquele dispositivo com a

regra do inciso II do art. 173.

Assinala, todavia, que o art. 149, parágrafo único, tem aplicabilidade ao lança-

mento por homologação, ou seja, a constituição do crédito tributário pelo particular po-

deria ser revista pela Fazenda Pública no prazo de cinco anos, conforme se denota do

inciso V do mencionado dispositivo. Entretanto, adverte que melhor teria sido se o legis-

lador enunciasse que o procedimento de lançamento, e não o da sua revisão, somente

poderia ser iniciado enquanto não extinto o direito da Fazenda.

De outra forma, entende que nos casos de lançamento por declaração e de ofí-

cio não se teria como aplicar o dispositivo do Códex. Assim, não vê no Código Tributário
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Nacional a fixação de prazo inicial, tampouco do prazo final para que se proceda à revi-

são do lançamento, salientando que a solução da questão, embora cercada de inconve-

nientes, pode se dar no plano da legislação integrativa a ser editada pelo legislador

ordinário da União, dos Estados e Distrito Federal e dos Municípios.

Desse modo, conclui José Souto Maior BORGES:

“E como, na ausência desses pressupostos, a validade de qualquer nor-

ma tem âmbito temporalmente ilimitado, só a legislação ordinária pode-

rá, em menor grau de abstração e concretização no confronto com o

Código Tributário Nacional, ou seja, no âmbito de sua discricionariedade

– que tanto equivale o não estar supra-ordenadamente vinculada nesse

ponto –, dispor não apenas sobre os termos inicial e final de revisão do

lançamento, mas sobre todo o procedimento administrativo revisório,

dado que administrar é, precisamente, aplicar a lei de ofício e – acres-

cente-se –, com isso, também criar preceitos jurídicos, embora individuais

e concretos”.253

Eis aí, em apertada síntese, a visão de Souto Maior BORGES sobre o tema.

Cumpre, agora, refutar tal posicionamento.

3.6.2.1 Refutação ao entendimento de José Souto Maior Borges

Com o devido acatamento ao cabedal jurídico do eminente jurista pátrio José

Souto Maior BORGES, ousa-se, após a análise de suas premissas, bem como verificada

a exegese desenvolvida em seu trabalho, propor outra interpretação ao dispositivo do

Códex, de maneira a não tornar uma regra tão fundamental para a segurança jurídica do

administrado como uma letra morta em nosso ordenamento jurídico.

Para tanto, descreve-se na íntegra o art. 149 do CTN:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade

administrativa nos seguintes casos:

I – quando a lei assim o determine;

253 BORGES, J. Op. cit., p. 365.
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II – quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no

prazo e na forma da legislação tributária;

III – quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado de-

claração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na

forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado

pela autoridade administrativa, recusa-se a prestá-lo ou não o preste

satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

IV – quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer

elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração

obrigatória;

V – quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa

legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo

seguinte;

VI – quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de

terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade

pecuniária;

VII – quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefí-

cio daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

VIII – quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado

por ocasião do lançamento anterior;

IX – quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude

ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma

autoridade, de ato ou formalidade essencial.

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada en-

quanto não extinto o direito da Fazenda Pública. (g.n.)

As passagens grifadas servem para destacar que o dispositivo em questão não

se aplica somente aos impostos sujeitos ao “autolançamento”, consoante sublinha Souto

Maior BORGES. Sua aplicação se dá indistintamente para os casos de lançamento sub-

metido à prévia declaração do sujeito passivo (incisos II e III), aos casos de lançamento
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de ofício (incisos VIII e IX) e, também, para os casos de vício formal no lançamento origi-

nal, segundo se observa da parte final do inciso IX.

Com efeito, da simples leitura do caput do art. 149 emerge, com hialina clareza,

que o dispositivo trata não só da revisão, como também da própria instituição de lança-

mento tributário. Demais disso, seja na hipótese de efetivação ou revisão, o ato adminis-

trativo referido no caput do art. 149 deve ser levado a efeito, necessariamente, por auto-

ridade administrativa. É o que consta literalmente do caput.

Portanto, o art. 149 do CTN, em seus enunciados, trata tanto da revisão como da

própria produção de atos de constituição de crédito tributário por iniciativa de autorida-

de administrativa. Cuida, assim, em última palavra, da verdadeira e única modalidade

de constituição de crédito tributário por iniciativa de autoridade administrativa.

Como aqui se sublinhou, parece ser indisputável a conclusão de Eurico Marcos

Diniz de SANTI de que o correto não seria falar em três modalidades de lançamento,

mas em duas formas de constituição do crédito tributário.

A primeira seria aquela atribuída ao particular nos impostos sujeitos à homolo-

gação. Ou seja, no cumprimento de seus deveres instrumentais (obrigação acessória), o

sujeito passivo da obrigação tributária constituiria o crédito tributário que ficaria sujeito a

ulterior homologação pelas autoridades administrativas.

A segunda, quando a autoridade administrativa de forma inaugural – com a cola-

boração do contribuinte (p. ex., o ITR – imposto por declaração), sem qualquer colabora-

ção do contribuinte (p. ex., o IPTU – lançamento direto) ou diante da omissão do particu-

lar (p.ex., quando o sujeito passivo da obrigação tributária nos tributos sujeitos ao

autolançamento não cumpre com seus deveres instrumentais e omite-se quanto a qual-

quer pagamento antecipado de imposto) – constitui o crédito tributário pelo lançamento

de ofício.

Uma terceira situação – inclusa na segunda forma de constituição de crédito

tributário – apresenta-se quando a autoridade administrativa, de forma modificativa à

constituição do crédito tributário pelo sujeito passivo, não homologa o pagamento ante-

cipado efetuado e, por meio de lançamento de ofício, exige o pagamento complementar

de imposto utilizando-se, para tanto, do veículo introdutor de normas denominado auto

de infração.
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Vê-se, assim, que, alinhado ao direito positivo, que toma como um dos pressu-

postos para definição de lançamento tributário a qualidade do ato jurídico produzido por

autoridade administrativa (art. 142 do CTN), não há se falar em três modalidades de

lançamento (declaração, ofício e homologação), mesmo porque ato de autoridade admi-

nistrativa que constitui o crédito tributário ocorre com o lançamento de ofício.

Contudo, e isso não se nega, existiriam duas modalidades de constituição do

crédito tributário: (i) pelo particular, sujeita a ulterior homologação, e (ii) por autoridade

administrativa (lançamento de ofício).

Adotada essa premissa, tem-se por certo que o art. 149 do CTN aplicar-se-ia

para todas as modalidades de constituição de crédito tributário previstas no Código

Tributário Nacional, não somente para aquelas cuja constituição do crédito ficaria por

conta do particular.

Por outra linha, também não assistiria razão ao mestre pernambucano quando

sustenta não haver interdependência entre o disposto no art. 149 com o enunciado nos

arts. 150, § 4º; e 173, I e II.

Para fixar, cumpre lembrar a redação dos dispositivos questionados:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tribu-

tos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pa-

gamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo

ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade

assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

§ 4° Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos,

a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a

Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lan-

çamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocor-

rência de dolo, fraude ou simulação. (g.n.)

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário

extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento

poderia ter sido efetuado;
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II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado,

por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade

administrativa nos seguintes casos:

(...)

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada en-

quanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

Verifica-se, desse modo, que tanto o § 4° do art. 150 quanto o caput do art. 173

falam no perecimento (extinção) do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tri-

butário pelo lançamento de ofício, em face do decurso de tempo. Da mesma forma, o

parágrafo único do art. 149 fala, igualmente, em extinção do direito da Fazenda Pública.

Note-se que o prazo decadencial para a constituição de créditos de natureza

tributária é, invariavelmente, de cinco anos. Portanto, o prazo de extinção do direito de a

Fazenda Pública constituir o crédito tributário é único.

O que se altera de uma situação para outra não é o dies ad quem ou o prazo de

extinção do direito, mas o dies a quo: marco inicial da fluência desse prazo. Não é por

acaso que falam em pelo menos seis regras que regulam os prazos decadenciais para

que a Fazenda Pública constitua o crédito tributário. Por essa e por outras é que o legis-

lador, sabiamente, repita-se, não fixou o dies a quo ou a partir de quando a Fazenda

Pública poderia iniciar a revisão do lançamento. A volatilidade deste marco não permiti-

ria uma fixação normativa segura.

Assim, o legislador fixou apenas o dies ad quem, ou seja, estabeleceu prazo

fatal, uma preclusão temporal interna, para que a Fazenda Pública pudesse não só iniciar como,

também, concluir o procedimento de revisão do lançamento. Esse prazo, por razões

vinculadas à ordem jurídica e ao sistema dinâmico de direito positivo, conforme se verá,

foi o mesmo fixado para a decadência do direito de constituir o lançamento original, nos

termos do § 4° do art. 150 e art. 173, I e II, do Código Tributário Nacional. Daí, com a

devida vênia, a clara interdependência entre os referidos artigos.

De outra sorte, é carente de coerência interna o raciocínio desenvolvido por Souto

Maior BORGES em relação à inexistência de qualquer interdependência entre o pará-

grafo único do art. 149 e o art. 173, I e II, do CTN. A incoerência fica clarificada uma vez
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tomada essa assertiva em confrontação com outras passagens da teoria desenvolvida

no seu próprio livro.

Diz, ainda, o ilustrado professor pernambucano que o art. 173, I, fixa o termo final

para a constituição do crédito tributário pelo lançamento. Coisa bem diversa, no seu

entender, seria o estabelecimento de condições e prazos para o exercício da faculdade

de rever o lançamento efetuado.254

Por primeiro, deve-se assentar que o procedimento de revisão do lançamento

não se regula pelo modal deôntico “permitido” ou “facultado”. Diante da ilegalidade ma-

terial ou formal do ato administrativo de lançamento, não há discricionariedade da Fa-

zenda Pública. O princípio da estrita legalidade em matéria tributária e o caráter vincula-

do não só do ato administrativo de lançamento, como do próprio procedimento de sua

revisão, estão submetidos ao modal deôntico “obrigatório”.

Em outras palavras, constatada que a produção do ato administrativo não se

deu de acordo com os parâmetros legais, seja em razão da impugnação do particular

(art. 145, I) ou por dever de ofício (art. 149, caput e parágrafo único), a Fazenda Pública

está obrigada a corrigir ou revisar o defeito do ato.

Demais disso, é o próprio professor Souto Maior BORGES que, em outra pas-

sagem de sua obra, ao tratar do efeito preclusivo do lançamento, se incumbe de fazer o

necessário liame entre os mencionados dispositivos:

“Os Limites de ordem temporal para a revisão do lançamento pela Ad-

ministração Fazendária são, no CTN, basicamente disciplinados pelos

arts. 149, parágrafo único – conforme o qual a revisão do lançamento

254 Cf. BORGES, J. Op. cit, p. 357-8. Em primeiro lugar, quando trata da relação de

interdependência entre o art. 149 e o art. 173 do CTN: “Esse problema – o da fixação da

inteligência desse último dispositivo – revela-se tanto mais tormentoso quando se atente

para a circunstância de que o art. 149, parágrafo único, ao contrário do que geralmente se

supõe, não guarda para com o art. 173 do CTN qualquer relação de interdependência.

Trata, ao contrário, de matéria diversa. (...)” Em segundo lugar, quando menciona que o

procedimento de revisão do lançamento é uma faculdade do administrador: “Com efeito,

uma coisa é a decadência do direito de constituir o crédito tributário pelo lançamento; outra

bem diversa, é o estabelecimento de condições para o exercício da faculdade de rever um

lançamento já efetuado”. (g.n.)
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somente poderá ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda

Pública – 173 – que disciplina as hipóteses de decadência do direito

de constituir o crédito tributário – e 174 – que regula a prescrição da

ação para sua cobrança. Os limites postos pelo Código Tributário Nacio-

nal à iniciativa do sujeito passivo na revisão do lançamento estão con-

templados no art. 168, que estabelece o prazo para se pleitear a restitui-

ção do indébito tributário.”255 (g.n.)

De outro lado, o parágrafo único do art. 149 do CTN prescreveu que a revisão do

lançamento de ofício só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda

Pública. O enunciado desse dispositivo, sem dúvida, diz respeito à fixação de um limite

temporal para que a Fazenda Pública possa reconstituir validamente o crédito tributário

que fora constituído, inicialmente, com vício formal ou material.

Diga-se que essa interpretação, de igual, não é opinativa, mas decorre da pró-

pria dinâmica do direito. A intersecção da secular teoria dos atos administrativos com

conceitos de Teoria Geral do Direito permite, com total segurança, afiançar que a revi-

são do lançamento representa a convalidação de ato administrativo.

De outra sorte, a convalidação é a revogação por ilegalidade – terminologia

empregada, entre outros, por Agustin GORDILLO256 e García de ENTERRÍA257 –, de

255 BORGES, J. Op. cit., p. 459.

256 Cf. GORDILLO, A. Op. cit., p. 190. “A Administração por outro lado pode revogar seus próprios

atos, tanto se os considera ilegítimos, como se os reputa meramente inconvenientes; não a limita o

mesmo princípio que rege a revisão judicial. Daí então que existam duas classes de revogação

pela Administração: por ilegitimidade e por inoportunidade (...).”

257 Cf. ENTERRÍA, E.; FERNÁNDEZ, T-R. Op. cit., p. 570. “Entende-se por revogação a retirada

definitiva pela Administração de um ato seu anterior mediante outro de tipo contrário. Com base

nessa idéia, em princípio tão simples, palpita uma multidão de problemas. Uma parte destes proble-

mas, os mais angustiantes talvez, tem origem em um defeituoso delineamento histórico do tema,

dominado durante muito tempo por critérios convencionais equívocos; a outra deriva da própria

complexidade técnica que é inerente a retirada do ato. Na situação atual, a maior parte dos proble-

mas históricos ficou superada pelo ordenamento vigente. Contudo, a regulação positiva do tema

da revogação é todavia incompleta, ao menos se se tem em conta todas as diversas classes

possíveis de revogação. Existe, com efeito, uma revogação por motivos de legalidade (retirada de

atos viciados) e uma revogação por motivos de oportunidade (retirada de atos perfeitamente regu-

lares em si mesmos, mas inconvenientes em um momento dado).
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uma norma jurídica por outra. Ou seja, o lançamento tributário é ato administrativo e,

conseqüentemente, norma individual e concreta. Assim, como norma jurídica que é, pode

ser revogada em função de vícios que comprometam sua validade formal ou material.

Como apontado no primeiro capítulo, o fator tempo, embora possua menor rele-

vância no tocante à produção de normas abstratas, tem, por outro lado, influência no

atinente à produção de normas concretas, uma vez que estas se sujeitam à contagem de

prazos decadenciais, prescricionais e preclusivos, para que ingressem no sistema jurídi-

co ou sejam dele expulsas.

Ora, dentro da dinâmica negativa do direito positivo, o sistema jurídico encontra-

se em constante mutação. Normas são expulsas e outras são criadas em substituição.

No caso da revisão do lançamento, a situação não é diferente. Em termos exclusivamen-

te normativos, o que ocorre é a invalidação do ato viciado, que é expulso do sistema

jurídico com efeitos ex tunc e, em sua substituição, é criada nova norma. A norma

substitutiva, assim, terá dupla função: (i) invalidar a norma anterior e (II) substituí-la por

norma jurídica incompatível com a antecedente e compatível com a legalidade posta pela

ordem jurídica vigente.

Competência para invalidar pressupõe competência para criar. Assim, quando

se expulsa uma norma jurídica do sistema, não se declara apenas sua invalidade, mas

constitui-se sua invalidação com a criação de norma revocatória. Da mesma forma, a

norma substitutiva constitui novo direito, inova na ordem jurídica.

Como diz José Souto Maior BORGES:

“No procedimento revisório a constituição do crédito tributário terá cará-

ter autônomo, no sentido de que não corresponderá à conceituação le-

gal de lançamento.”258

Nesse passo, concorda-se plenamente com o mestre. O procedimento revisório

do lançamento não se confunde como o próprio lançamento, este ato tem natureza distin-

ta daquele, embora seja igualmente constitutivo do crédito tributário.

Entretanto, diverge-se, em parte, do pensamento de Souto Maior BORGES quan-

do afirma que o lançamento tem por objeto o fato tributável, enquanto o procedimento de

258 BORGES, J. Op. cit., 361.
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revisão teria como objeto o próprio lançamento. A divergência é parcial porque a primei-

ra parte do raciocínio é irretocável. Efetivamente, o lançamento tributário tem por objeto

o fato jurídico tributário.

Porém, com a devida licença, a revisão do lançamento não tem por objeto o

lançamento original nem se restringe apenas a ele. O lançamento tributário é apenas o

objeto imediato do procedimento de revisão. O que se busca, sob o aspecto normativo,

é a invalidação do ato anterior que apresente vício de legalidade. Todavia, o objeto mediato

da revisão é o próprio fato jurídico tributário, que há de ser descrito em outra linguagem

conforme o direito.

Esse pensar parece ser corroborado por Eurico Marcos Diniz de SANTI quando

afirma que, no patamar das normas individuais e concretas, a revisão do lançamento

equivaleria a novo lançamento constitutivo do crédito tributário. Assim, ao comentar o art.

149 e seus incisos, diz que a diferença estrutural entre o lançamento original e o ato de

sua revisão está em que, no primeiro, a motivação (conteúdo do lançamento) é apenas o

fato jurídico, enquanto no segundo há uma combinação do “fato-evento com pelo menos

uma das hipóteses, acima relacionadas”.259

Vale dizer que a revisão do lançamento tem a função revocatória do lançamento

anterior e a função constitutiva de novo crédito tributário. Daí a razão de se estabelecer

como prazo fatal para a revisão do lançamento o mesmo prazo decadencial que se teria

para a constituição do crédito pelo lançamento original.

Assim, diante de fato jurídico tributário ocorrido em dezembro de 2005, a Fazen-

da Pública deve constituir o crédito tributário em cinco anos (a contagem do dies a quo

fica por conta da aplicação das regras de decadência em cada caso), sob pena de

extinção do crédito. Constituído o crédito tributário pelo lançamento de ofício no ano de

2006, a Fazenda Pública estaria autorizada a revisar o lançamento original produzido

com vício formal ou material até dezembro de 2010.

259 SANTI, E. Decadência e prescrição..., cit., p. 125. “No patamar das normas individuais e

concretas a norma de revisão equivale a novo lançamento veiculador do crédito. Diferencia-

se estruturalmente do lançamento original apenas em razão de sua motivação: naquele, é

apenas o fato jurídico tributário, enquanto nesta, é a combinação do fato-evento com pelo

menos uma das hipóteses, acima relacionadas.”
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Não sendo efetuado o procedimento de revisão do lançamento nesse interregno, o

ato administrativo ganha estabilidade e passa a ser imutável para a Fazenda Pública: ocorre

preclusão temporal interna. Nesses termos, o controle de legalidade do ato administrativo

fica restrito à hipótese de confirmação, no caso de legalidade, ou de invalidação, no caso de

vícios. Ou seja, tornou-se precluso o direito da Fazenda Pública de rever o seu ato.

Dessa inferência decorre que os lançamentos tributários de ofício, produzidos

no último dia do prazo decadencial para a constituição do crédito, têm o condão de

afastar a decadência. Todavia, de se notar que, pela regra do parágrafo único do art. 149

do CTN, não obstante não se quadre mais falar em decadência, de igual não se poderá

argüir o permissivo legal que admite a revisão do lançamento, seja em decorrência de

erro de fato, erro de direito ou vício formal.

Tal dispositivo, assim, equacionaria um problema grave no que toca aos direitos

e garantias individuais. Ao se deixar indeterminado o prazo para a revisão do lançamen-

to tributário, ter-se-ia sem qualquer efeito, ou com efeito bastante amesquinhado, uma

das pilastras da segurança jurídica na tributação referente aos prazos decadenciais es-

tabelecidos pelos § 4° do art. 150 e art. 173, I, II.

O direito à ilimitada revisibilidade dos atos administrativos tributários por iniciativa

das Fazendas Públicas propiciaria, mesmo diante da ausência de motivo, que nos estertores

do vencimento do prazo qüinqüenal da decadência fossem editados atos administrativos

de lançamento tributário, em verdadeira fraus legis, apenas com o objetivo de salvaguarda

do direito de constituição do crédito. Tal abertura, além de incompatível com o Estado

Democrático de Direito, que tem como postulado a submissão ao princípio da segurança

jurídica, ofenderia, de chofre, os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, que de-

vem nortear as atividades administrativas, por força do art. 37 da Constituição Federal.

3.7 SINOPSE

Pode-se afirmar que, modernamente, existem dois sistemas de controle

jurisdicional dos atos administrativos de natureza tributária.

No primeiro, denominado sistema de jurisdição ordinária, os atos administrati-

vos submetem-se à revisão perante o Poder Judiciário. Costuma-se denominar esse

sistema de jurisdição única de competência exclusiva do Poder Judiciário.
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As modernas constituições, inclusive a Constituição Brasileira de 1988, estabe-

lecem as funções especiais de cada um dos três poderes, no interior das quais cada um

agirá com total independência. Contudo, dentro de um sistema de freios e contrapesos,

o Estado de Direito, por influência do l´espirit des lois de Montesquieu, buscou enfraque-

cer o Estado diante do particular procurando evitar a concentração do poder nas mãos

de um indivíduo, visando, com isso, inibir o arbítrio. Assim, buscou-se um sistema de

controle recíproco, de maneira a evitar que o exercício de poder em cada uma das suas

dimensões não se faça de forma incontrastável.

Isso significa compreender que o sistema de separação de poderes não deve

ser observado pela ótica exclusivamente formal, mas diante de sua dialética de atuação,

em que o exercício interno de poder pode ser contrastado perante outro poder. Ante isso

é que surge a denominada jurisdição única, porque tanto os atos dos particulares quanto

os emanados pelo Estado submetem-se ao controle da jurisdição comum.

Contudo, ao lado desse grande sistema há outro, igualmente importante, incor-

porado pelo direito brasileiro. Em oposição à denominada jurisdição única, o

constitucionalismo brasileiro adotou o sistema de jurisdição dúplice. Neste caso, haverá

um sistema de autocontrole da Administração Pública por órgãos integrantes da sua

própria estrutura, especializados em compor litígios de natureza contenciosa administra-

tiva tributária.

Nesse sistema, denominado contencioso administrativo tributário, a administra-

ção não se submete à jurisdição comum, mas a Tribunais ou Conselhos de Estado com

competência específica para a aferição da validade/legalidade dos atos administrativos

tributários. A jurisdição administrativa – tomado o termo como competência para aplica-

ção de norma abstrata a casos concretos – é opção do administrado. Todavia, exercita-

da a opção, irromperão os princípios constitucionais informadores da atividade adminis-

trativa. Note-se que a opção do contribuinte pela defesa de seus direitos perante a

Administração não exclui a apreciação da matéria do exame pelo Poder Judiciário.

Assim, neste estudo, buscou-se estabelecer, com base em princípios constitucio-

nais implícitos e explícitos, bem como em algumas regras processuais aplicáveis ao

processo contencioso administrativo, o que se convencionou denominar de limites adje-

tivos, objetivos e temporais à competência da Administração para iniciar o procedimen-

to de revisão do auto de infração.
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A medula desses vetores está dividida entre o princípio da estrita legalidade em

matéria tributária e o princípio da segurança jurídica na tributação. Embora esses princí-

pios não tenham índole processual ou adjetiva, acabam por influir diretamente na ativida-

de das autoridades administrativas dotadas de competência para o autocontrole da le-

galidade dos atos administrativos.

O primeiro – estrita legalidade – é favorável à eliminação das ilegalidades que

contaminam o ato administrativo, não oferecendo, ao administrador competente, mar-

gem de discricionariedade diante de sua constatação. O segundo – segurança jurídica –,

por seu turno, visa a estabilidade das situações jurídicas individuais constituídas por atos

de autoridade pública, não admitindo a ilimitada revisão dos atos.

Desse modo, observa-se que o princípio da estrita legalidade em matéria tribu-

tária exige da Administração Pública a invalidação de atos administrativos que não pos-

sam ser convalidados sem os vícios de origem. De outra sorte, obriga à convalidação

dos atos administrativos que tenham sido praticados com vícios formais ou materiais,

nesses últimos inclusos os atos praticados com erro de fato ou de direito.

Viu-se, então, que a regra do art. 146 do Código Tributário Nacional não pode

ser entendida como regra de fechamento do sistema, de modo a ser interpretada como

vedação para a Administração Pública convalidar atos administrativos editados com

erro de direito ou com erro de subsunção, conforme sustenta parcela importante de nos-

sa doutrina.

A modificação de critérios jurídicos, em face de nova interpretação de lei produ-

zida por decisão judicial ou administrativa que passe a ter força de norma complementar

em matéria tributária (art. 100, I e II do CTN), produz efeitos ex nunc como ocorre com a

edição de uma norma abstrata que venha inovar na ordem jurídica, ou seja, que trate de

assunto nunca antes analisado. Daí não se poder invocar a mudança de critérios jurídi-

cos interpretativos para se rever lançamento tributário produzido em consonância com a

interpretação ou com os critérios jurídicos vigentes ao tempo da ocorrência dos fatos

tributários.

A modificação de critérios jurídicos, consoante estabelece a parte final do art.

146, “somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a

fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução”. Vale dizer que a nova interpreta-

ção não retroage para atingir atos administrativos perfeitos. Nesse passo, estão em
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consonância o princípio da legalidade em matéria tributária ao estabelecer limite objeti-

vo que impede a revisão do lançamento, e o da segurança jurídica na tributação, que

busca preservar as relações jurídicas firmadas de acordo com a legalidade.

Portanto, observa-se que a legalidade autorizaria a Administração Pública a rever

o auto de infração, desde que provocada pelo particular, em razão de erro de direito, de

erro de fato ou de vício formal, levando-se em conta que, em termos normativos, a

convalidação de atos viciados implica edição de nova norma no sistema, a qual será

constitutiva da invalidade da norma anterior e constitutiva da validade da norma posterior.

Entretanto, o princípio da segurança jurídica na tributação, dentre as funções no

sistema jurídico, tem como corolário, em um Estado Democrático de Direito, estabilizar

as relações decorrentes de situações jurídicas individuais. Portanto, nessa seara não há

como se admitir a ilimitada revisão de atos administrativos tributários, mormente se essa

revisão vilipendiar qualquer direito e garantia fundamental do administrado.

Quer isso dizer que o processo administrativo fiscal não pode ser visto como

procedimento sujeito ao alvedrio da Administração Pública, como, com desdém, susten-

tam alguns processualistas de escola conservadora. O processo administrativo fiscal

deita suas raízes no texto constitucional exatamente no capítulo referente aos direitos e

garantias fundamentais dos indivíduos, sendo cláusula pétrea em nosso ordenamento,

não admitindo sequer proposta de emenda constitucional tendente a aboli-lo.

A raiz constitucional do processo administrativo em geral está inserta no inciso

XXXIV, alínea a, do art. 5°, que assegura o direito de petição aos Poderes Públicos em

defesa de direito ou contra a ilegalidade ou abuso de poder.

Portanto, interposta petição aos Poderes Públicos, o princípio da oficialidade

determinará o impulso do processo até a resposta motivada da Administração. O pro-

cesso administrativo, quando envolve direito de terceiros para impor penalidade ou atin-

gir o patrimônio e a liberdade das pessoas, deverá respeitar o devido processo legal

(art. 5°, LIV) e assegurar a ampla defesa e o contraditório (art. 5°, LV), com os meios e

recursos (direito a duplo grau de cognição) a ele inerentes.

Como se viu, o auto de infração é ato administrativo eminentemente sancio-

natório. O crédito tributário dele decorrente tem natureza patrimonial. Em face disso, no

caso de impugnação administrativa do auto de infração, deverá ser instaurado processo
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jurisdicional administrativo, assegurados ao administrado os direitos e garantias funda-

mentais de índole constitucional.

A cláusula do devido processo legal, como se afiançou, tem como destinatários

os três poderes do Estado: Executivo, Legislativo e Judiciário. Portanto, a atuação admi-

nistrativa deve séria obediência ao devido processo legal, com as garantias jurídicas

formais e materiais que lhe são iminentes, cabendo ressaltar a ampla defesa, contraditó-

rio, acesso às instâncias recursais, motivação, publicidade etc.

Assim, o princípio da estrita legalidade em matéria tributária espraia-se por todo

o processo de positivação de normas jurídicas que envolvam direta ou indiretamente a

instituição, a arrecadação ou a fiscalização de tributos. O ato administrativo vinculado de

lançamento tributário está jungido à estrita legalidade, razão pela qual, mesmo após a

impugnação do sujeito passivo, a Administração terá por obrigação rever o lançamento

tributário viciado, adequando-o à legalidade.

De outra sorte, o princípio da segurança jurídica na tributação busca a estabili-

dade das relações jurídicas entre as Fazendas Públicas e os contribuintes. Nesse senti-

do, sob a perspectiva formal, a revisão do lançamento em sede de contencioso adminis-

trativo não poderá ser iniciada se sua efetivação violar algum direito ou garantia do

administrado, ofendendo os princípios informadores da atividade administrativa no de-

senvolver do devido processo legal.

Mas a segurança jurídica na tributação, no atinente aos limites postos no siste-

ma para a revisão do lançamento, submete-se, igualmente, à preponderância do tempo,

relevante para a positivação no sistema jurídico de normas individuais e concretas váli-

das. Ora, a regra do parágrafo único do art. 149 do Código Tributário Nacional é o mais

forte limite à revisão do lançamento/auto de infração.

Em qualquer situação, mesmo que assegurados ao litigante seus direitos e ga-

rantias fundamentais decorrentes de princípios constitucionais informadores da ativida-

de administrativa, os erros de fato e de direito ou os vícios formais que maculem o lança-

mento original somente poderão ser revistos enquanto não extinto o direito da Fazenda

Pública. Vale dizer, a constituição do crédito tributário pela edição da norma revocatória

que venha convalidar o ato viciado deve ser concluída dentro do prazo decadencial pre-

visto no § 4° do art. 150 ou no art. 173, I e II do Código Tributário Nacional.
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Em outras palavras, promovida de ofício pela autoridade competente para lançar,

ou em razão de impugnação do particular, a revisão do auto de infração representa a

convalidação de ato administrativo. Ou seja, a revisão do lançamento, em termos normativos,

é constitutiva da revogação do ato anterior e constitutiva da edição de nova norma.

O quadro a seguir sintetiza os limites no sistema para a revisão do auto de

infração em sede de contencioso administrativo fiscal. Vêem-se, no topo do quadro,

o princípio da legalidade e o princípio da segurança jurídica intermediados pelo limi-

te temporal estabelecido pela regra do parágrafo único do art. 149 do Código Tribu-

tário Nacional.

LIMITES À REVISÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO

LIMITE TEMPORAL

Parágrafo único

do art. 149 do CTN

Mudança de

Critério Jurídico

art. 146 do CTN

Erro de Fato

Formal e Material

Erro de Direito

Vício Formal

Publicidade

Princípio

da Segurança

Jurídica

Direito de Petição

contra Ilegalidade

ou Abuso de Poder

Devido Processo
Legal

Ampla Defesa

e Contraditório

Informalismo

em Prol do

Contribuinte

Vedação da

Reformatio

in Pejus

Verdade

Material

Duplo Grau

de Cognição
Motivação

Limite Subjetivo

e Objetivo da

Lide

Oficialidade

Princípio da

Legalidade
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Assim, a legalidade, de um lado, é favorável à revisão do lançamento em decor-

rência de erro de fato formal ou material ou pelo erro de direito, admitindo-se, ainda, a

revisão por vício formal. O mesmo princípio funciona também como limite objetivo impos-

sibilitando a revisão do lançamento em função de mudança de critérios jurídicos, ex vi do

art. 146 do CTN.

De outro lado, a segurança jurídica, tendo como corolário os demais princípios

constitucionais formais e materiais assecuratórios de direitos e garantias fundamentais,

impede a ilimitada revisão dos atos administrativos.

Admita-se, por força do princípio da estrita legalidade em matéria tributária, a

revisão do lançamento em função de vícios materiais ou formais. Entretanto, esse proce-

dimento deve ser procedido no primeiro grau de cognição administrativa, oportunidade

em que devem ser devolvidos ao contribuinte os direitos e prerrogativas assegurados

pelo amplo contraditório.

A possibilidade de revisão do auto de infração no segundo grau de cognição

não se mostra tão ampla e geral. A revisão pode ser feita em razão do erro de fato formal

ou em face de vícios formais, desde que não agrave a situação do recorrente. Todavia,

não é de se admitir a revisão por erro de fato material ou por erro de direito, pois a

revisão, nestas hipóteses, implica a edição de nova norma, da qual o acusado não teve

a oportunidade de defesa. Por essa razão, a revisão do lançamento no segundo grau,

nas situações arroladas, representaria para o administrado ofensa de inúmeros direitos

e garantias fundamentais que lhes são assegurados.

Demais disso, seja no primeiro ou no segundo grau de cognição administrativa,

não se admite a revisão do lançamento se estiver extinto o direito da Fazenda Pública de

constituir o crédito tributário pela edição de uma nova norma individual e concreta. Trata-se

de prazo preclusivo para a Administração, que, consoante a regra do parágrafo único do

art. 149 do Código Tributário Nacional, somente poderá iniciar e, também, concluir a revi-

são do lançamento enquanto não extinto o seu direito. Esse prazo conta-se segundo as

regras decadenciais aplicáveis nos termos do § 4°, do art. 150, ou do art. 173, I, II, do CTN.
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CONCLUSÃO

Os ordenamentos jurídicos são formados pelo conjunto de normas jurídicas váli-

das em determinadas coordenadas de tempo e espaço. Portanto, norma jurídica e vali-

dade são conceitos fundamentais para o direito.

A Ciência do Direito, além do ordenamento jurídico, costuma examinar o direito como

sistema. Os sistemas jurídicos podem ser examinados pela perspectiva estática ou pela

dinâmica. Contudo, é pela dinâmica do sistema de direito positivo que se capta o processo

de contínua transformação das unidades de seu conjunto. Normas jurídicas são criadas, ex-

pulsas ou substituídas. É pela linha divisória do sistema jurídico de direito positivo que o

operador do direito terá segurança para aferir, em um dado momento, pela visão estática do

sistema, quais as normas jurídicas válidas integram determinada ordem jurídica.

Os sistemas jurídicos são formados por várias espécies normativas. As mais

comuns são as normas gerais e abstratas e as individuais e concretas. As normas abs-

tratas descrevem, no antecedente, hipóteses de ocorrência no plano fenomênico. As

normas concretas descrevem, no antecedente, fatos ocorridos em determinadas coor-

denadas de tempo e espaço. Quanto ao conseqüente, as normas são gerais quando

apontam de forma conotativa para uma classe universal de pessoas que reúnam condi-

ções de integrar um dos pólos de eventual relação jurídica. As normas são individuais

quando o conseqüente individualiza de forma denotativa e prescritiva aqueles que inte-

gram os pólos ativo e passivo da relação jurídica. Pela conjunção desses elementos,

pode-se construir quatro tipos de normas: (i) abstratas e gerais, (ii) abstratas e individuais,

(iii) concretas e gerais, e (iv) concretas e individuais.

Pelos recentes estudos a respeito da Teoria das Fontes do Direito, chegou-se à

conclusão de que as normas jurídicas são postas aos pares no sistema. De forma analí-

tica, constatou-se que o veículo introdutor de normas no sistema (Lei, Decreto, Sentença,

Ato Administrativo etc.) também é norma. Não norma geral e abstrata ou individual e

concreta, mas norma geral e concreta. Diz-se que a norma é concreta pois, no seu ante-

cedente, retrata evento ocorrido no mundo fenomênico: em determinadas coordenadas

de tempo e espaço houve o exercício de competência por autoridade legítima e segundo
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o procedimento previsto no ordenamento. É geral porque, no conseqüente, estabelece

relação jurídica que obriga a todos: pelo fato de ser Lei, Sentença, Ato Administrativo,

então, todos devem observar seus dispositivos.

É pela norma geral e concreta que se verifica a validade formal ou sintática das

normas jurídicas. Por meio do veículo introdutor é que se pode retornar à instância da

enunciação e observar se a autoridade que produziu a norma era competente, se o pro-

cedimento para sua edição foi atendido, se havia motivo para a edição da norma e se foi

atendido o princípio da publicidade.

Validade é conceito relacional. Não é, assim, qualidade de norma jurídica. Nor-

ma jurídica válida é a que existe no sistema. Portanto, validade é relação de pertinência

entre norma e sistema jurídico.

Derrogação e ab-rogação são formas de expulsar ou substituir normas no siste-

ma jurídico. A norma revocatória, dependendo da espécie normativa da qual é depen-

dente, pode cortar a validade ou a vigência da norma revogada.

A norma revocatória tem por função revisar o sistema jurídico pela subtração ou

substituição de norma jurídica anteriormente válida. Quando ocorre mera subtração, a

norma revocatória corta a validade ou a vigência da norma revogada e, ao mesmo tem-

po, perde validade, uma vez que cumpriu sua função dentro do sistema. De outro modo,

a norma revocatória pode substituir a anterior, modificando seu conteúdo. Nesse caso, a

norma revocatória terá dupla função: (i) cortar a validade ou a vigência da norma anterior;

(ii) criar nova norma com conteúdo incompatível com o da norma anterior.

Quanto à amplitude da revogação, fala-se em derrogação ou ab-rogação. A ab-

rogação ocorre quando a norma revocatória atinge o próprio veículo introdutor ou supri-

me todo o conteúdo da norma revogada. A derrogação, por sua vez, atinge parcialmente

o conteúdo da norma revogada, sem, contudo, suprimi-lo, deixando parcela do conteúdo

do veículo introdutor com a validade intocada.

Quanto às classes, a revogação pode ser expressa ou tácita. A revogação tácita

divide-se em revogação por nova disciplina ou por incompatibilidade de texto.

A revogação expressa ou por nova disciplina projeta o princípio da segurança

jurídica, uma vez que não demanda interpretação autêntica do direito, a ser produzida

por autoridades legitimadas pelo sistema (vide Capítulo I, item 1.1.10).
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A revogação tácita por incompatibilidade de texto não pode, em termos da dinâ-

mica normativa do direito, ser considerada, tecnicamente, revogação. Em verdade, essa

pseudoclasse de norma revocatória gera apenas o conflito entre normas, demandando a

edição de uma terceira norma que deverá ser produzida por autoridade competente.

Essa terceira norma será revocatória expressa de uma ou de ambas as normas em

conflito. Portanto, conclui-se que não há no sistema jurídico revogação tácita por incom-

patibilidade de texto, mas apenas a revogação tácita global ou por nova disciplina.

A revogação da norma individual e concreta, por seu turno, será expressa, tendo

em vista que sua produção ocorre por autoridade competente e dentro de uma dialética

processual ou procedimental. Deriva, daí, que a revogação da norma individual e concre-

ta representa significativa projeção do princípio da segurança jurídica.

Assim, pode-se falar de duas classes de revogação da norma individual e con-

creta. A primeira seria a revogação expressa por invalidação ou supressão, isto é, a

norma revocatória teria por função apenas cortar a validade da norma anterior, perden-

do, no mesmo instante, sua própria validade por ter cumprido sua função dentro do siste-

ma. A segunda pode ser classificada como norma revocatória expressa por incompatibi-

lidade de texto. Nesse caso, a norma revocatória tem dupla função: (i) corta a validade

da norma individual anterior e (ii) cria uma nova norma com conteúdo modificado em

relação à norma anterior, sendo que a modificação pode ocorrer em qualquer dos ele-

mentos do veículo introdutor ou de seu conteúdo (vide Capítulo I, item 1.2.1).

Os teóricos do direito costumam afirmar que as normas jurídicas obstratas têm

pelo menos cinco dimensões temporais: (i) tempo de existência; (ii) tempo de validade;

(iii) tempo de vigência; (iv) tempo de aplicação; e (v) tempo de eficácia. Entretanto, algu-

mas normas individuais e concretas, especialmente os atos administrativos em sentido

estrito e as sentenças ou acórdãos proferidos pelo Poder Judiciário, além de não se

sujeitarem às mesmas cinco dimensões temporais destacadas, sujeitam-se, de outra

forma, a outras duas dimensões temporais, a saber: (i) tempo para criação e (ii) tempo

para a expulsão ou substituição no sistema jurídico de direito positivo.

A ultra-atividade é a possibilidade que as normas jurídicas têm de serem aplica-

das após a sua revogação. Entretanto, tal fenômeno diz respeito apenas às normas de

caráter abstrato. A revogação da norma abstrata não expulsa do sistema jurídico a norma, que

pode ser aplicada para a produção de outras normas individuais e concretas, cujos fatos
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jurídicos tenham ocorrido ao tempo de sua vigência plena. Tal fenômeno não ocorre com

as normas individuais e concretas, que, diante de sua revogação, não podem mais ser

executadas. Melhor explicitando, aplicação e vigência não são qualidades de normas

individuais e concretas (vide Capítulo I, item 1.2.4).

O sistema jurídico de direito positivo, em sua dinâmica de contínua mutação de

elementos (normas jurídicas), busca, no atinente às relações jurídicas postas, eliminar o

conflito de interesses, pondo termo aos litígios. Por isso é que no plano da concreção

foram estabelecidas regras mais rígidas para a revogação ou criação de normas indivi-

duais e concretas. Essas regras estruturais são inaplicáveis às normas gerais e abstra-

tas. Trata-se, assim, das chamadas regras de decadência e prescrição, das preclusões

temporais, lógicas ou consumativas e da coisa julgada ou litispendência, aplicáveis ex-

clusivamente no atinente ao processo de criação ou expulsão de normas individuais e

concretas.

Para criação, as normas individuais e concretas estão sujeitas a prazos

decadenciais, prescricionais e preclusivos. Para expulsão, a coisa julgada material e a

imutabilidade dos atos administrativos, em razão do decurso de tempo, estabilizam as

relações jurídicas. As normas individuais e concretas, sem mecanismo de revisão ou

revogação, ganham status de validade definitiva. Essas regras estruturais são as pilastras

do princípio da segurança jurídica em qualquer ordenamento jurídico onde prevaleça o

Estado de Direito.

As normas jurídicas têm homogeneidade sintática e heterogeneidade semânti-

ca. É por meio da heterogeneidade semântica que se distingue uma das outras. Assim,

a norma jurídica tributária é a que, em seu conteúdo, cuida direta ou indiretamente de

matérias relativas à instituição, arrecadação e fiscalização de tributos (vide Capítulo II,

item, 2.1).

A regra-matriz de incidência tributária é, por excelência, considerada a norma

jurídica tributária geral e abstrata no sentido estrito do termo. A regra-matriz dos tributos

é norma de conduta, ou seja, é norma de direito material que no seu antecedente apre-

senta três critérios: (i) material, (ii) espacial e (iii) temporal. No conseqüente, é composta

por dois critérios: (i) pessoal (identificação do sujeito ativo e do passivo) e (ii) quantitati-

vo, formado pela alíquota e base de cálculo (vide Capítulo II, item 2.1.1).
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O lançamento tributário, por seu turno, é por excelência a norma individual e con-

creta tributária no sentido estrito do termo. Ou seja, o conteúdo do lançamento tributário/

auto de infração é produto da aplicação da regra-matriz de incidência tributária.

A constituição do crédito tributário pode ser levada a efeito tanto pelo particular

quanto pela autoridade administrativa. O particular está autorizado a editar normas indi-

viduais e concretas em matéria tributária. Pode constituir o crédito tributário no caso dos

tributos sujeitos ao chamado “autolançamento”, sendo que esse crédito fica sujeito a

ulterior homologação por autoridade administrativa. Assim, na linguagem do art. 142 do

CTN, apenas a constituição de crédito tributário por autoridade administrativa pode ser

denominada de lançamento tributário (vide Capítulo II, item 2.1.2).

O lançamento tributário e o auto de infração são atos administrativos. Desse

modo, são normas jurídicas gerais e concretas que, em seu conteúdo, carregam normas

individuais e concretas.

O ato administrativo em sentido estrito é norma geral e concreta que traz em seu

conteúdo uma ou mais normas individuais e concretas. Assim, o estudo da anatomia das

normas jurídicas pode ser desmembrado em duas partes. Pode-se estudar os elemen-

tos da norma geral e concreta (veículo introdutor) e os elementos da norma individual e

concreta. Os elementos formais (ato-fato administrativo) estão no veículo introdutor. Os

elementos materiais (ato-norma administrativo) estão no seu conteúdo: nas normas indi-

viduais e concretas (vide Capítulo II, item 2.2).

Os elementos do antecedente da norma geral e concreta, designados ato-fato,

são quatro: (i) autoridade administrativa competente; (ii) procedimento previsto no

ordenamento; (iii) motivo do ato; e (iv) publicidade. Destaque-se que a prova do evento

tributário ou a chamada prova-procedimento faz parte do motivo do ato, ou seja, é ele-

mento formal indispensável para justificar o lançamento (vide Capítulo II, item 2.2.1).

Os elementos da norma individual e concreta – ato-norma administrativo – são

dois: fato-evento e fato-norma. Fato-evento é a descrição, em linguagem competente, do

evento tributário ou da prova-procedimento. É, pois, a prova-produto, ou seja, é

metalinguagem que tem como objeto a prova-procedimento. Em resumo, fato-evento é

fato jurídico tributário. Portanto, deve haver subsunção entre motivo do ato e sua motiva-

ção para a edição de uma norma individual e concreta válida. Fato-norma é o conse-
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qüente da norma individual e concreta que estabelece a relação jurídica e constitui o

crédito tributário (vide Capítulo II, item 2.2.2).

O conteúdo do ato administrativo do lançamento é declaratório do evento, razão

pela qual se aplica a legislação vigente na data do evento. Além disso, é constitutivo do

fato jurídico tributário no antecedente e constitutivo do crédito tributário no conseqüente

normativo (vide Capítulo II, item 2.3.1).

É lícito afiançar que existe apenas uma espécie de lançamento tributário (lança-

mento de ofício) e duas modalidades de constituição de crédito tributário: (i) uma pelo

particular no cumprimento de seus deveres instrumentais; e (ii) outra por autoridade ad-

ministrativa, por meio do lançamento de ofício (vide Capítulo II, item 2.3.3).

O lançamento tributário e o ato de imposição de penalidade são atos administra-

tivos de natureza jurídica distinta. No conteúdo do auto de infração podem ser encontradas

duas normas: (i) decorrente da prática de ato ilícito, quando se fala em ato de imposição de

penalidade; (ii) decorrente de ato lícito, quando há exigência de imposto. Dois atos admi-

nistrativos distintos com mesmo suporte material designados auto de infração.

O lançamento tributário é ato administrativo da classe dos simples, constitutivos

ou modificativos de direito. O auto de infração, quando carrega em seu conteúdo a exi-

gência de imposto, será lançamento de ofício. E esse lançamento enquadra-se na clas-

se dos atos administrativos modificativos de direito. Ou seja, o auto de infração, no

respeitante à exigência de imposto, será sempre emitido em substituição ao expediente

inicialmente confiado ao sujeito passivo, nos tributos sujeitos ao “autolançamento”. O

crédito tributário não constituído pelo sujeito passivo ou constituído com linguagem defi-

ciente será substituído pelo auto de infração. Em suma, nos termos do art. 149, V, o auto

de infração será exarado quando comprovada a omissão ou inexatidão, por parte da

pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade de constituição do crédito tributá-

rio (vide Capítulo II, item 2.3.4).

Ainda no atinente ao auto de infração, não obstante a clara distinção entre lícito

e ilícito tributário, a experiência demonstra é que, o mais das vezes, a autoridade admi-

nistrativa competente, ao editar o ato administrativo que carregue no seu conteúdo ape-

nas a exigência de penalidade ou quando haja exigência simultânea de imposto e multa,

acaba por enunciar apenas uma norma, descrevendo somente a prática do ilícito tributá-
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rio. Tal equívoco do administrador, na construção do conteúdo da norma, dificulta o con-

trole da legalidade do ato administrativo. O vício no lançamento acaba por contaminar o

ato de imposição de penalidade e vice-versa (vide Capítulo II, item 2.3.3).

O Código Tributário Nacional, especialmente nos arts. 145, 146 e 149, estabele-

ce, no âmbito infraconstitucional, a chamada regra-matriz de invalidação do ato-norma

administrativo de lançamento tributário. Esses dispositivos criam apenas duas ordens

de limitação à atividade administrativa de revisão do lançamento. Em verdade, o que se

encontra positivado no CTN são os chamados limites objetivos ou temporais à revisão

do lançamento ex-officio/auto de infração (vide Capítulo III, item 3.1).

Não obstante isso, no nosso ordenamento jurídico não há como negar a existên-

cia de um verdadeiro processo administrativo tributário garantido por princípios de índo-

le constitucional. O direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direito ou

contra a ilegalidade ou abuso de poder (art. 5°, XXXIV, a) é a matriz constitucional do

processo administrativo tributário. Esse princípio e também os do devido processo legal

(art. 5°, LIV) e do amplo contraditório (art. 5°, LV) são direitos e garantias fundamentais

das pessoas, que não podem ser amesquinhados, sendo, inclusive, vedada qualquer

proposta de emenda constitucional tendente a aboli-los (art. 60, § 4°, IV).

Em nosso ordenamento jurídico, por força do disposto no art. 5°, LV da Constitui-

ção Federal, não se quadra mais falar em mero procedimento administrativo de revisão

do lançamento. A própria Constituição Federal, no capítulo referente aos direitos e ga-

rantias individuais, encarregou-se de dissipar as disputas acadêmicas sobre a matéria,

adotando a terminologia “processo administrativo”, garantindo aos litigantes ou acusa-

dos em sede administrativa, da mesma forma que vigora a garantia no processo judicial,

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

Assim, não há de se negar que, ao lado dos limites objetivos e temporais posi-

tivados pelo Código Tributário Nacional, existem, também, os chamados limites adjetivos

ou processuais que garantem o administrado ante a prerrogativa da Administração de

revisar os atos administrativos concretos criadores de situações jurídicas individuais, não

admitindo a ilimitada revisão de atos postos no sistema com vícios. Desse modo, iniciada

a fase processual administrativa contenciosa, com a peça de impugnação do auto de infra-

ção pelo sujeito passivo da obrigação tributária, surgem o conflito de interesses e o direito

subjetivo do contribuinte de ver respeitados todos os seus direitos, e a respectiva obrigação
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da Administração em prestar a jurisdição de maneira que o administrado tenha assegura-

dos todos os seus direitos e garantias fundamentais (vide Capítulo III, item 3.2).

O princípio da estrita legalidade em matéria tributária e o da segurança jurídica

na tributação são os vetores constitucionais dos limites positivados no sistema para re-

visão do auto de infração. É pela conjunção desses dois princípios que, no Estado de

Direito, se busca o equilíbrio nas relações jurídicas entabuladas entre o Estado e os

particulares.

A legalidade, de um lado, autoriza as Fazendas Públicas a rever o lançamento

vicioso, em razão de erro de fato, erro de direito ou vício formal. Assim, o único limite

objetivo substancial posto no sistema para impedir a revisão do lançamento/auto de in-

fração pela Administração diz respeito à ininvocabilidade da modificação de critérios

jurídicos, ex vi do art. 146 do Código Tributário Nacional. Saliente-se que não se deve

confundir o erro de direito com a modificação de critérios jurídicos.

A segurança jurídica na tributação, por seu turno, busca a estabilidade das rela-

ções jurídicas individuais postas no sistema por ato de autoridade administrativa. Com

isso, o que se pretende é que os atos administrativos não sejam revistos de forma ilimi-

tada pela Administração, o que geraria inconcebível insegurança ao administrado nas

relações com o Fisco, contrariando a própria finalidade do sistema jurídico (vide Capítu-

lo III, item 3.4.1).

Podem ser destacados doze princípios utilizados no processo administrativo tri-

butário que, de forma direta ou indireta, influenciam as autoridades administrativas no

controle de legalidade dos atos administrativos tributários. Os princípios da legalidade

objetiva (item 3.4.3) e da segurança jurídica na tributação (item 3.4.1) foram aqui desta-

cados como vetores constitucionais na condução do processo administrativo. Outros

três princípios, assegurados no processo administrativo encontram-se expressamente

enunciados no art. 5° da Constituição Federal como cláusulas pétreas: (i) o princípio do

direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direito ou contra a ilegalidade ou

abuso de poder (item 3.4.2), (ii) o devido processo legal formal e material (item 3.4.4) em

proteção da liberdade e do patrimônio das pessoas e (iii) contraditório e ampla defesa

(item 3.4.5). Esses três princípios estão vinculados à segurança jurídica na tributação e

formam, no seu conjunto, a matriz constitucional do processo administrativo tributário,

funcionando como freios e contrapesos, de modo a limitar a Administração Pública no

seu direito de rever o lançamento tributário (vide Capítulo III, item 3.3).
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Os demais princípios arrolados são (1) a revisibilidade ou o duplo grau (item

3.4.6) de cognição administrativa, (2) a vedação da reformatio in pejus (item 3.4.7), (3)

limites subjetivos e objetivos da lide (item 3.4.8), (4) motivação das decisões (item 3.4.9),

(5) a verdade material (item 3.4.10), (6) a oficialidade ou o impulso oficial (3.4.11) e (7) o

informalismo a favor do contribuinte (3.4.12). Todos estão ligados ao princípio da segu-

rança jurídica na tributação ou da proteção da confiança do administrado. São princípios

próprios do processo administrativo tributário e têm conotação distinta dos seus homô-

nimos utilizados no processo judicial.

Os limites objetivos à revisão do lançamento/auto de infração estão positivados

nos arts. 145, 146 e 149 do Código Tributário Nacional. Entretanto, por força do inciso I,

do art. 149, a lei ordinária dos entes políticos que compõem a Federação, de forma

integrativa ao disposto na lei complementar, tem aptidão para criar outras hipóteses abs-

tratas que autorizem a Administração a proceder à revisão do lançamento, desde que

não colidam com o estabelecido no Código Tributário Nacional. Assim, rejeita-se o cará-

ter taxativo da enumeração do art. 149 (vide itens 3.5 a 3.5.2).

Contrariando a regra geral de que os atos administrativos de efeitos concretos

não podem ser convalidados após a impugnação do particular, o direito positivo brasilei-

ro, em função da prevalência do interesse público sobre o privado, criou uma exceção,

admitindo a revisão do lançamento após a apresentação de defesa pelo contribuinte

(vide item 3.5.1). Assim, não existem limites de ordem substancial à revisão do lança-

mento em sede de contencioso administrativo. O lançamento/auto de infração pode ser

revisto em face do erro de fato, do erro de direito e do vício formal.

O erro de fato pode ser subdividido em dois: erro de fato formal e erro de fato

material. Ambos são erros internormativos, ocorrem pela inadequada subsunção do

motivo do ato (elemento da norma geral e concreta) e o seu conteúdo (a norma individual

e concreta). O erro de fato é relativo à prova, ou seja, é um desajuste lingüístico entre

prova-procedimento e prova-produto (3.5.3).

No erro de fato formal, o desajuste lingüístico ocorre em função da equivocada

transcrição da prova. Nesse caso, a convalidação do ato administrativo se faz apenas na

norma individual e concreta, não havendo necessidade de modificação no fundamento

legal dos enunciados-enunciados. O erro de fato formal pode ser motivo da revisão do

lançamento tanto em primeira quanto em segunda instância (vide item 3.5.3).
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No erro de fato material, o desajuste lingüístico ocorre em função da equivocada

interpretação da prova. A prova-procedimento (motivo do ato) indica ter ocorrido o even-

to “A”. Contudo, ao se descrever o fato jurídico tributário, enuncia-se a ocorrência do fato

“B” e adota-se como fundamento legal a norma geral e abstrata que tem como hipótese

conotativa o fato “B”. Vê-se, assim, que o erro não ocorre pela inadequada subsunção

da linguagem do fato à linguagem da norma geral e abstrata. O erro está na inadequada

subsunção da linguagem da prova-procedimento à linguagem da prova-produto, entre o

motivo do ato e a sua motivação, entre o ato-fato e o fato-evento. Nestes termos, a

convalidação do ato administrativo demanda a modificação não só da descrição do fato

jurídico tributário como, também, da capitulação da infração ou da penalidade. O erro de

fato material somente poderá ser convalidado em primeira instância (item 3.5.3).

Erro de direito é internormativo. Trata-se de erro cometido entre a linguagem do

fato jurídico tributário e a linguagem da norma geral e abstrata. Esse erro ocorreria na

inadequada eleição, pelo aplicador do direito (autoridade administrativa), do fundamen-

to de validade material da norma individual e concreta. Portanto, no erro de direito o

desajuste lingüístico envolve duas ou mais normas, sendo uma, obrigatoriamente, indivi-

dual e concreta e a outra, necessariamente, geral e abstrata. O erro de direito, assim

como o erro de fato material, somente pode ser revisto em primeira instância. A corre-

ção desse erro em segundo grau de cognição administrativa ofenderia o devido proces-

so legal, a ampla defesa e o contraditório, o duplo grau de jurisdição, os limites subjeti-

vos e objetivos da lide e outros limites processuais e adjetivos postos no sistema.

A modificação de critério jurídico, nos termos do art. 146 do Código Tributário Nacio-

nal, é inconfundível como o erro de direito, além de ser ininvocável para efeitos da revisão de

lançamento. Esse dispositivo do CTN diz respeito à força das decisões proferidas pelos

órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, bem como das sentenças ema-

nadas pelo Poder Judiciário que introduzem no sistema novos critérios de interpretação em

relação à aplicação de determinada norma geral e abstrata aos casos concretos. A produ-

ção de normas individuais e concretas por autoridades competentes, emprestando nova

interpretação ao direito positivo, para os efeitos do art. 100 do CTN, pode ganhar status de

norma complementar das leis, modificando os critérios jurídicos de interpretação adotados

pela Administração em relação à aplicação de determinada norma abstrata.

Nesses termos, a modificação de critério jurídico, introduzida pela Administra-

ção, tem efeitos ex nunc, ou seja, não pode retroagir para atingir atos jurídicos perfeitos
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ou lançamentos tributários produzidos em consonância com a interpretação vigente à

época da ocorrência dos eventos. Daí porque o novo critério jurídico, a nova interpreta-

ção “somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a

fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução”, consoante prescreve a parte

final do art. 146 do CTN. Eis, aí, um limite objetivo que impede a revisão do lançamento

(item 3.5.6).

O lançamento pode ser revisto diante da constatação de vício formal. É o que se

encontra positivado em nosso ordenamento jurídico, na exata dicção da parte final do

inciso IX, do art. 149 do CTN. Toda norma jurídica pode ser examinada sob o âmbito de

sua validade formal ou material. A validade material diz respeito ao conteúdo do veículo

introdutor. Assim, questões referentes ao erro de fato ou erro de direito estão conectadas

às normas individuais e concretas. O vício formal, por sua vez, não se relaciona com o

conteúdo das normas, mas com o seu invólucro, com o veículo introdutor ou com a cha-

mada norma geral e concreta.

O vício formal, por assim dizer, pode ser considerado erro de direito formal. É

erro internormativo que ocorre entre a aplicação de norma de produção normativa e seu

produto: a norma geral e concreta.

O vício formal está presente em um dos quatro elementos do ato-fato administra-

tivo. Pode ocorrer em relação à incompetência da autoridade que editou o ato, pelo

desatendimento do procedimento previsto no ordenamento, por ausência de motivo do

ato ou, ainda, por um defeito de publicidade. Assim, uma norma jurídica pode ser mate-

rialmente válida e formalmente inválida. O vício de forma provoca a invalidação da nor-

ma, que pode ser convalidada, desde que sua reedição ocorra dentro do tempo admiti-

do pelo direito (vide item 3.5.7).

A invalidação do ato administrativo por vício formal tem importância para o Direi-

to Tributário, especialmente tomando-se em conta o disposto no inciso II do art. 173 do

Código Tributário Nacional. É que a anulação do lançamento por vício formal, em face de

decisão judicial ou administrativa, é causa de interrupção de prazo decadencial. Essa

regra do inciso II, do art. 173, deve ser interpretada com disposto no inciso IX do art. 149,

bem como com o parágrafo único do mesmo dispositivo.

A parte final do inciso IX do art. 149 do CTN é a norma que autoriza a revisão do

lançamento em face da constatação de omissão, pela autoridade administrativa, de ato
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ou formalidade essencial. Portanto, cuida de vícios quanto à forma de edição do ato. De

outra sorte, o parágrafo único do dispositivo impõe limite temporal para a revisão do

lançamento, estabelecendo como termo final a data de extinção do direito da Fazenda

Pública de constituir novo crédito tributário. Vale dizer, assim, que somente se poderá

falar em interrupção de prazo decadencial se, na data em que for proferida decisão ad-

ministrativa ou judicial que anular o lançamento anterior por vício de forma, houver prazo

para a constituição de novo crédito tributário. Ou seja, interrompe-se o que está em cur-

so (vide item 3.5.7.1).

Os sistemas jurídicos são voltados para determinado fim. Sistemas com essa

feição, segundo postulados da teoria do sistema, não convivem com a ilimitada revisão

de suas decisões, sob pena de se viver o império da insegurança e incerteza nas rela-

ções jurídicas. Assim, o tempo é importante vetor jurídico voltado ao propósito de estabi-

lizar situações jurídicas individuais. A coisa julgada, a decadência, a prescrição e as

preclusões são pilastras do princípio da segurança jurídica em qualquer ordenamento.

A regra disposta no parágrafo único do art. 149 do Código Tributário Nacional

revela fundamental projeção do princípio da segurança jurídica na tributação, ao estabe-

lecer limite temporal para que a Administração Pública inicie e conclua o procedimento

de revisão do lançamento, sob pena de o ato administrativo ganhar estabilidade perante

o direito.

Desse modo, o limite temporal estabelecido pelo legislador para que se proce-

da à revisão do lançamento é o mesmo fixado para que a Administração exercite seu

direito original. Vale dizer: o prazo para a revisão do lançamento é o mesmo estabeleci-

do no § 4°, do art. 150, ou do art. 173, I e II, do Código Tributário Nacional, conforme

análise de cada caso, para que a Fazenda Pública constitua o crédito tributário, sob

pena de fenecer o seu direito. Portanto, a regra do parágrafo único do art. 149 do CTN

guarda total interdependência com as regras decadenciais fixadas no Códex.

Essa conclusão não é opinativa. Ao contrário, decorre da intersecção de concei-

tos construídos pela Teoria Geral do Direito sobre validade e revogação de normas jurídi-

cas com os edificados pela Teoria dos Atos Administrativos respeitantes aos efeitos da

convalidação de atos administrativos. A revisão do lançamento tributário, analisada sob

a perspectiva normativa, representa a revogação de norma jurídica individual e concreta

por sua ilegalidade formal ou material.
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Portanto, a convalidação/revisão do ato-norma ou do ato-fato administrativo de

lançamento tem, dentro da dinâmica do sistema jurídico de direito positivo, dupla função:

a) invalida a norma anterior, que é expulsa do sistema (daí seu efeito constitutivo

da invalidação);

b) cria nova norma com conteúdo ou forma distinta da norma anterior (efeito

constitutivo de nova norma).

O termo de revisão ou retificação do lançamento/auto de infração, em decorrên-

cia de vício formal ou material (erro de fato ou de direito), implica edição de novo ato-

norma ou ato-fato administrativo de lançamento que será declaratório do evento e

constitutivo do fato jurídico tributário e do crédito tributário. O novo ato não guarda unida-

de lógica com a norma revogada: uma norma será válida, ou seja, pela regra estrutural

da lex posteriori apenas a segunda terá validade. Daí a razão de o legislador fixar limite

temporal rígido para a Fazenda Pública revisar (reconstituir o crédito tributário). Nada

mais coerente com a ordem jurídica do que estabelecer que a reedição legal do ato seja

feita no mesmo prazo fixado para a edição original.

O auto de infração, notificado ao sujeito passivo no último dia do prazo

decadencial, estará sujeito, apenas, à confirmação, se editado consoante a legalidade,

ou à invalidação, se contiver vício formal ou material. Em hipótese alguma o auto de

infração poderá ser revisto, pois estará precluso o direito da Fazenda Pública de revisar

o ato em face da sua estabilização. A regra do parágrafo único do art. 149 do Código

Tributário Nacional, assim como coisa julgada do processo judicial, a prescrição e deca-

dência do direito e as preclusões em geral são regras estruturais de estabilização do

direito que projetam o respeito à legalidade e à segurança jurídica que devem nortear as

relações jurídicas em um Estado de Direito.
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