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O que é o processo administrativo?

Noções introdutória do PAF
“(...) [A processualidade da Administração Pública
é] um meio apto a controlar o ‘iter’ de formação
das decisões estatais, o que passou a ser um
recurso extremamente necessário a partir da
multiplicação e do aprofundamento das
ingerências do Poder Público sobre a sociedade”.

Celso Antônio Bandeira de Mello
Professor PUC/SP

Noções introdutória do PAF

As normas do Processo Administrativo
Tributário sofrem o influxo de
diferentes legislações, de diversos
campos do Direito.

Direito Tributário

Direito
Administrativo

Direito
Processual Civil

Noções introdutória do PAF
Código de
Processo Civil

Legislação do
Contencioso
Administrativo
Fiscal

1.
A Lei do Processo Adminsitrativo Fiscal
de cada ente político institui as
principais regras do contencioso
administrativo fiscal estadual
2.
O art. 15 do CPC/15 prevê a aplicação
supletiva e subsidiária de suas
disposições ao processo administrativo.

Noções introdutória do PAF
Processo Adm.

Fato
Gerador

Lançamento

Inscrição em
Dívida Ativa

Execução
Fiscal

Impugnação
Órgão Singular
Órgão
Colegiado
Superior /
Reunidas

O contencioso administrativo fiscal tem
como função o controle do lançamento
tributário.

Fases do PAF Municipal

Controle de legalidade pelo PAF

Lançamento
tributário

Impugnação

Julgamento
(1ª inst.)

Julgamento
(2ª inst.)

Julgamento
(Superior)

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

Procedimento – CMT/SP

Controle de legalidade pelo PAF
Lavratura
do Auto de
Infração

AIIM
(30 dias)

Impugnação

Notif.
(90 dias)

Decisão em 1ª
Instância pela
Delegacia
Regional de
Julgamento

(30 dias)
(30 dias)

Pagamento
do tributo
pelo
contribuinte

- Recurso Ordinário
- Reexame Necessário

Decisão pelas
Câmaras
Ordinárias

(15 dias)
(15 dias)

- Rec. Revisão
- Pedido de Reforma

Decisão pelas
Câmaras
Reunidas
Pedido de reconsideração (15 dias)
Apenas sobre intimação e prazo

Decisão
Irreformável
favorável ao
contribuinte

Auto de Infração

Lançamento tributário
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Finalidade do Lançamento:
✓
✓
✓
✓

Verificar a ocorrência da obrigação tributária;
Identificar o contribuinte;
Determinar a matéria tributável;
Calcular o montante do tributo.

Lançamento é
matéria de lei
complementar
--Aplica-se o CTN!!

Auto de Infração

Lançamento tributário
Art. 11. O auto de infração será lavrado por Inspetor Fiscal e deverá
conter:
I - o local, data e hora da lavratura;
II - o relatório circunstanciado dos fatos que embasaram a autuação;
III - o nome e endereço do autuado, identificação do imóvel, se for o
caso, ou indicação do número de inscrição cadastral, se houver;
IV - a descrição do fato que constitui a infração;
V - a indicação expressa da disposição legal infringida e da penalidade
aplicável;
VI - a determinação da exigência e intimação ao autuado para cumpri-la
ou impugná-la, no prazo de 30 (trinta) dias;
VII - a assinatura do autuante, ou certificação eletrônica, na forma do
regulamento, e indicação de seu cargo ou função e registro funcional;
VIII - a ciência do autuado ou de seu representante legal, mandatário ou
preposto por uma das formas previstas no art. 12 desta lei.

Conteúdo mínimo
no CTN!!!

Lei 14.107/05

Decorrem do
art. 142 do CTN

Lei 14.107/05

Lançamento tributário - Componentes

Auto de Infração

- Auto de Infração e Imposição de Multa

Componentes
do AIIM:

- Demonstrativos de débito fiscal
- Relatório Circunstanciado
- Outros documentos / Processo Administrativo

- O AIIM somente poderá ser alterado em virtude de erro de fato e de capitulação de infração/penalidade.
Nesses casos, o contribuinte será notificado e lhe será devolvido prazo para apresentação da defesa ou
pagamento do débito fiscal.
- O lançamento que não cumprir os requisitos do art. 142 do CTN ou da legislação específica do ente
tributante do processo administrativo fiscal será nulo.
- As incorreções ou omissões do auto de infração não acarretarão sua nulidade, quando nele constarem
elementos suficientes para se determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator.

Lançamento tributário – provas do AIIM

Auto de Infração

Requisitos – Ato Adm.

Requisitos – Lançamento

▪ Competência

▪ Agente fiscal

▪ Finalidade

▪ Erário

▪ Objeto

▪ Art. 142 do CTN

▪ Forma

▪ Lei do PAF

▪ Motivo

▪ Provas juntadas

Lançamento tributário – provas do AIIM

Auto de Infração

Quem é o “Fisco”?
▪

Pessoa jurídica de direito público;

▪

Pratica atos administrativos;

▪

Seus atos gozam de presunção de legitimidade e
veracidade;

▪

Garantias do crédito tributário.

Impugnação

Impugnação

- A defesa administrativa tempestiva inicia o processo administrativo tributário.
- A defesa poderá impugnar aspectos formais e materiais do Auto de Infração,
suspendendo-se a exigibilidade apenas do crédito tributário referente à matéria
impugnada;
- Em caso de apresentação de defesa parcial, e não sendo recolhido ou parcelado o
débito fiscal correspondente à exigência não impugnada, haverá o esgotamento
do procedimento de cobrança administrativa e o débito fiscal será inscrito na
dívida ativa.
Atenção ao Processo Municipal!!
Art. 38 Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. (Revogado pela Lei nº 14256/2006)

Impugnação e verdade material

Impugnação

Em princípio, é por ocasião da impugnação que devem ser juntados todos os
documentos que instruirão a defesa.

E se houver fatos novos ou que não puderam ser juntados?
Em regra, as legislações de processo administrativo admitem a juntada
tardia de provas, por força do princípio da verdade material.

E pode haver a juntada de provas relevantes em outros momentos?
Embora não haja permissão expressa na legislação, muitos órgãos
admitem a juntada tardia de provas relevantes, por força do princípio da
verdade material, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa.

Impugnação e verdade material

Impugnação

▪ Pessoa física/jurídica de direito privado;
▪ Pratica atos processuais;
▪ Os atos processuais não dependem de
forma determinada (“informalismo” ou
“formalismo moderado”);

▪ Não precisa ter formação jurídica ou
capacidade postulatória;

Diligências

Instrução no PAF - Diligências
Em regra, os órgãos julgadores determinarão, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências que entenderem necessárias à
instrução do processo, para esclarecimento de matéria de fato, fixando
prazo para tal, indeferindo as que considerarem prescindíveis,
impraticáveis ou protelatórias.

Trata-se de faculdade do julgador, concedida com vistas a realizar o
Princípio da Verdade Material.

Julgamento

Julgamento

Requisitos mínimos
A fundamentação e a publicidade são requisitos essenciais da decisão.

Qual é o nível de
fundamentação
adequada?

Deve o julgador
fazer constar a
análise de todos
os argumentos e
provas juntados?

Em que casos
haverá nulidade
da decisão
singular?

Julgamento - limites

Julgamento

Esta decisão está bem
fundamentada?

Julgamento - limites

Julgamento - limites
Em regra, os órgãos julgadores não poderão afastar a aplicação da lei e/ou
da legislação tributária sob o fundamento de inconstitucionalidade da lei
que fundamentou a prática do ato administrativo de seu agente.

CRÍTICA
“Não se interpreta o direito em tiras”
A interpretação de qualquer texto de direito exige a
sua contextualização dentro do sistema no qual está
inserido e o caminhar pelo percurso que se projeta do
texto à Constituição Federal.

Julgamento - limites

Julgamento - limites
Em regra, os órgãos julgadores poderão retificar erros de fato (como, por
exemplo, capitulação legal ou erros de cálculo etc), de ofício ou em razão
de impugnação ou recurso, não sendo causa de decretação de nulidade.

Erro de
fato

Erro de
direito

Julgamento - limites

Julgamento - limites

MAS...
LEI PMSP.
Art. 15. Estando o
processo em fase de
julgamento, os erros de
fato ou de direito serão
corrigidos pelo órgão de
julgamento, de ofício ou
em razão de impugnação
ou recurso, não sendo
causa de decretação de
nulidade.

Qual imagem é a mais surreal??

Julgamento – 2ª Instância

Julgamento – 2ª instância
Em regra, a 2ª instância do processo administrativo fiscal é formado por
órgãos colegiados e paritários, que analisarão os recursos em sessões de
julgamento abertas ao público, garantindo-se o duplo grau de jurisdição.

Recursos cabíveis
Em regra, poderão ser interpostos
seguintes recursos:

I - recurso de ofício
II - recurso ordinário;
III - recurso especial.
IV – Outros

Julgamento – 2ª instância
Julgamento – 2ª Instância

SÍNTESE DO JULGAMENTO
1) O Presidente da Câmara registra a presença do(s) patrono(s) das partes, presentes na
sessão de julgamento:

2) O relator faz a leitura do relatório;
3) O Recorrente é chamado para fazer sustentação oral por 15 (quinze) minutos,
prorrogáveis (a critério do presidente);
4) A parte adversa é chamada para fazer sustentação oral por 15 (quinze) minutos,
prorrogáveis (a critério do presidente);

5) O relator, então, profere seu voto;
6) Iniciam-se os debates com os demais conselheiros, para tomada de decisão pela Câmara.

Julgamento – 2ª Instância

Julgamento – 2ª instância
- Caso haja empate nas decisões proferidas pela Câmara, caberá ao
presidente desempatar.
Voto de qualidade implica violação da imparcialidade?
Um levantamento do escritório Mattos Filho Advogados do ano
passado indica que, dentre 1.050 casos julgados pela Câmara
Superior do Carf, em 370 ocorreu empate – e apenas seis
decisões foram favoráveis aos contribuintes. “Sempre que tem
empate é porque há dúvida. Quando o Supremo decidiu o
Mensalão, teve um empate e a decisão foi que, na dúvida, o réu
não deve ser condenado”, afirma o advogado Roberto Quiroga
Mosquera, sócio do Mattos Filho.
O voto de qualidade possui a mesma estrutura ou deve seguir a mesma linha
de raciocínio do voto proferido pelo Presidente?

Estrutura do CMT/SP

Julgamento – 2ª Instância

Julgamento – 2ª instância

Conselho Municipal de Tributos

Representação
Fiscal

_____________________________

CMT/SP

Secretaria

Atividades de
administração do
tribunal e Câmaras
de Julgamento

Câmaras Reunidas

Câmaras Ordinárias

Julgar recursos e pedidos de reforma/reconsideração
Edição, revisão e
cancelamento de
súmulas

Zelar pela observância das súmulas editadas
pelas Câmaras Reunidas

Julgamento – 2ª instância
Conselheiros / Julgadores

Impedimentos dos Julgadores
Exemplo – Município de São Paulo
Lei 14.107/05. Art. 20. É vedado o exercício da função de julgamento, em qualquer instância, devendo a
autoridade julgadora declarar-se impedida de ofício ou a requerimento, relativamente ao processo em que tenha:
I - atuado no exercício da fiscalização direta do tributo ou como Representante Fiscal;
II - atuado na qualidade de mandatário ou perito;
III - interesse econômico ou financeiro, por si, por seu cônjuge ou por parente consangüíneo ou afim, em linha
reta ou na colateral até o terceiro grau;
IV - vínculo, como sócio ou empregado, com a sociedade de advogados, contabilistas ou economistas, ou de
empresa de assessoria fiscal ou tributária, a que esteja vinculado o mandatário constituído por quem figure como
parte no processo.
§ 1º A parte interessada deverá argüir o impedimento, em petição devidamente fundamentada e instruída, na
primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos.
§ 2º O incidente será decidido preliminarmente, ouvindo-se o argüido, se necessário.
§ 3º A autoridade julgadora poderá declarar-se impedida por motivo de foro íntimo.

Conselheiros / Julgadores

Julgamento – 2ª instância
É importante/salutar que haja componentes das
câmaras julgadoras com formação não jurídica?
"Assume proporções de inteira oportunidade a
exigência do título de bacharel em Direito para que o
representante da Fazenda, que se vai manifestar sobre
a validade ou invalidade do ato, possa fazê-lo de
maneira específica e responsável. (...) Acresce repontar
que a estipulação guarda coerência com aqueles
preceitos que aconselham se utilize o Código de Processo
Civil, como legislação supletiva. Ressalta à mais pura
evidência que se espera do julgador administrativo
conhecimentos especializados de Direito Processual Civil,
matéria das mais técnicas e difíceis de quantas há no
universo do saber jurídico"

Conselheiros / Julgadores

Julgamento – 2ª instância
falta de estabilidade para os juízes – especialmente
do fisco – impede a imparcialidade do julgamento? ?
"É inelidível que o representante da Fazenda Pública,
Federal, Estadual ou Municipal, investido das elevadas
atribuições de membro de Conselhos ou Tribunais
administrativos, ficará sujeito ao Juízo de conveniência que
sobre ele, periodicamente, manifestará a Administração
Pública, tendo em vista a renovação de seu mandato. Além
disso, nas hipóteses de não ser reconduzido, ver-se-á
rebaixado às funções que exercera outrora, circunstância
que também não se coaduna com a existência de órgão
que desfrute de certa autonomia e independência“.

Julgamento – Inst. superior

Julgamento – Instância superior
Em regra, há uma instância superior no processo administrativo, a quem incumbe
resolver dissídio entre a interpretação da legislação adotada pelo acórdão
recorrido e a adotada em outro acórdão não reformado, proferido por qualquer
das Turmas do Tribunal.

Recurso
especial / revisão

- a identificação do processo, o pedido de nova decisão, com os
respectivos fundamentos, a indicação da decisão
paradigmática, bem como a demonstração precisa da
divergência, na forma estabelecida em regulamento, sem o que
não será admitido o recurso.
- O ônus de providenciar a instrução do processo com cópias
das decisões indicadas, por divergência demonstrada, é da
Recorrente.

Julgamento – Instância superior
A Administração Fazendária pode recorrer judicialmente das decisões
irreformáveis proferidas por seus órgãos colegiados?
Fundamentos:
- Princípio da Isonomia (art. 5º);
- Universalidade de jurisdição (Art. 5º, XXXV)
▪ PA R E C E R PGFN/CRJ N º 1.087/2004
Sustenta a submissão de decisões administrativas ao crivo do poder judiciário,
quando forem consideradas “lesivas ao patrimônio público”. Assim, seria lícito às
autoridades fiscais ingressarem com ações judiciais que visariam a:
(i)
reavaliar a legalidade e juridicidade das decisões proferidas pelo órgão
administrativo; e
(ii) livrar tais decisões de possíveis erros de fato.

Julgamento – Instância superior

José Eduardo
Soares de Melo

“Fere o princípio da moralidade e constitui deslealdade do Poder
Público a propositura de medida judicial com o objetivo de anular
decisão administrativa em que seus órgãos internos manifestaram a
própria vontade do Estado e entenderam injurídicas as exigências
tributárias, tipificando coisa julgada administrativa”

Professor PUC/SP

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: (...)
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

Julgamento – Instância superior
SÚ M U L A STF N º 473:
“A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS PRÓPRIOS
ATOS, QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS TORNAM
ILEGAIS, PORQUE DELES NÃO SE ORIGINAM DIREITOS;
OU REVOGÁ-LOS, POR MOTIVO DE CONVENIÊNCIA OU
OPORTUNIDADE,
RESPEITADOS
OS
DIREITOS
ADQUIRIDOS, E RESSALVADA, EM TODOS OS CASOS, A
APRECIAÇÃO JUDICIAL.”

Temas atuais do PAF Municipal

I. Qualificação de serviços de informática
Discussão

Discute-se quais critérios utilizar para qualificar adequadamente os
serviços de informática, pois, na legislação de São Paulo, havia
diferentes alíquotas aplicáveis aos serviços do Item 1 da Lista Anexa.

1 – Serviços de informática e congêneres.
1.01 – Análise e desenvolvimento de sistemas.
1.02 – Programação.
1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de
informação, entre outros formatos, e congêneres.
1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em
que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres.
1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.
1.06 – Assessoria e consultoria em informática.
1.07 – Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.
1.08 – Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

1. Com distinguir elaboração de programas, licença de uso e suporte técnico?

2. Havendo um único contrato, é possível segregar? Em quais casos?

II. Qualificação de serviços - divisibilidade
Discussão

Organização
de festas

Discute-se a possibilidade de segregar atividades dentro de um
contrato, para incorrer em alíquotas distintas do ISS.

Armazenagem
(Manual e
automatizada)

Franquia

1. Como identificar a natureza do serviço prestado?

2. É possível segregar? Em quais casos?

Leasing

III. Local do estabelecimento prestador
Discussão

LC
116/03

Discute-se quais são os critérios para solucionar possíveis conflitos
na identificação do estabelecimento prestador.

Art. 4o Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte
desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e
que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para
caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento,
sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham
a ser utilizadas.

1. Quais são os critérios relevantes em caso de conflito (registro, sócios, funcionários etc.)?

2. Quais cuidados devem ser tomados neste planejamento?

IV. Exportação de serviços
Discussão

LC
116/03

Discute-se quais são os critérios para configurar exportação de
serviços, para a não incidência do ISS.
Art. 2o O imposto não incide sobre:
I – as exportações de serviços para o exterior do País;
(...)
Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços
desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento
seja feito por residente no exterior.

1. O que é resultado?

2. Como se dá a prova do resultado no exterior?

V. Sociedades Uniprofissionais
Discussão

Discute-se quais são os critérios para que as sociedades
uniprofissionais possa se valer do regime mais benéfico do DL
406/68. Em especial, se a forma limitada afeta esse direito.

A tributação diferenciada do Imposto sobre Serviços (ISS) pelas sociedades uniprofissionais
está prevista no §3º do artigo 9º do Decreto-lei nº 406/68. Já no âmbito municipal, o regime
está regulado nas respectivas leis ordinárias de cada Município.

1. Quais são os critérios para configurar uma sociedade uniprofissional? A lista é taxativa?
2. A forma societária de responsabilidade limitada influi esse regime?

3. Qual é o prazo decadencial aplicável, considerando o pagamento trimestral?

VI. Streaming
Discussão

Discute-se se está dentro da competência municipal a tributação do
streaming, conforme o subitem 1.09, adicionado pela LC 157/16.

1 – Serviços de informática e congêneres.
(...)
1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da
internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas
prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011,
sujeita ao ICMS).

1. Trata-se de serviço tributável pelo ISS?
2. Antes da modificação legislativa, já era possível a cobrança?

3. A partir de que momento pode ser aplicada pelo Município?

VII. Veiculação de propagandas
Discussão

Discute-se se está dentro da competência municipal a tributação do
streaming, conforme o subitem 17.25, adicionado pela LC 157/16.

17 – Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.
(...)
17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio
(exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens de recepção livre e gratuita). (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

1. Trata-se de serviço tributável pelo ISS?
2. Antes da modificação legislativa, já era possível a cobrança?

3. A partir de que momento pode ser aplicada pelo Município?

VIII. Imunidade do ITBI
Discussão

CF/88

CTN

Discute-se quais são as condições para que se possa aproveitar da
imunidade do ITBI.
Art. 156. § 2º O imposto previsto no inciso II:
I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em
realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou
extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e
venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade
preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.
§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinqüenta
por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos
subseqüentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.
§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela,
apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos
seguintes à data da aquisição.

Obrigado!!

