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Defeitos Jurídicos no PAF
• Nulidade (absoluta): vício essencial; ofende princípios de ordem pública;
pode ser alegado a qualquer tempo; pode ser decretado de ofício pelo juiz.

• Anulabilidade (nulidade relativa): passível de convalidação; vício não
ofende princípio de ordem pública; pode ser alegado apenas pelo
prejudicado; há prazo para alegação, podendo precluir.

• Súmula STF nº 346:
“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”
• Súmula STF nº 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.”

REQUISITOS DO ATO ADMINISTRATIVO
•
•
•
•
•

Sujeito (competência)
Motivo
Forma
Objeto
Finalidade

• Vícios formais: quanto às normas de competência e forma
• Vícios materiais: quanto ao motivo, objeto e finalidade (regra-matriz de
incidência tributária)
• Implicações quanto à decadência (art. 173, II, CTN)

Exemplo de vício material
CARF, ACÓRDÃO 105-17.139
IRPJ E OUTROS - Ex(s): 1992

VÍCIO FORMAL - Não configura vício formal o erro na identificação do
sujeito passivo, pois este pertence ao núcleo da regra matriz de
incidência e o equivoco em sua identificação configura vicio
substancial, não sendo aplicável o inciso II do art. 173 do CTN.
Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso de ofício.
JOSÉ CLÓVIS ALVES - PRESIDENTE.

Exemplo de vício formal – Ac. 2401-00018
• NORMAS
PROCEDIMENTAIS.
ARBITRAMENTO.
AUSÊNCIA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NO ANEXO FLD. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE.
A indicação dos dispositivos legais que amparam a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito-NFLD é requisito essencial à sua validade, e a sua
ausência ou fundamentação genérica, especialmente no relatório
Fundamentos Legais do Débito-FLD, determina a nulidade do
lançamento, por caracterizar-se como vício formal insanável, nos
termos do artigo 37 da Lei nº 8.212/91, c/c artigo 11, inciso III, do
Decreto nº 70.235/72. RELATÓRIO FISCAL DA NOTIFICAÇÃO. OMISSÕES. O
Relatório Fiscal tem por finalidade demonstrar/explicitar, de forma clara e
precisa, todos os procedimentos e critérios utilizados pela fiscalização na
constituição do crédito previdenciário, possibilitando ao contribuinte o
pleno direito da ampla defesa e contraditório. Omissões ou incorreções
no Relatório Fiscal, relativamente aos critérios de apuração do crédito
tributário levados a efeito por ocasião do lançamento fiscal, que
impossibilitem o exercício pleno do direito de defesa e contraditório do
contribuinte, enseja a nulidade da notificação. PROCESSO ANULADO.

• Erro de direito: problema de subsunção;
engano no enquadramento legal (critério jurídico – 146 CTN)
Ex: aplica alíquota de 8% em vez de 10%
• Erro de fato: problema de prova; equívoco na constituição do fato
jurídico
Ex: o preço do serviço é de R$ 5 mil em vez de R$ 10 mil

Decreto nº 70.235/72
Art. 23. Far-se-á a intimação:

I – pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela,
provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com
declaração escrita de quem o intimar;
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo;

III – por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1º Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a intimação poderá ser feita
por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou,
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (...)

Decreto nº 70.235/72
Art. 23. Far-se-á a intimação:

(...)
§ 4º Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I – o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
II – o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito
passivo.” (grifei)

CARF
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física – Domicílio fiscal. Havendo
pluralidade de residência no país, o domicílio fiscal será eleito perante a autoridade
competente, considerando-se feita a eleição no caso da apresentação continuada
das declarações de rendimentos num mesmo lugar. A notificação do contribuinte
em local diverso de seu domicílio fiscal enseja reabertura de prazo para
apresentação de recurso. Recurso provido.” (Acórdão 106 – 08.475, 1ºCC, Sessão
5/12/96) – destaquei.

CARF
• SIMPLES - NULIDADE - CITAÇÃO POR EDITAL. A intimação por edital deve ser
precedida, comprovadamente, de todos os meios possíveis tendentes à
localização e intimação pessoal ou por via postal do contribuinte, e estes
restarem improfícuos. (Acórdão 303-35.637)

• Intimação por edital. Somente se fará intimação por edital quando resultarem
improfícuos os meios de intimação pelo autor do procedimento ou por agente do
órgão preparador, ou, ainda, por via postal ou telegráfica. Recurso de Ofício
negado.” (Acórdão 101.10.716)

STJ
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE DO PROGRAMA DE
RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS. INTIMAÇÃO DA DECISÃO ATRAVÉS DE ÓRGÃO OFICIAL
DA IMPRENSA. PRETERIÇÃO DAS FORMAS ORDINÁRIAS DE INTIMAÇÃO.
DESCABIMENTO.
I – O art. 23, do Decreto 70.235/72, prevê, em seus incisos, a forma de intimação das
decisões tomadas em sede de processo administrativo fiscal. Os incisos I e II prevêem,
como formas ordinárias, a intimação pessoal ou via postal ou telegráfica, com aviso de
recebimento; o inciso III prevê que, em não sendo possível nenhuma das formas de
intimação previstas nos incisos I e II, a citação será realizada por edital. Extrai-se daí
que a intimação por edital é meio alternativo, excepcional, admitido somente
quando frustradas a intimação pessoal ou por carta.
II – O § 3º, do art. 23, do Decreto 70.235/72, dispõe que não existe ordem de
preferência entre as formas de intimação previstas nos incisos I e II do art. 23, sem se
referir ao inc. III do mesmo artigo, em reforço à idéia de que a intimação por edital é
exceção.
III – Somente é cabível a intimação por edital, de decisão tomada em sede de
processo administrativo fiscal, após frustradas as tentativas de intimação pessoal ou
por carta.
IV – O art. 69, da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, ressalva a aplicação da norma própria quando se tratar
de processo administrativo específico.
V – Recurso especial improvido.”

CARF
NULIDADE - INTIMAÇÕES PARA PRESTAR INFORMAÇÕES - INOCORRÊNCIA - Não há nulidade
quando o contribuinte recusa a ciência pessoal e postal de intimação para prestar informações no
curso da fiscalização e essa intimação se faz por edital, mormente quando o contribuinte tem
outras oportunidades para prestar essas mesmas informações, no curso do processo administrativo
fiscal.
NULIDADE - CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - Não há cerceamento
do direito de defesa quando a ciência do auto de infração se fez por edital, o contribuinte dele
tomou conhecimento e apresentou sua impugnação dentro do prazo legal. (Número do Recurso:
155701, Quinta Câmara, Data da Sessão: 16/04/08, Rel.: Waldir Veiga Rocha)

Art. 59 do Decreto 70.235/72
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
§ 1º A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.
§ 2º Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3º Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou julgar a sua
legitimidade.

Taxatividade das hipóteses de nulidade
NULIDADE DO PROCESSO FISCAL - O Auto de Infração e demais termos
do processo fiscal só são nulos nos casos previstos no artigo 59 do
Decreto nº. 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal). (Número do
Recurso: 129586, Sexta Câmara, Data da Sessão: 17/09/04, Relator: Luiz
Antonio de Paula)
Nulidade. As hipóteses de nulidade encontram-se exaustivamente
indicadas na legislação que rege o processo administrativo fiscal:
cerceamento do direito de defesa e incompetência do agente. Afora tais
hipóteses, portanto, não há que se falar em vício formal, mas, se for o
caso, em insubsistência da exigência, a ser enfrentada quando da análise
do mérito. (Acórdão 303-35.535, 3º CC – 3ª Câmara, Data de publicação:
22/12/08, Rel. Luis Marcelo Guerra de Castro )

Nulidade por violação à ampla defesa

FISCAL. REVISÃO DE OFÍCIO DE AUTO DE INFRAÇÃO.
ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. Da revisão de
ofício realizada a partir de impugnação apresentada pela
autuada deve ser dado ciência à impugnante com abertura
de prazo para manifestação, em complemento à
impugnação, sob pena de cerceamento do direito de defesa
e nulidade dos atos posteriores à revisão de ofício. Processo
anulado a partir da revisão de fls. 84/88. (Acórdão 20179.401)

Nulidade em razão da concomitância com
processo de consulta
LANÇAMENTO. PENDÊNCIA DE CONSULTA. VÍCIO FORMAL . NULIDADE.
Na pendência de consulta não declarada ineficaz pela autoridade competente e que
diga respeito à matéria de lançamento de ofício, não poderá ser aberto procedimento
fiscal contra o contribuinte até o prazo de trinta dias posterior à data da ciência da
solução de consulta. Recurso de ofício negado. Acórdão 201-81.192, 2º CC, 1ª Câmara,
Rel. José Antônio Francisco,Data de publicação: 06/04/2009)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSULTA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ESPECÍFICA ANTES
DO LANÇAMENTO. PROCEDIMENTO QUE DETERMINA A NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Ao desconsiderar a consulta realizada pelo contribuinte, com o efetivo lançamento do
débito, o fisco infringiu o disposto no art. 48 do Decreto n.º 70.235/72, que veda a
instauração de procedimento fiscal contra o sujeito passivo relativamente à espécie
consultada, a partir da apresentação da consulta até o trigésimo dia subseqüente à
data da ciência.
•Processo anulado Resultado: Por unanimidade de votos anular o lançamento, nos
termos do voto do Relator. ACÓRDÃO 205-00.490, 2º CC, 5ª Câmara, Rel.: Damião
Cordeiro de Moraes, Data de publicação: 02/01/2009

Nulidade em razão da utilização de lei procedimental diversa da aplicável
DADOS DA CPMF - INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL - NULIDADE DO
PROCESSO FISCAL - O lançamento se rege pelas leis vigentes à época da
ocorrência do fato gerador, porém os procedimentos e critérios de
fiscalização regem-se pela legislação vigente à época de sua execução.
Assim, incabível a decretação de nulidade do lançamento, por vício de
origem, pela utilização de dados da CPMF para dar início ao procedimento
de fiscalização.
INSTITUIÇÃO DE NOVOS CRITÉRIOS DE APURAÇÃO OU PROCESSOS DE
FISCALIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO - Aplica-se ao lançamento a
legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação,
tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas (§
1º, do artigo 144, da Lei nº 5.172, de 1966 - CTN). (ACÓRDÃO 104-22.954,
1º CC; 4ª. Câmara, Relator: Nelson Mallmann; Data de publicação:
28/01/2009)

Nulidade e vícios no MPF
Processo Administrativo Fiscal. MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS. INSTRUMENTO DE
CONTROLE ADMINISTRATIVO. Todo MPF emitido pela Receita
Federal abrange a fiscalização da apuração da base de cálculo
declarada de todos os tributos administrados pela Secretaria.
O MPF é instrumento de controle administrativo e eventual
irregularidade em sua emissão não resulta nulidade da ação
fiscal. (ACÓRDÃO 201-81.258, 2º CC; 1ª Câmara, Publicado no
DOU em: 06.04.09, Rel: José Antonio Francisco)

Conselho da BA
FAZ/BA - 0411/00 - 13/03/2000

ICMS. NULIDADE. FALTA DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS REGULAMENTARES. Foi acatada a
preliminar de nulidade. A autuação contém um vício jurídico que afeta a sua eficácia: inexistência
de ordem de serviço para a realização de fiscalização regular. Embora, em princípio, a ordem de
serviço constitua um instrumento interno de controle administrativo, que integra a relação
processual, no caso em exame, a ordem expedida apenas autorizava a coleta de elementos para
fins didáticos, que seriam empregados em curso preparatório de novos auditores. Os prepostos
do fisco não se encontravam, portanto, no procedimento regulamentar. Não atende ao devido
processo legal. Recurso NÃO PROVIDO. Decisão não unânime.

Nulidade por prova ilícita
CARF – Acórdão 3402-004.799
AUTO DE INFRAÇÃO. VALORAÇÃO ADUANEIRA. ACUSAÇÃO DE SIMULAÇÃO EM
COMÉRCIO EXTERIOR. PROVAS ILÍCITAS RECONHECIDAS JUDICIALMENTE.
NULIDADE DA AUTUAÇÃO.
A exigência fiscal pautada em provas produzidas em processo criminal que, por sua
vez,
foram
reconhecidas
como
ilícitas
no
âmbito
judicial.
Ante a impossibilidade de segregar as provas que seriam lícitas daquelas
reconhecidas como ilícitas, todo o acervo probatório é contaminado pela ilicitude,
o que se dá por derivação (teoria dos frutos da árvore envenenada).
Cabe à autoridade fiscal apresentar as provas dos fatos imputados em auto de
infração, sendo a carência probatória ensejadora de improcedência da autuação.
Recurso Voluntário Provido.

Prova ilícita e os frutos da árvore envenenada vs. Princípio da
descoberta inevitável e da fonte independente
• ATOS PRATICADOS MEDIANTE FRAUDE. COMPROVAÇÃO.
PROVAS OBTIDAS POR MEIOS ILÍCITOS. PRINCÍPIO DOS
FRUTOS
DA
ÁRVORE
ENVENENADA.
PRINCÍPIO
DA
DESCOBERTA
INEVITÁVEL.
PRINCÍPIO
DA
FONTE
INDEPENDENTE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. Não serão
consideradas ilícitas as provas derivadas de provas ilícitas, quando
ficar demonstrado que elas poderiam ser obtidas por uma fonte
independente, bastando, para tanto, que se desse andamento aos
trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação fiscal. (Acórdão
n° 9303-008.694, publicado em 19/07/2019).

Outras hipóteses de nulidades
• Falta de entrega ao contribuinte dos elementos que embasam o
lançamento tributário.
• Inexistência de nexo entre o relato da infração, os dispositivo
infringidos e a capitulação da multa.
• Ausência de apreciação de todos os argumentos pelo julgador
tributário.
• Impossibilidade de saneamento das omissões, inexatidões ou
incorreções e irregularidades pelo julgador tributário.
• Decisões que extrapolam os limites do lançamento.

