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1. Tema, contexto, e modelo de pesquisa predominante
O termo “processo administrativo tributário” – ou “processo administrativo fiscal” –
tem duas acepções: uma estrita, consistente apenas na fase contenciosa, outra geral,
abarcando o procedimento fiscal (auditoria, revisão de lançamento ou de compensação,
exclusão de regime de tributação ou de benefício fiscal, solução de consulta etc.) e o processo
em sua fase estrita. O sentido da expressão empregado no presente trabalho é o primeiro, ou
seja, o processo inaugurado diante da pretensão da Fazenda resistida pelo sujeito passivo, e
que será objeto de julgamento administrativo.
A gestão da prova no processo administrativo tributário não se desenvolve de maneira
uniforme. Em parte dos casos, as provas apreciadas em sede de julgamento são apenas
aquelas carreadas aos autos. Em outra parte, a autoridade julgadora efetua plena produção de
provas, por via direta –consulta às informações constantes nos sistemas da Receita Federal –,
ou por via indireta – determinando diligência a ser realizada pelo auditor responsável pelo
procedimento fiscal ou intimando o contribuinte a apresentar documentos. Entre essas duas
posições extremadas, há um largo espectro prático em que a produção de provas pelo
julgador é feita de forma contida.
O trabalho que se pretende realizar é de exploração da prática jurídica de instrução
probatória no processo administrativo tributário. O objetivo é avaliar em que medida a
produção de provas pelo julgador (e não a produção de provas pelas partes perante o
julgador) pode ser realizada sem ferir o sistema processual acusatório adotado no país.
Intenta-se determinar critérios em que tal prática concretize o princípio da verdade material
sem ferir a segurança jurídica das partes litigantes, seja em razão do indevido
aperfeiçoamento do lançamento tributário, seja pelo robustecimento das razões de defesa.
2. Quesitos, fontes de pesquisa e formas de acesso
Os quesitos a seguir elencados estão distribuídos pela estrutura básica da pesquisa
conforme o seguinte: contextualização fática (quesitos 1 e 2), referencial teórico-normativo (3
e 4), análise e avaliação crítica (5 e 6) e conclusão propositiva (7 e 8).
Q1) Quais são os pontos de inquietação acerca da gestão da prova no processo
administrativo tributário federal? Em que extensão as partes no processo podem ser afetadas
pela gestão equivocada das provas?





Doutrina: “Processo Administrativo Fiscal, litigância tributária no contencioso
administrativo”, Gilson Wessler Michels, 1ª edição, Ed. Cenofisco. “Processo
Administrativo Fiscal Federal Comentado”, Marcos Vinicius Neder e Maria
Teresa Martínez López, 3ª edição, Ed. Dialética.
Entrevistas com julgadores e/ou ex-julgadores no Processo Administrativo
Tributário Federal. Entre 1(um) e 3(três) entrevistados.
Experiência prática do pesquisador.
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Q2) Quais são as medidas adotadas pelas autoridades julgadoras para a instrução
probatória?






Doutrina: “A Prova no Processo Administrativo Tributário”, Marcio Pestana, 1ª
edição, Ed. Campus/Elsevier. “Da Prova no Processo Administrativo Tributário”,
Alessandra Dabul, 4ª edição, Ed. Juruá.
Entrevistas com julgadores e/ou ex-julgadores no Processo Administrativo
Tributário Federal. Entre 1(um) e 3(três) entrevistados.
Jurisprudência administrativa: acórdãos a selecionados em julgados de DRJ’s e
do CARF. Entre 20 (vinte) e 30(trinta) decisões.
Experiência prática do pesquisador.

Q3) Há critérios normativos balizadores da produção de provas no processo
administrativo tributário?






Legislação: Constituição Federal, Código de Processo Civil, Código Tributário
Nacional, Decreto nº 70.235/72, Lei nº 9.784/99, Decreto nº 9.580/18, Lei nº
9.430/96, Decreto-lei nº 4.657/42 e Decreto nº 9.830/19.
Doutrina: “A Prova no Processo Administrativo Tributário”, Marcio Pestana, 1ª
edição, Ed. Campus/Elsevier. “Da Prova no Processo Administrativo Tributário”,
Alessandra Dabul, 4ª edição, Ed. Juruá.
Experiência prática do pesquisador.

Q4) Quais os princípios jurídicos informadores da gestão da prova no processo
administrativo tributário?





Legislação: Constituição Federal, Código de Processo Civil, Código Tributário
Nacional, Decreto nº 70.235/72 e Lei nº 9.784/99.
Doutrina: “Teoria dos Princípios, da definição à aplicação dos princípios
jurídicos”, Humberto Ávila, 6ª edição, Ed. Malheiros. “A Prova no Processo
Administrativo Tributário”, Marcio Pestana, 1ª edição, Ed. Campus/Elsevier. “Da
Prova no Processo Administrativo Tributário”, Alessandra Dabul, 4ª edição, Ed.
Juruá. “Processo Administrativo Fiscal, litigância tributária no contencioso
administrativo”, Gilson Wessler Michels, 1ª edição, Ed. Cenofisco. “Processo
Administrativo Fiscal Federal Comentado”, Marcos Vinicius Neder e Maria
Teresa Martínez López, 3ª edição, Ed. Dialética. “Direito Processual Tributário,
Processo Administrativo Fiscal e Execução fiscal à luz da Doutrina e da
Jurisprudência”, Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder
Sliwka, 3ª edição. Ed. Livraria do Advogado.
Experiência prática do pesquisador.

Q5) Em que situações o procedimento fiscal pode ser reaberto por determinação
exarada em sede de julgamento administrativo?
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Legislação: Constituição Federal, Código de Processo Civil, Decreto nº
70.235/72 e Lei nº 9.784/99.
Jurisprudência administrativa: acórdãos a selecionados em julgados de DRJ’s e
do CARF. Entre 20 (vinte) e 30(trinta) decisões.
Experiência prática do pesquisador.

Q6) Em que medida é possível conciliar a busca pela verdade material com a segurança
jurídica esperada de uma decisão administrativa tributária?





Doutrina: “Teoria dos Princípios, da definição à aplicação dos princípios
jurídicos”, Humberto Ávila, 6ª edição, Ed. Malheiros. “Segurança jurídica,
Certeza do Direito e Tributação”, Leandro Paulsen, 1ª edição, Ed. Livraria do
Advogado. “A Segurança Jurídica do Contribuinte”, Ricardo Lodi Ribeiro, 1ª
edição, Ed. Lumen Juris. “Da Prova no Processo Administrativo Tributário”,
Alessandra Dabul, 4ª edição, Ed. Juruá. “Processo Administrativo Fiscal,
litigância tributária no contencioso administrativo”, Gilson Wessler Michels, 1ª
edição, Ed. Cenofisco. “Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado”,
Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López, 3ª edição, Ed. Dialética.
Jurisprudência administrativa: acórdãos a selecionados em julgados de DRJ’s e
do CARF. Entre 20 (vinte) e 30(trinta) decisões.
Experiência prática do pesquisador.

Q7) Como o julgador pode identificar a necessidade de produção própria de prova não
trazida aos autos pelas partes?






Legislação: Constituição Federal, Código de Processo Civil, Decreto nº
70.235/72 e Lei nº 9.784/99.
Doutrina: “Processo Administrativo Fiscal, litigância tributária no contencioso
administrativo”, Gilson Wessler Michels, 1ª edição, Ed. Cenofisco. “Processo
Administrativo Fiscal Federal Comentado”, Marcos Vinicius Neder e Maria
Teresa Martínez López, 3ª edição, Ed. Dialética. “Direito Processual Tributário,
Processo Administrativo Fiscal e Execução fiscal à luz da Doutrina e da
Jurisprudência”, Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder
Sliwka, 3ª edição. Ed. Livraria do Advogado.
Jurisprudência administrativa: acórdãos a selecionados em julgados de DRJ’s e
do CARF. Entre 20 (vinte) e 30(trinta) decisões.
Experiência prática do pesquisador.

Q8) Como o julgador deve proceder diante da identificação de erro cometido pela
própria parte atingida?


Doutrina: “Processo Administrativo Fiscal, litigância tributária no contencioso
administrativo”, Gilson Wessler Michels, 1ª edição, Ed. Cenofisco. “Processo
Administrativo Fiscal Federal Comentado”, Marcos Vinicius Neder e Maria
Teresa Martínez López, 3ª edição, Ed. Dialética. “Direito Processual Tributário,
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Processo Administrativo Fiscal e Execução fiscal à luz da Doutrina e da
Jurisprudência”, Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder
Sliwka, 3ª edição. Ed. Livraria do Advogado. “Novo CPC e o Processo Tributário,
impactos da nova lei processual”, Alexandre Ávalo Santana e Rodrigo Saantos
Masset Lacombe (coordenadores), 1ª edição, Ed. Contemplar.
Experiência prática do pesquisador.

A fonte doutrinária tende a sofrer acréscimo, sobretudo das referências bibliográficas
já indicadas neste projeto que não foram relacionadas a determinado quesito, em razão da
necessidade de maior conhecimento de seus conteúdos.
As entrevistas têm como objetivo auxiliar a delimitação fática da prática em estudo,
feita primariamente pela seleção jurisprudencial. Não obstante, os posicionamentos
externados pelos entrevistados servirão de reforço ou contraponto às recomendações que
emergirão da presente pesquisa. Impende ressaltar que podem ocorrer entrevistas
inicialmente não previstas, conforme o aprofundamento no tema, bem assim por novas
indicações recebidas no curso das entrevistas já programadas.
A seleção da jurisprudência não será randômica, mas voltada a julgados que,
apresentando controvérsias fáticas (reais ou aparentes), tenham despertado a promoção de
instrução probatória pelo julgador. Estima-se que a amostra a ser pesquisada – de tamanho
provável entre vinte e trinta decisões – será extraída de uma massa, não menor que duzentos
casos distintos, pré-selecionada a partir de filtro por palavras-chave.
O esforço probatório do julgador administrativo federal se faz, predominantemente,
por duas vias: determinação de diligências e consulta a sistemas da Receita Federal. No
primeiro caso, lavra-se decisão interlocutória que contenha aquela determinação, sendo
empregado o instrumento da resolução nestes casos – e não um acórdão propriamente dito,
embora a decisão em questão seja colhida em juízo colegiado. No segundo caso, a consulta é
realizada na ampla maioria das vezes pelo relator do caso – noutras situações, a consulta é
feita pelo redator de voto vencedor ou mesmo por qualquer outro julgador que queira
declarar seu voto –, sendo a prova, nessa situação, produzida monocraticamente.
Assim, a seleção da amostra de decisões a serem pesquisadas conterá tanto resoluções
quanto acórdãos, visando o colhimento de casos em que o julgador tenha atuado ativamente
na instrução probatória, seja em juízo ampliativo ou restritivo do emprego do princípio da
verdade material. Para tanto, serão utilizadas diversas palavras-chave de pesquisa
jurisprudencial, dentre as quais as seguintes: “ônus”, “prova”, “verdade material”, “preclusão”,
“diligência”, “aperfeiçoamento”, “erro material”, “substância”. O corte temporal está
inicialmente previsto para contemplar os últimos cinco anos.
A experiência prática do pesquisador será útil por conta da experiência como julgador,
na forma descrita no tópico 4 adiante.
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3. Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto
Diante da carência de referencial doutrinário acerca da instrução probatória no
processo administrativo tributário, a relevância em pesquisar critérios que orientem a
produção de provas pelo julgador está no potencial aclaramento do tema.
É possível que o resultado da pesquisa inove no contexto do que já fora produzido até
os dias atuais, mormente num cenário em que a doutrina tradicional emprega, por vezes
acriticamente, aspectos principiológicos de direito material em sede processual, bem como
pensam o processo tributário unicamente por sua via judicial. Adicione-se o fato de a
legislação base do processo administrativo tributário federal ser, em sua essência, a mesma há
quase 50 anos.
O impacto das conclusões desse trabalho pode ser o incremento da imparcialidade do
julgamento administrativo, ante a adoção dos critérios de instrução probatória no
contencioso administrativo. Como corolário desse efeito, haverá melhor atendimento do
anseio social por justiça fiscal, beneficiando contribuintes, advogados e a própria Fazenda.
4. Familiaridade com objeto da pesquisa
A escolha do tema da pesquisa se deu muito por conta da familiaridade do pesquisador
com o assunto.
Auditor da Receita Federal há 20 anos, atuo há 11 anos como julgador de primeira
instância no âmbito do processo administrativo tributário. Participo de modo recorrente de
sessões de julgamento, reuniões e seminários em que se discute a questão probatória em sede
de contencioso administrativo.
Chama-me atenção, mais que o amplo espectro em que a gestão da prova é realizada no
processo administrativo tributário, o impacto que a atividade probatória do julgador traz aos
veredictos dados a cada caso. A percepção, pelo julgador, de que a Fazenda ou o sujeito
passivo esteve pouco atento à produção das provas, no mais das vezes, desencadeia a
perquirição de aspectos extemporâneos ao momento processual.
O princípio da verdade material comumente colide com o da segurança jurídica no
julgamento administrativo. Por vezes, o julgador, auditor ou advogado por profissão e juiz por
função, parece inclinado a atuar menos pautado pelo regramento processual e mais pela
experiência profissional adquirida em procedimento fiscal, fase anterior ao processo. Isso não
significa que se constate que julgadores auditores busquem materialidade fora dos autos para
manter a exigência tributária, e nem que julgadores advogados o façam em benefício dos
contribuintes.
O que se percebe, por vezes, é que o julgador, diante da instrução probatória deficiente
de uma ou outra parte, se põe a produzir provas para colmatar as lacunas que sua vivência em
atividade pré-processual identifica. O problema é que isso pode significar o aprimoramento

7
das razões de acusação ou de defesa e, assim, desequilibrar o contraditório inicialmente
instaurado pelas partes.
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