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1. INTRODUÇÃO 

A questão em exame: constitucionalidade de lei ou norma menor, ao caso concreto, pelos 

órgãos administrativos julgadores, sob o argumento de ilegais em relação à norma maior, é 

polêmica, como indica a falta de posição mais precisa do Poder Judiciário. 

Das pesquisas emergem decisões, do Poder Judiciário, no sentido de que há legitimidade 

para o enfoque. 

A doutrina registra posição nos dois sentidos, ou seja: aquela que entende estar o julgador 

administrativo livre para decidir as questões que lhe forem postas nos processos 

administrativos, segundo os princípios gerais de direito, escravo da hierarquia normativa, em 

total obediência à lei magna; 
 
e aquela que entende que ao julgador administrativo, por estar 

exercendo cargo criado e administrado pelo poder executivo, contra as suas normas (lato 

sensu), é vedado deixar de aplicá-las, sob o argumento de que violadoras da Constituição 

Federal. 

 Inúmeras são as decisões dos diversos órgãos julgadores administrativos, no sentido de 

que a matéria de inconstitucionalidade de ato normativo, aplicado pelo executivo, não pode ser 

objeto de apreciação, dada a condição de órgão pertencente ao ente político lançador. 

 Valdir de Oliveira Rocha, em trabalho denominado “O Novo Processo Administrativo 

Tributário” (IOB, São Paulo, 1993, p. 12), dá notícia da importância da matéria 

“Inconstitucionalidade da contribuição sobre o lucro - Não cabe a esse colegiado julgar 

enquanto mérito a constitucionalidade das leis tributárias' (ementa do acórdão, por unanimidade 

de votos, da Segunda Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, com que se negou 

provimento a recurso voluntário do contribuinte - Recurso n° 66.836, de 8 de julho de 1992 - 

Relator Conselheiro Francisco de P.C.C Giffoni - ‘Diário Oficial’ da União de 20 de setembro 

de 1993, p. 13.977)” 

Aponta o referido autor, ainda, disposições normativas vedando expressamente o exame 

da matéria de ilegalidade das normas menores, assim expressas, de forma pouco técnica e 

imprecisa: 

“A autoridade julgadora não poderá apreciar a ilegalidade ou a inconstitucionalidade de 

qualquer ato normativo” (art. 5
o
, § 10 da Lei estadual de Pernambuco que dispõe sobre o 

processo administrativo tributário). 

“As decisões administrativas são incompetentes (sic) para (Lei 2.964/74, art. 177): I. 

declarar a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, decreto ou portaria do Secretário de 

Estado” (Espírito Santo - Regulamento do Código Tributário Estadual do Espírito Santo, art. 

506). 

A questão é antiga, como recentemente lembrada no Tribunal de Impostos e Taxas da 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, em manifestação sobre o tema, dando notícia de 

que já nos primórdios do ICM, no processo DRT.2. 8722/71, julgado pela 3
a
 Câmara, em sessão 

de 29/06/72, se apresentou vencedora a interpretação dada pelo ilustre relator, o juiz Álvaro 

Reis Laranjeira, que, apoiado em Tito Rezende, vedava ao órgão julgador administrativo 



enfrentar matéria de inconstitucionalidade de norma menor, assim concluindo: “não podem 

negar aplicação a uma lei ou a um decreto, porque lhe pareça inconstitucional”, já que presente 

a presunção natural de que o Poder Legislativo tenha estudado o projeto de lei e o Executivo 

tenha examinado a questão da constitucionalidade, sendo que aquela (presunção legal) só 

poderá ser contrariada por manifestação do Poder Judiciário. 

A matéria voltou a debate recentemente no Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, 

mercê de representação do Juiz Dr. Antônio Carlos da Silva, com mandato perante a 3
a
 Câmara 

Efetiva do mesmo. 

Em seu posicionamento final, cuidadosamente elaborado, concluiu o ilustre juiz, depois 

de outras inúmeras colocações: 

“45. Em conclusão, parece-me que a decisão (administrativa - esclarecimento 

nosso) de deixar de aplicar, total ou parcialmente, por inconstitucionalidade ou 

ilegalidade, lei ou ato normativo que não esteja com a sua eficácia suspensa ou não 

tenha sido objeto, pelo menos, de declaração incidental de inconstitucional idade 

pelo Tribunal competente, não é válida (por incompetência deste E. Tribunal), 

exceto se se tratar de inconstitucionalidade ou ilegalidade, de caráter material 

(grifo nosso) e for reconhecida pelo E. Plenário, com observância, no que couber, 

do disposto nos arts. 476 e 480 a 482 do Código de Processo Civil. 

Ademais, o exame da inconstitucionalidade estaria condicionada ainda à 

possibilidade de acesso pela Fazenda Pública ao Poder Judiciário para questionar a 

decisão, ao amparo do estabelecido no inciso LX, do artigo 5
o
 da C.F. sob pena de 

violação ao estabelecido ainda no art. 102, da Lei Magna”. 

A questão foi enfrentada pelo Plenário do Tribunal de Impostos e Taxas, com relatório 

do juiz Dr. Adermir Ramos da Silva, Agente Fiscal de Rendas, com votos registrados por 

escrito dos demais seguintes juizes: José Manoel da Silva, Djalma Bittar (representantes dos 

contribuintes), Paulo Gonçalves da Costa Júnior, Eliana Maria Barbieri Bertachini (membros da 

Procuradoria da Fazenda Estadual), e Dr. Luiz Fernando de Carvalho Accácio, Agente Fiscal de 

Rendas. 

Da votação resultaram mais de 30 votos favoráveis à tese de que não é vedado ao TIT 

julgar, por suas Câmaras, ilegitimidade de norma inferior em relação ao texto constitucional, 

contra três votos pela vedação total e um voto no sentido de que o exame só seria possível para 

o caso de inconstitucionalidade material, com possibilidade de acesso da Fazenda Pública 

questionar a decisão perante o Poder Judiciário, enquanto um, não sentido de que a matéria não 

poderia ser colocada nos termos propostos. 

 

2. Votos no T. I. T. 

Passamos a citar trechos dos diversos votos, suficientes para dar uma noção do que foi 

debatido  

DR. ADERMIR RAMOS DA SILVA (relator) 

“Todavia a perspectiva sob a qual avoco o assunto impõe um descortinar do tema de 

maneira a sobressair, extreme de dúvida, a natureza jurídica da função exercida pelo Tribunal 

de Impostos e Taxas. E essa função, induvidosamente, é a jurisdicional. Não se permite espanto 

a respeito dessa afirmação, por ser o Egrégio Tribunal de Impostos e Taxas órgão do Executivo. 

De fato o Executivo exerce função jurisdicional, pois é ela um complemento natural da função 

administrativa (Bielsa - Derecho Administrativo - Buenos Aires - 6
a
 ed., La Ley, 1.966, v.55, 

página 122). 

Inobstante serem independentes os Poderes do Estado, é da natureza mesma das coisas 

que suas funções não sejam privativas, mas precípuas. 

Hely Lopes Meirelles já ditava magistério: ‘O que há, portanto, não é a separação de 



Poderes com divisão absoluta de funções, mas, sim distribuição das três funções estatais 

precípuas entre órgãos independentes, mas harmônicos e coordenados nó seu funcionamento, 

mesmo porque o poder estatal é uno e indivisível’ (‘in’ Direito Administrativo Brasileiro - 6
a
 

ed., Ver. Tribs.1978, pág. 39) 

Dá, o iluminado mestre, mais luz ainda ao tema ao ressaltar: ‘Afaste-se a ideia de que 

decisão jurisdicional ou ato de jurisdição é privativo dojudiciário. Não é assim. Todos os órgãos 

e Poderes têm e exercem jurisdição nos limites de sua competência institucional, quando 

aplicam o direito e decidem controvérsia sujeita à sua apreciação. Privativa do Judiciário é 

somente a decisão judicial, que faz coisa julgada em sentido formal e material, ‘erga omnes’. 

(obra citada, p. 638, nota 17, de rodapé) 

Frederico Marques é categórico: ‘A teoria da tripartição dos poderes, de Montesquieu, 

não é rígida e matemática. O legislativo, normalmente legisla, da mesma forma que o Executivo 

administra e o Judiciário exerce jurisdição. Todavia há interferências funcionais entre esses 

poderes’ (...) (ver Instituições de Direito Processual Civil - Ed. Forense, 4
a
 edição, pág. 139) 

..... 

 Das definições e do próprio conceito de jurisdição já brota a inteligência de que, o que faz 

o Tribunal de Impostos e Taxas, é exercício de jurisdição 

Vejamos: 

 Para Eliezer Rosa jurisdição ‘é função pública que o Estado exercita por meio de seus 

órgãos. É a jurisdição a atividade dos órgãos do Estado encarregada de formular e tornar efetiva 

a regra jurídica concreta que, segundo o direito vigente, deve disciplinar determinada situação 

jurídica. O fim da jurisdição é fazer que os preceitos da lei sejam perfeitamente observados, ou, 

se não o forem, fazer que seja reparada sua inobservância. A definição dada de que a jurisdição 

é a atividade dos órgãos do Estado encarregada de formular e tornar efetiva a regra jurídica que, 

segundo o direito vigente, deve disciplinar determinada situação jurídica, indica a unidade 

fundamental da função jurisdicional. É, pois, uma função unitária’.(...) (ob. citada pág. 264). 

Como o Tribunal de Impostos e Taxas não é uma criação abstrata sobre o qual se fala por 

hipótese, mas, ao contrário é uma realidade que ora completa 60 anos, as perquirições sobre o 

que tem feito, faze fará, somente levam à afirmação de que exerce í unção jurisdicional, 

compondo conflitos de interesses e dizendo a vontade da lei nos casos concretos examinados, e 

julgados! 

 A ideia de jurisdição não se afasta da ideia de poder, de função e de atividade. Para tornar 

efetiva essa atividade, o Estado por qualquer órgão de jurisdição, segundo a competência legal, 

garante a ordem jurídica e a paz social, ‘substitui a autuação das partes envolvidas em um litígio 

que lhe é apresentado, praticando atos que buscam de forma neutra e desinteressada, fazer atuar 

definitivamente a regra jurídica específica que, por força do direito objetivo, rege a situação 

concreta’. (Parecer de Eurípedes Carvalho Pimenta - Assessoria Jurídica do Governo em 

29.5.79 que redundou em Despacho Normativo referente ao Processo G.G 1.160/79). 

Assente que a função que é exercida pelo Egrégio Tribunal de Impostos e Taxas é 

integrante da função jurisdicional do Estado, cabe definir se tem ele competência para julgar os 

feitos que lhe são cometidos e com que autonomia deve fazê-lo. 

A Lei 10.081, de 25/04/68, com as modificações posteriores define a competência do 

Tribunal, nunca contestada, vide artigo 4°: 

‘Compete ao tribunal: 

I. Julgar os recursos de decisões sobre lançamentos e incidência de impostos, taxas, 

contribuições e acréscimos adicionais, bem como sobre legitimidade da aplicação de multas por 

infração à legislação fiscal do Estado; 

 II e III omitidos’ 



Deflui que a competência legal, jamais questionada validamente, do Tribunal de 

Impostos e Taxas, foi- lhe outorgada por lei. À luz da teoria geral do processo, vide Cintra, 

Grinover & Dinamarco (Teoria Geral do Processo, S.P. 1.975, pág. 195) ‘a ideia de 

competência significa uma medida de jurisdição, isto é, a permissão legal para que determinado 

órgão possa exercer uma fração da jurisdição. Esta, enquanto poder, é una, estando presente 

sem divisões ou fragmentos, em todos os juízos e tribunais. Seu exercício, todavia, é 

distribuído entre muitos órgãos, chamando-se competência justamente essa quantidade de 

jurisdição atribuída em exercício a cada órgão ou grupo de órgãos jurisdicionais”. 

Parece elementar que, quando uma norma processual dá competência a determinado 

órgão para julgar determinadas matérias, e é o caso do art. 4
o
 da Lei 10.081/68, essa atribuição 

se estende a todos os aspectos da lide e a todas as questões emergentes. 

 Quando, pois, no exercício de sua função jurisdicional o Egrégio Tribunal de Impostos e 

Taxas faz valer a vontade da lei, não está ele limitado, já que atento ao direito positivo no topo 

do qual paira a Constituição. Deve preferencialmente observá-la. O Dr. Luiz Fernando de 

Carvalho Accácio, em voto proferido no Processo DRT.5.02293/91, em frase lapidar assentou: 

‘os órgãos julgadores administrativos não flutuam ao largo da imperatividade da Constituição. 

Devem-lhe obediência. E não uma obediência em segundo plano, com preferência pela 

legislação ordinária, mas uma serviência em primeiro grau’. 

..... 

O tangenciamento dessa distinção, percebida pelo culto Conselheiro, foi magistralmente 

registrada pelo Dr. Luiz Fernando de Carvalho Accácio, no voto já mencionado, que assentou: 

‘Na verdade o que os tribunais administrativos não podem, como também ocorre com os 

tribunais judiciais não constituicionais, é declarar a inconstitucionalidade de determinada lei. E 

isso porque essa tarefa cabe com exclusividade ao Supremo Tribunal Federal, através do 

controle concentrado da constitucionalidade*. 

Em conclusão estou em que o Egrégio T.I.T. é competente para aplicar a norma 

constitucional em oposição a normas legais ou regulamentares por exercer função jurisdicional, 

sendo inviável descumprir os mandamentos maiores.” 

Um dos votos em sentido contrário, de lavra do Juiz Paulo Gonçalves da Costa Júnior, 

isto é, no sentido de que vedado a qualquer tribunal administrativo reconhecer, no caso 

concreto, inconstitucionalidade, assim se justificou: 

 

DR. PAULO GONÇALVES DA COSTA JÚNIOR 

“O Direito Comparado, entretanto, lança luzes outras à abordagem da matéria, 

permitindo-nos afirmar, com a devida vênia, que tal vinculação não é generalizada e, nesta 

conformidade, não tem o ‘status’ de validade científica que possa erigi-la ao patamar de 

verdade elementar. 

Ressalto, inicialmente, que é de controle de constitucionalidade que estamos tratando, 

pois, como demonstra José Afonso da Silva, ‘declarar inaplicável uma lei por infringência da 

Constituição ou declará-la inconstitucional vem a ser quase a mesma coisa, pelo menos para a 

doutrina brasileira’ (‘Da Jurisdição Constitucional no Brasil e na América Latina, in Revista da 

Procuradoria Geral do Estado, 13/15, pg. 105). Sem desprezar as distinções entre os efeitos da 

declaração de inconstitucional idade incidenter tantum e daquela proferida em ação própria, 

certo é que, sob o prisma da competência para apreciação do argumento de 

inconstitucionalidade, as duas situações se equivalem. 

.... 

 Esta investigação no âmbito do Direito Comparado indica que em outros sistemas, 

adotados em outros países, não há o vínculo indissociável entre jurisdição e controle de 

constitucionalidade. 



Desfaz-se, assim, sob o enfoque científico, a impressão de que o exercício da jurisdição 

está atrelado ao poder ou ao dever de controlar a constitucionalidade de normas inferiores. 

Abala-se, com a devida vênia, o que reputo ser a pilastra fundamental do voto do ilustre relator. 

.... 

Como tivemos oportunidade de demonstrar, casos há - e não são poucos - em que órgãos 

do próprio Poder Judiciário, investidos da atribuição precípua - para usar o mesmo adjetivo bem 

empregado pelo Dr. Adermir - da jurisdição, estão impedidos de exercer o controle da 

constitucionalidade. No ordenamento brasileiro, certo é que todos os órgãos do Poder Judiciário 

têm competência para apreciar alegações incidentes de inconstitucionalidade, mas, com a 

devida vênia, nada há que autorize estender tal conclusão ao Tribunais Administrativos 

sobretudo se - peço perdão por repisar este tópico, mas insisto que ele é fundamental - tal 

pretensão estiver fundada na premissa teoricamente errônea, de que jurisdição e controle de 

constitucionalidade estão umbilicalmente ligados entre si. 

.... 

Nesta linha de raciocínio, obtempero que da análise do Texto Constitucional se dessume 

que apenas aos órgãos do Poder Judiciário foi conferida competência para a prática do controle 

de constitucionalidade e, ao fazê-lo, por óbvio entendeu o legislador constituinte que isso seria 

suficiente para a eficácia desse controle. 

.... 

Realmente, despojada de sua aparência de cientificidade a associação entre jurisdição 

e controle constitucional, constatada a ausência de qualquer previsão constitucional quanto 

à suposta competência dos tribunais administrativos para tal mister e verificada a 

desnecessidade de que órgãos estranhos ao Poder Judiciário o exerçam, paira no vazio, com 

a máxima vênia, o entendimento favorável à possibilidade ou ao dever do TIT conhecer das 

alegações de inconstitucionalidade. 

.... 

DR. JOSÉ MANOEL DA SILVA 

“Aliás, a interpenetração das funções atinentes à denominada tripartição vem de longa 

data, tal como sinalizado pela doutrina mais recente. Não é por outra razão que Hely Lopes 

Meirelles enxerga na função dos órgãos julgadores administrativos um caráter judicante, o 

que é destacado por Paulo Celso Bonilha em seu conhecido ‘A Prova no Direito Tributário’, 

Ed, LTR. Bem sintetiza Lúcio Bittencourt, in ‘O Controle Jurisdicional da Leis’, Forense, 

1949, pg. 71, que ‘a divisão de poderes e a repartição de competências entre eles visam, 

precipuamente, à proteção dos direitos dos cidadãos’. Aí está a síntese do denominado 

‘control’. Tal síntese revela que a atribuição de outorga aos colegiados administrativos no 

sentido de, ao apreciarem, interpretativamente, o texto da lei à luz da Constituição não fere 

a garantia de ‘control’, antes aprecia a normalização do ato adminstrativo sob o ângulo da 

validade ou eficácia para o caso concreto. Não se dá a declaração de inconstitucionalidade 

ou ilegalidade, porém o reconhecimento de sua inoperância ‘in casu. Dir-se-á que a 

jurisdição pertine exclusivamente ao Judiciário, mas equivoca- se quem assim a considere 

do ponto de vista da atividade das três funções. A função executiva distingue-se em função 

de governo, com atribuições políticas, não só co-legislando e exercendo função decisória, de 

permeio às atividades administrativas (cf. Pinto Ferreira, in ‘Comentários à Constituição 

Brasileira’, 1
o
 vol., pg. 38, Saraiva). A teor do art. 2

o
 da CF/ 88, os três poderes são 

independentes e harmônicos entre si. Daí estranhar se pretenda dissociá-los no que tange à 

função cabível a cada qual deles relativamente à ‘jurisdictio
7
. No controle da 

constitucionalidade ou da legalidade a jurisdição cabe ao judiciário tão só. Todavia, 

genericamente toca a jurisdição a todos e a cada qual separadamente. Nem se diga que a 

jurisdição seja um poder exclusivo da atividade desenvolvida pelo Judiciário, e Cândido 

Rangel Dinamarco, in ‘Fundamentos do Processo Civil Moderno’, 2
a
 ed., RT, acaba por 

enfatizar que a teoria geral do processo permite que se vislumbre o poderoso elo de união 



entre o processo jurisdicional e o não jurisdicional, salientando que muito mais importante 

do que a busca do traço distintivo entre jurisdição e administração, é a do gênero próximo, 

ou elemento comum a que ambas remontam. Demais disso, pontifica que por esse caminho 

é que se pode chegar à determinação do âmbito de uma teoria geral do processo que seja 

cientificamente justificável e que metodologicamente seja capaz de oferecer soluções úteis 

ao desenvolvimento de cada um dos ramos a ela convergentes. E inegável é, no dizer de 

José Ignácio Botelho de Mesquita, in ‘Da Ação Civil’, 1975, RT, que jurisdição é atividade 

produtora de efeitos de fato e de direito que o Estado exerce. 

... 

A rigor, porém, a Administração não decreta a inconstitucionalidade, mas apenas exerce 

o poder-dever de examinar a validade da norma legal ‘in casu’. Entre simplesmente cumprir 

preceito legal inválido e obedecer ao primado da Constituição ao Executivo cabe o poder-dever 

de optar pela prevalência da legalidade. 

Ao final se observa que a disceptação no caso gira em derredor de um simples jogo 

verbal: confunde-se o regime do controle da constitucionalidade e a prerrogativa que aos 

Colegiados se outorga no tocante ao exame da validade do preceito legal ou ato normativo em 

frente ao primado da Constituição, ocorrendo a decretação de inconstitucionalidade no primeiro 

caso e se reconhecendo, pura e simplesmente, a inoperância do preceito legal. 

... 

Lembrando, por fim, que Hely Lopes Meirelles proclamara no ‘Direito Administrativo 

Brasileiro’, 6
a
 ed., RT, pg. 625 - que ‘no exercício de sua jurisdição a Administração aprecia e 

decide as pretensões dos administrados e de seus servidores, aplicando o direito que entenda 

cabível, segundo a interpretação de seus órgãos técnicos e jurídicos. Pratica, assim, atividade 

jurisdicional típica, de caráter parajudicial quando provém de seus tribunais ou comissões de 

julgamento. Essas decisões geralmente se escalonam em instâncias, subindo da inferior para a 

superior através do respectivo recurso administrativo previsto em lei ou regulamento’”. 

 

DR. DJALMA BITTAR 

“Com efeito, ao determinar o âmbito de discussão da presente Questão de Ordem, o e. 

Juiz Antônio Carlos da Silva partiu do pressuposto de que também a Fazenda Estadual poderá 

pedir ao Poder Judiciário a revisão de decisão proferida pelo TIT, o que significa dizer que, no 

seu entendimento, por não admitir a definitividade das decisões deste E. Tribunal, também não 

se opõe ao fato de que o mesmo ‘possa deixar de aplicar, por inconstitucionalidade ou 

ilegalidade, norma da legislação tributária, desde que observadas certas limitações e condições, 

umas e outras resultantes especialmente do direito estadual’. 

... 

a) inicialmente, a questão deve ser colocada, admitindo-se que, o que se discute em 

nível administrativo, abstraídos os fatos e capitulação que lastreiam a controvérsia, 

é, em última palavra, a formação do título extrajudicial que fundamenta a pretensão 

do Estado, representado por um órgão da Administração, no caso o Tribunal 

Julgador Administrativo; 

b) que, assim procedendo, o Estado está exercendo a ‘função administrativa’, tendo em 

vista a ‘gestão de interesse públicos’, in casu, arrecadar dinheiro para consecução 

de sua finalidade; 

c) para tanto, a ‘instância administrativa’ será entendida como sinônimo de relação 

processual, de natureza contraditória ‘ex vi’ do art. 5
o
, da CF/88 e o processo 

administrativo como a via jurídica pela qual o Estado procura garantir a correta 

formação e expressão da sua ‘'vontade funcional’, visando a aplicação do Direito 

por meio de atos administrativos; 



d) o ‘Órgão Julgador’ como parte da Administração ao se manifestar através do ato 

administrativo, exterioriza a ‘vontade funcional’ do Estado; 

e) logo, não pode o Poder Executivo modificar a sua própria vontade através do outro 

Poder, no caso o Judiciário, pena de caracterização de invasão de competência; 

f) o Órgão Julgador ao proceder à ‘apreciação’ do fato e da norma que lastreia a 

pretensão do Estado, cumprindo a finalidade de promover a distribuição da justiça 

fiscal, na esfera administrativa, exerce a sua atividade por meio de proposições 

descritivas ou enunciativas que expressam o real sentido do ato administrativo, 

denominado ‘decisão’ ou ‘voto’; 

..... 

Em suma: se me afigura indiscutível a competência do TIT para apreciar a 

constitucionalidade ou ilegalidade do ato normativo, tendo em vista, como acima se 

demonstrou, que a atividade do Órgão Julgador Administrativo formula proposições descritivas 

não endereçadas à validade como qualidade do direito e sim quanto à sua eficácia jurídica que é 

identificável, segundo ensina Souto Maior Borges, ‘se e enquanto a conduta humana observa, o 

comportamento determinado pela norma”’ 

 

DR. LUIZ FERNANDO DE CARVALHO ACCÁCIO 

“Pela negativa pronunciou-se o Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior, escudado na 

consideração de que ‘da análise do Texto Constitucional se dessume que apenas aos órgãos do 

Poder Judiciário foi conferida competência para a prática do controle de constitucionalidade. 

Com a devida vênia quero crer que da análise do Texto Constitucional resulta exatamente 

o contrário do que diz o Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior. 

De fato, é ponto pacífico que a decretação de inconstitucionalidade de determinada lei é 

tarefa do Supremo Tribunal Federal, através do controle concentrado da constitucionalidade. 

Essa faculdade, entretanto, não afasta a competência de outros Tribunais, não constitucionais, 

de negarem a aplicação de determinado diploma legal que contrarie a Carta Magna. E o 

chamado controle difuso, cujos contornos, de longa data, foram fixados por Ruy Barbosa, no 

habeas corpus impetrado em favor dos presos políticos, em 1893, fazendo-o com base no 

art.59, §1
o
 da Constituição de 1891, para afirmar, no particular, que o princípio fundamental a 

ser observado estaria na autoridade reconhecida a ‘todos os tribunais, federais ou locais, de 

discutir a constitucionalidade das leis (...) e aplicá-las ou desaplicá-las, segundo esse critério’ 

(‘Comentários a Constituição Federal Brasileira, coligidos por Homero Pires, SP, 1933, vol. 

4/133). 

Essa orientação passou para o art. 10, § 13 da Lei 221, de 20 de novembro de 1894, 

verbis: ‘Os juízes e os tribunais apreciarão a validade das leis e regulamentos e deixarão de 

aplicar aos casos correntes as leis manifestamente inconstitucionais e os regulamentos 

manifestamente incompatíveis com as leis ou com a Constituição’ 

Desde então essa tendência se manteve, nas Constituições que se seguiram, ressalvando-

se apenas algumas atenuações nas Cartas vigorantes em períodos ditatoriais de 34 e 67, hoje 

plenamente superadas, conforme anotado por Clémerson Mervin Clève (“A Fiscalização 

Abstrata de Constitucionalidade no Direito Brasileiro”, Ed. RT, SP, 1995, págs. 65 e ss.). 

Trata-se, do que até aqui foi exposto, do controle exercido pelo Judiciário, que por si só 

não arreda a vigilância que deve ser exercida pelos outros Poderes. 

 .... 

E é exatamente em obséquio a esse princípio que a Suprema Corte vem reiteradamente 

reconhecendo ao Poder Executivo o direito de deixar de cumprir leis que entenda 

inconstitucionais (RTJ 2/386; RTJ 12/49; RTJ 33/330; RTJ 36/382). 



... 

De resto, no campo da jurisprudência, trata-se de matéria já estratificada nas Súmulas 346 

e 473, verbis: “ 

“(346) A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos” 

“(473) A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 

que os tornem 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”. 

.... 

Na verdade, nem se precisaria chegar à teoria das nulidades dos atos administrativos, por 

provimento próprio, para se pôr em xeque a posição restritiva defendida pelo Dr. Paulo 

Gonçalves da Costa Júnior. 

O douto Relator já o fizera, adrede, lembrando as lições de Gilberto de Ulhôa Canto e 

Ruy Barbosa Nogueira, bem como a função jurisdicional do E. TIT. Assim, peço licença nesse 

particular para acrescentar as judiciosas ponderações de Antônio da Silva Cabral, ao consignar: 

“Predomina em nosso direto o princípio da hierarquia das leis. Diz o art. 99 do 

CTN que o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função 

das quais sejam expedidos. Poder-se-ia acrescentar que as portarias se limitam ao 

que preveem os decretos em função dos quais são baixadas, e assim por diante. 

Ora, a própria lei tem o seu conteúdo e alcance limitados pela Constituição. 

Há que se distinguir a atitude de um funcionário público em geral da atitude do 

funcionário encarregado de julgar os atos administrativos. No primeiro caso, um funcionário 

não pode deixar de cumprir uma portaria, uma instrução normativa ou até um parecer 

normativo, pois está subordinado hierarquicamente ao DRF (leia-se CAT) e ao Ministro da 

Economia (leia-se Secretário da Fazenda) e sua missão é executar o que é determinado por essas 

autoridades O julgador, ao contrário, tem por função apreciar a legalidade dos atos 

administrativos. O princípio da legalidade exige que se cumpra a lei, sobretudo a lei máxima 

que é a Constituição, Logo, se o Conselho de Contribuintes (leia-se Tribunal de Impostos e 

Taxas) depara com lei abertamente contrária à Constituição, há que se prestar obediência à Lei 

Maior. Parodiando o que disse Rui, o julgador singular ou o Conselho de Contribuintes não 

revogam leis inconstitucionais: desconhecem-nas. 

Quando os contribuintes alegam a inconstitucionalidade de uma lei, não pedem aos 

tribunais administrativos que ‘declare a inconstitucionalidade da lei’, mas que façam cumprir a 

Constituição. Pedem, na realidade, que determinado dispositivo de lei não seja aplicado àquele 

caso concreto, por ser inconstitucional.’ (‘Processo Administrativo Fiscal’, Saraiva, SP, 1993, 

págs. 544/45 - parênteses meus). 

Fizera-o, também, de seu turno, o E. Supremo Tribunal em acórdão de que foi relator o 

Ministro Bilac Pinto, em questão envolvendo o Tribunal Marítimo, que é também um tribunal 

administrativo, reconhecendo-lhe-, não obstante, função jurisdicional nos seguintes termos: 

'A primeira arguição do recorrente é a de que o acórdão recorrido teria se apoiado, 

quanto à prova do sinistro, na decisão do Tribunal Marítimo, órgão administrativo 

que exerce função jurisdicional na matéria específica sobre que versa a demanda. 

Essa alegação da recorrente está fundada na velha concepção da ‘separação dos 

poderes’, sobretudo no que diz respeito ao exercício da função jurisdicional. 

A Constituição brasileira, mantém, sem dúvida, o princípio da unidade de jurisdição, que 

corresponde à supremacia do Judiciário. A interpretação dessa regra fundamental, 

entretanto, deve ser feita à luz das transformações sofridas pelo Estado em razão de sua 

crescente intervenção no domínio econômico e na ordem social’ (Apud José Alfredo de 

Oliveira Baracho, in ‘Teoria da Constituição’, 



Ed. Res. Tributária, SP, 1975, pág. 71). 

.... 

Como se observa, o processo administrativo conta hoje com proteção constitucional por 

estar expressamente previsto na Constituição. Na verdade garantia duplamente constitucional, 

em razão das determinações da Carta Magna e da Carta paulista. E mais, processo 

administrativo com a garantia do contraditório e ampla defesa. 

Ora, se fosse correto o que diz o Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior, todas as vezes que 

um contribuinte, em sede recursal, invocasse impedimentos constitucionais à ação do Fisco, tal 

matéria não poderia ser objeto de deliberação deste Tribunal. Por óbvio, nessa situação, 

restariam comprometidos, não só a ampla defesa e o contraditório, como também o próprio 

processo administrativo constitucionalmente assegurado”. 

 

DRA. ELIANA MARIA BARBIERI BERTACHINI 

“Assim, também está restrito o Tribunal administrativo fiscal, ao conhecimento da 

legalidade dos atos administrativos a ele submetidos pelos competentes recursos, não lhe 

cabendo questionar o procedimento fiscal adotado pela Administração quanto a sua 

oportunidade, conveniência e modo, por ser esta função política legitimamente exercida 

9. Vencida a questão relativa à competência do Tribunal administrativo fiscal declarar a 

inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma jurídica, devo firmar posição quanto às demais 

colocações feitas pelos Ilustres Juízes... 

9.3 pela possibilidade de cancelamento de autuação fiscal sob a fundamentação da 

inconstitucionalidade ou ilegalidade da norma ou da lei, alegada como razão de decidir. 

9.4  prejudicada a análise do procedimento proposto para a declaração de 

inconstitucionalidade.” 

 

3. Fecho 

 

Assim enfocado o tema pelos componentes do Tribunal de Impostos e Taxas, Processo 

SF. 2.713/95 - Questão de Ordem - Competência do T.IT. para apreciar a inconstitucionalidade 

de ato normativo, em sentido afirmativo. 

Como visto, não pode haver dúvida de que é impossível fazer justiça administrativa sem 

obediência à lei maior. 

A questão que entendo mereça meditação é aquela concernente à possibilidade do ente 

político que editou norma considerada ilegítima frente à CF, recorrer da decisão para o Poder 

Judiciário, já que a última palavra nesta matéria seria sempre deste, sob pena de violado o 

princípio da isonomia, ainda em razão do disposto no art. 5 °, inciso LV da lei maior. 

Sobre o assunto, para exame trago palestra do Ministro Moreira Alves, no II Fórum 

Jurídico, em Belo Horizonte, dedicado à atual Constituição Brasileira: 

“E mais. Como, pelo nosso sistema de controle de constitucionalidade, os juízes e    

tribunais podem examinar a constitucionalidade não só das leis e dos atos normativos a 

serem aplicados ao caso concreto, mas também a dos atos administrativos e das decisões 

judiciais, todas as questões constitucionais podem chegar ao Supremo Tribunal Federal 

por meio do recurso extraordinário, que, apesar de adstrito apenas à matéria 

constitucional, não terá o seu número diminuído, senão, possivelmente, aumentado, pois 

dado o caráter analítico da futura Constituição - que, por isso mesmo, encerra em seu bojo 

grande massa de matérias que eram exclusivamente objeto de disciplina por legislação 

ordinária - as mais diversas questões terão quase sempre um aspecto constitucional a 



possibilitar a utilização do recurso extraordinário, sem qualquer óbice a ser ultrapassado 

... 

Mas, além de se criarem competências novas – como as relativas aos habeas data e aos 

mandados de injunção - alargou-se extraordinariamente a legitimação ativa para a ação 

direta de inconstitucionalidade de ato normativo federal ou estadual em face da 

Constituição Federal. Têm essa legitimação não mais apenas o Procurador-Geral da 

República, mas o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara 

dos Deputados, a Mesa das Assembleias Legislativas, os Governadores de Estado, o 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, os Partidos Políticos com 

representação no Congresso Nacional, as Confederações sindicais e as entidades de classe 

de âmbito nacional.  

... 

E todos os Tribunais do país continuam, ou em matéria constitucional, ou até mesmo em 

conflitos de jurisdição, sujeitos diretamente à jurisdição de nossa Corte Suprema “(págs. 

196/98 - Forense Universitária - Rio de Janeiro - 1
a
 ed.). 

A decisão do órgão julgador administrativo envolvendo juízo de inconstitucional idade 

estaria sujeito então (segundo o ilustre Ministro Moreira Alves : “ como, pelo nosso sistema de 

controle de constitucionalidade, os juízes e tribunais podem examinar a constitucionalidade não 

só das leis e dos atos normativos a serem aplicados ao caso concreto, mas também a dos atos 

administrativos e das decisões judiciais, todas as questões constitucionais podem chegar ao 

Supremo Tribunal Federal por meio do recurso extraordinário”), a ser levado ao Poder 

Judiciário, como é a opinião de Gilberto de Ulhôa Canto, com posição divergente de Hugo de 

Brito Machado, citados pelo autor da “Questão de Ordem” (Antônio Carlos da Silva) noticiada, 

verbis: 

“É que, filiando-se à orientação já preconizada por Rubens Gomes de Souza há 

cerca de meio século, sustenta Ulhôa Canto a tese de que a Fazenda Pública (mais 

precisamente, a pessoa jurídica de direito público) pode ingressar em Juízo, 

pedindo ao Poder Judiciário ‘que anule um ato de um outro órgão da pessoa 

jurídica’ (ato do T.I.T., por exemplo). No entender de Ulhôa Canto, se ao 

contribuinte que perde no tribunal administrativo se dá o direito de ‘reabrir toda a 

discussão em Juízo’, à Fazenda se deve dar o mesmo direito (cf. obra citada, p. 98 

e RDP 7/170). 

Partindo de premissas diferentes, Hugo de Brito Machado chega a conclusão também 

diferente. Escrevendo já no regime da Constituição de 1988, observa inicialmente Brito 

Machado que ‘a verdadeira questão não reside em saber se uma autoridade administrativa 

pode recusar aplicação a uma lei inconstitucional’. Diz, em seguida que competência 

‘para dizer a respeito da conformidade da lei com a Constituição, ou resulta 

expressamente indicada na própria Constituição, ou encarta-se no desempenho de 

atividade jurisdicional’, sempre pressupondo, entretanto, a possibilidade de unifor-

mização, ‘de sorte que uma lei não venha a ser considerada inconstitucional, em um caso, 

e constitucional, em outros, sem que exista a possibilidade de superação dessas diferenças 

de entendimentos, lesivas ao princípio da isonomia’. Examinando o problema específico 

dos chamados órgãos do Contencioso Administrativo Fiscal, Brito Machado entende que 

eles ‘praticam atividade substancialmente jurisdicional, desempenhada, aliás, em 

processo de certo modo idêntico ao processo no qual se desenvolve a atividade peculiar, 

própria do Poder Judiciário’. Poder-se- ia assim - prossegue Brito Machado - admitir, ‘em 

tais situações, o exame de arguições de inconstitucionalidade pela autoridade 

administrativa’. Sucede que ‘a Fazenda não pode ir ao Judiciário contra a decisão de um 

órgão que integra a própria Administração’ (e, mesmo de ‘lege ferenda’, na    opinião de 

Brito Machado, isto não deve ser admitido, pois contraria a finalidade do Contencioso 

Administrativo, que ‘consiste precisamente em reduzir a presença da Administração 

Pública em ações judiciais
1
)’”. 

Por todo o exposto, entendo que não é vedado aos julgadores administrativos examinar a 



questão da norma ordinária ou inferior e sua validade em relação à Constituição Federal, o que 

deverá ser feito, contudo, sempre com a maior atenção e cuidado possível, pois a presunção 

inicial é de que toda norma posta no ordenamento jurídico é constitucional, já que impossível 

fazer justiça sem obediência à Lei Magna. 

Com respeito ao tema revisão da decisão administrativa proferida, não fico chocado com 

a possibilidade, em sendo a matéria constitucional, porque se é verdade que cabe ao Supremo 

Tribunal, em última instância examinar a inconstitucionalidade (art. 102,1 e III da CF), a 

liquidação da questão em sede do recurso administrativo violaria os princípios da isonomia e da 

liberdade de defesa. 

É o que tinha sobre a questão, fruto do trabalho dos Srs. Juízes do Tribunal de Impostos e 

Taxas, conforme transcrito.



 


