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1. Prolegômenos 

 

O tema, nos termos em que colocado, sem dúvida demonstra uma preocupação de ordem 

legal e prática, não só quanto ao processo administrativo na órbita Federal e Paulista (Conselho 

de Contribuintes do Ministério da Fazenda e Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São 

Paulo). Também admite uma extensão quanto a alguns outros órgãos de jurisdição 

administrativa de outros Estados da Federação, especialmente no momento atual, onde a 

substituição tributária "para frente " autoriza o Fisco de um Estado a agir contra contribuinte 

estabelecido fora de seu território, principalmente no caso do ICMS, lavrando autos de infração, 

com exigência de imposto, multa e demais acréscimos, inclusive com envolvimentos na órbita 

criminal. 

As perguntas que emergem, naturalmente, do tema proposto, podem assim ser resumidas: 

1) quais seriam os recursos normalmente admitidos perante os órgãos de segunda 

instância administrativa? 2) haveria uma terceira instância, assim tomados os Conselhos de 

Contribuintes do Ministério da Receita Federal e o Tribunal de Impostos e Taxas? 3) o que 

pode ser dito de outros órgãos julgadores administrativos conhecidos? 4) em regra obedecem 

eles os princípios constitucionais estabelecidos pelo sistema tributário? 

Pedimos vênia para trazer, não tão-somente simples listagens da composição dos órgãos 

julgadores, elencados no título, mas também para fazer uma incursão, pelo menos em relação a 

outros dois Conselhos, de dois Estados que fazem divisa com o Estado de São Paulo, a saber: 

do Estado de Minas Gerais e do Mato Grosso do Sul, que - temos a certeza - pela intensidade do 

relacionamento com o Estado de São Paulo, ainda que só por isso, trarão indagações de ordem 

prática, atual, além de legal. 

2. O Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda 

Como é de conhecimento geral, três são os Conselhos de Contribuintes, denominados 

Primeiro, Segundo e Terceiro. 

A distinção rege-se pela matéria que julgam, em breve síntese, assim elencada: 

Primeiro Conselho de Contribuintes: imposto sobre a renda e proventos de qualquer 

natureza, empréstimos compulsórios e adicionais, inclusive retificação de declarações, 

PIS/dedução e Finsocial; 

Segundo Conselho de Contribuintes: imposto sobre produtos industrializados, 

imposto sobre operações financeiras, imposto sobre transporte rodoviário, 

contribuições sociais não abrangidas na competência do Primeiro Conselho, tributos 

estaduais e municipais de competência da União junto aos Territórios e atividades de 

distribuição gratuita de prêmios por sorteios; 

Terceiro Conselho de Contribuintes: impostos de importação e exportação e demais 

tributos envolvendo matéria a eles relacionados, imunidades e isenções, regimes adua-

neiros e imposto sobre produtos industrializados no caso de exportação. 

Os Conselhos são acionados por meio de recursos voluntários e “de ofício ", quando 

vencido total ou parcialmente, o Contribuinte ou a Fazenda Federal, em decorrência de 

julgamento de impugnação apresentada perante o Órgão Julgador de Primeira Instância Admi-



nistrativa. 

A Câmara Superior de Recursos Fiscais, segundo o seu regimento interno, tem a seguinte 

composição: a) Pleno; b) 1
a
 Turma; c) 2ª Turma; e d) 3

a
 Turma. 

É integrada pelo Presidente e Vice-Presidente do Primeiro Conselho de Contribuintes, na 

qualidade de Presidente e Vice da Câmara (CSRF), e ainda; 

I - quando se reunir a 1
a
 Turma, pelo Presidente e Vice-Presidente das demais 

Câmaras do Primeiro Conselho de Contribuintes, no trato das matérias afeitas ao 

mesmo Conselho; 

II- quando em reunião a 2
a
 Turma, pelo Presidente do Segundo Conselho e Vice-

Presidente de suas Câmaras, para exame dos julgados definidos por este (Segundo 

Conselho); 

III- quando em reunião a 3
a
 Turma, pelo Presidente e Vice- Presidente de suas 

Câmaras, para decidir sobre questões resolvidas pelo mesmo (Terceiro Conselho). 

Junto à CSRF funcionará um procurador da Fazenda Nacional. 

Tem por objetivo decidir sobre os julgados das Câmaras de cada um dos Conselhos, em 

apelo designado Recurso Especial, sob as seguintes condições: especial; de divergência, 

para o Contribuinte e o Procurador. 

A Procuradoria da Fazenda tem competência para interpor o Recurso Especial, nas 

hipóteses já referidas, enquanto que o Contribuinte, só no caso de divergência. Poderá, 

ainda, a Procuradoria da Fazenda, recorrer de decisão não-unânime da Câmara, quando 

contrária à prova ou à lei. 

A matéria encontra previsão nos Decretos 70.235/72 e 83.304/ 79, como também no 

Regimento Interno de cada Conselho de Contribuintes (o Regimento Interno do Primeiro 

Conselho de Contribuintes foi instituído pela Portaria n° 537, de 17 de julho de 1992; o 

R.I. do Segundo C.C., pela Portaria 538, de 17 de julho de 1992; e o do Terceiro, pela 

Portaria n° 539, de 17 de julho de 1992) e da Câmara Superior de Recursos Fiscais 

(Portaria n° 540, de 17 de julho de 1992). 

3. Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo 

Das decisões do julgador primeiro (Sessão de Julgamento), Órgão Julgador de Primeira 

Instância da Secretaria da Fazenda do listado de São Paulo, cabe recurso ordinário ao TIT, 

tenha ou não sido apresentada a defesa contra o AIIM (artigo 603, § 1
o
 do RICMS) no prazo de 

30 dias da intimação, que pode ser pessoal e/ou por publicação no DOE. 

Depois, já no TIT, contra as decisões das Câmaras, proferidas em sede de recurso 

ordinário, podem ser interpostos, pela Fazenda, por seus diversos órgãos e/ou Contribuintes, os 

seguintes recurso: a) pedido de reconsideração de decisão não unânime; b) pedido de revisão no 

caso de divergir o julgado de outro, sobre a mesma matéria proferido por outra Câmara, 

inclusive pelas Reunidas. 

Caberá ainda a interposição de recurso extraordinário, exclusivamente pela Fazenda 

Estadual. 

A matéria encontra-se, não só no Regimento Interno do TIT (publicado no DOE de 

12.07.69), mas também no atual RICMS, em seus artigos 606/615 (Decreto 33.118/91). 

Os recursos de revisão e extraordinário são julgados pelo Plenário, resultado da união 

dos componentes das Câmaras Efetivas e Suplementares, atualmente em número de 8 (oito). 

Ressalte-se, ainda, que as Câmaras Especiais não integram as Cântaras Reunidas, dado o seu 

caráter transitório e eventual. 

4. Algumas Questões Processuais com Relação aos Dois Órgãos Citados 

4.1 Prazos: 



Dos CC/MF - voluntário - 30 (trinta) dias da intimação da decisão do julgado singular; 

especial -15 (quinze) dias da intimação da decisão da Câmara. Em igual prazo, poderá, depois 

de intimado o recorrido, apresentar contrarrazões. 

Do TIT - ordinário - 30 (trinta) dias da data da intimação da SJ; de reconsideração; de 

revisão; e o extraordinário - 15 (quinze) da intimação da decisão recorrida. O prazo para 

contrarrazões é de 10 (dez) dias. 

4.2. Pressupostos de admissibilidade 

CC/MF - recurso voluntário - decisão contra a pretensão do contribuinte, deduzida 

perante o julgador de primeira instância administrativa; recurso especial (de divergência) - de 

interposição do contribuinte, se em desacordo com outra, de outra Câmara ou mesmo da CSRF, 

envolvendo a matéria, sendo necessário fazer a prova com ajuntada de certidão ou cópia da 

decisão paradigma, demonstrando a divergência ou ainda com a indicação de até 2 (duas) 

ementas, quando caberá ao Presidente da Câmara Recorrida examinar os acórdãos; recurso 

especial (do procurador) - sujeito tão-só, para o seu processamento, ao exame da 

tempestividade. 

TIT - pedido de reconsideração - de decisão divergente na Câmara, exclusivamente 

quanto à matéria específica não unânime; pedido de revisão - quanto à divergência entre os 

julgados de Câmaras diversas, do próprio TIT, não se prestando ao reexame da prova, admi-

tindo, entretanto, exame da valoração da prova; extraordinário - quando o julgado contrariar a 

prova ou a lei, e ainda, quando decorrente de decisão não unânime que deixar de acolher, total 

ou parcialmente, reconsideração da Fazenda Estadual. 

4.3 Dos que têm legitimidade para apresentação dos recursos. 

CC/MF - contribuintes, Delegados de Julgamento e Procuradoria da Fazenda Nacional. 

TIT - recurso ordinário, pedidos de reconsideração e revisão 

- o contribuinte, a Representação Fiscal, o Chefe ou Diretor da Repartição Fiscal, o Delegado 

Tributário e o Diretor da Secretaria do Tribunal; extraordinário - a Representação Fiscal. 

- Por outro lado, é resultado de posição majoritária o entendimento de que os julgados da 

CSRF e de Câmaras Reunidas do TIT não representam uma terceira instância administrativa, 

mas, tão-só, revisão de julgados do mesmo órgão, em busca de uma verdadeira Justiça Fiscal, 

de um órgão paritário de segunda instância. 

- Assim podem ser apresentadas, de forma sucinta, as regras gerais que sustentam o 

processo tributário, na esfera da Receita Federal e da Fazenda Estadual do Estado de São Paulo. 

- Segundo os sistemas adotados, emergem alguns dos princípios que dão suporte ao 

processo administrativo, de acordo com as particularidades de cada tributo tomado, que na lição 

de Hely Lopes Meirelles, assim são traduzidos: 

a) processo administrativo - é gênero, que se reparte em várias espécies, dentre as 

quais - as mais frequentes - se apresentam no processo disciplinar e no processo 

tributário ou fiscal; 

b) são 5 (cinco) os princípios do processo administrativo - 

I) o da legalidade objetiva; II) o da oficialidade; III) o do informalismo; IV) o da 

verdade material; e o da V) garantia de defesa (Direito Administrativo Brasileiro 16ª 

edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, p. 576). 

Sobre cada um deles, ainda segundo os ensinamentos do mesmo autor, podemos destacar 

os seguintes: 

- legalidade objetiva - o processo administrativo deverá ser instaurado com base e 

para a preservação da lei; 

- oficialidade - atribuição da movimentação do processo administrativo à 



Administração Pública, ainda que instaurado por provocação do particular; uma vez 

iniciado passa a pertencer ao Poder Público, a quem compete impulsioná-lo até a 

decisão final. Se a Administração o retarda, ou por ele se desinteressa, infringe o 

princípio da oficialidade, e seus agentes podem ser responsabilizados pela omissão. 

Outra consequência deste princípio é a d e  que a instância não perime, nem o 

processo se extingue peto decurso de tempo, senão quando a lei expressamente o 

estabelece. 

- informalismo - a dispensa de ritos sacramentais e formas rígidas; 

- verdade material - também denominado da liberdade na prova. É a busca da 

verdade material em contraste com a verdade formal; 

- garantia de defesa - assegurado no inciso LV, do art. 5
o
, da atual Constituição, 

juntamente com a obrigatoriedade do contraditório, como decorrência do devido 

processo legal. 

Constata-se, ainda, que é garantido ao contribuinte, tanto no CC/MF como no TTT/SP, 

no mínimo, o duplo grau de jurisdição, sem prejuízo, também, da revisão da legalidade (CSRF 

e Plenário do TIT). 

Assim, não temos dúvida de que são atendidos os preceitos contidos na Lei Maior, quais 

sejam: o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recurso a eles inerentes (art. 5
o
, LV). 

5. Do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais - Regimento Interno 

Consta do artigo 1
o
 do Conselho de Contribuintes (redação do Dec. 29.772/89): 

“Art. 1
o
 - O Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, CC/MG, órgão   

único do Contencioso Administrativo Fiscal, integrante da estrutura administrativa da 

Secretaria de Estado da Fazenda, rege-se por este Regimento Interno. 

Art. 9
o
 - Compete ao CC/MG: 

I. julgar as questões de natureza tributária entre o sujeito passivo e a Fazenda Pública 

Estadual, nos casos e prazos estabelecidos pela Consolidação da Legislação 

Tributária Administrativa do Estado de Minas Gerais (CLTA/MG). 

... 

Art. 11 - Compete à Câmara Superior julgar Recursos de Revisão e Revista. 

Art. 12 - Compete a cada Câmara julgar e decidir: 

I) Agravo interposto contra decisão do Auditor Fiscal; 

II) Impugnação; 

III) Pedido de Reconsideração; 

IV)  sobre incidentes processuais 

... 

Art. 43 - Das decisões de Câmaras cabem, no prazo de (dez) dias, os seguintes 

recursos: 

I - Pedido de Reconsideração (PR) para a própria Câmara; 

II - Recurso de Revisão (RR) para a Câmara Superior; 

III - Recurso de Revista (RRT) para a Câmara Superior; 

     IV- Recurso Extraordinário (RE) para o Secretário de Estado da Fazenda 

... 

Art. 51 - Caberá Pedido de Reconsideração para a própria Câmara, quando o acórdão 



deixar de aplicar disposição da legislação tributária ou versar o pedido sobre matéria 

de fato ou de direito não apreciada no julgamento anterior e desde que não seja 

admissível o Recurso de Revisão. 

.... 

Art. 53 - Caberá Recurso de Revisão para a Câmara Superior quando a decisão da 

Câmara de Julgamento resultar do voto de qualidade proferido pelo seu Presidente. 

Art. 54 - Caberá Recurso de Revista para a Câmara Superior quando a decisão da 

Câmara de Julgamento divergir de acórdão proferido em outro processo, quanto à 

aplicação da legislação tributária, desde que não caiba Recurso de Revisão.  

Art. 55 - Caberá Recurso Extraordinário para o Secretário de Estado da Fazenda, 

quando a decisão da Câmara Superior resultar de voto de qualidade desfavorável à 

Fazenda Pública Estadual. 

O que se constata é que um só colegiado julgará, em uma única instância, as questões de 

ordem tributária. A redação dos artigos explica, por si, as razões da referência, que merecem, 

em nosso entender, estudo aprofundado. 

6. Conselho de Recursos Fiscais do Estado de Mato Grosso do Sul 

Pela Lei n° 331, de 10/03/82, foi criado o Contencioso Administrativo Fiscal, no vizinho 

Estado do Mato Grosso do Sul, assim expressado: 

“Art. 1° - Esta Lei cria o Contencioso Administrativo Fiscal do Estado de Mato 

Grosso do Sul, estabelece sua competência, define o procedimento perante a primeira 

instância e o Conselho de Recursos Fiscais, disciplinando a determinação de 

exigência dos créditos tributários do Estado. 

Art. 19 - A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento. 

Art. 20 - A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em 

que se fundamentar, será apresentada ao órgão fazendário incumbido do preparo do 

processo, no prazo de vinte dias contados da data da ciência do auto de infração. 

Art. 34 - Sempre que a decisão de primeira instância exonerar o autuado do 

pagamento de tributo ou multa de valor originário, não corrigido, superior a cem 

UFERMS, o julgador, obrigatoriamente, recorrerá de ofício para o Conselho de 

Recursos Fiscais, no prazo de vinte dias. 

Art. 35 - Da decisão de primeira instância, contrária ao autuado, caberá recurso 

voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, perante o Conselho de Recursos 

Fiscais, dentro de vinte dias seguintes à data da ciência do julgamento. 

Art. 36 - Da decisão do Conselho, quando não unânime, cabe pedido de 

reconsideração, a ser interposto uma única vez e no prazo de cinco dias da publicação 

do acórdão no órgão oficial. 

Art. 38 - Não sendo proferida decisão em primeira instância, no prazo legal, nem 

convertido o julgamento em diligência, poderá o interessado requerer ao presidente 

do Conselho de Recursos Fiscais (art. 43) a avocação do processo. 

§ 3
o
 - Se se verificar inobservância do prazo para julgamento, considerar-se-á como 

proferido este a favor do contribuinte, sendo o processo presente ao Conselho 

recebido como recurso “ex oficio”. 

Não resta dúvida de que, no caso do Estado de Mato Grosso do Sul, mais uma vez 

atendido o princípio do duplo grau de jurisdição, inclusive quando não obedecido o prazo de 

julgamento pelo órgão monocrático, a situação poderá levar a avocação do processo, 

considerando-se como favorável ao contribuinte a decisão pela omissão, sujeita ao recurso de 

ofício. 



Portanto, previstos os recursos: de ofício; voluntário; e de reconsideração. 

Entendemos a pertinência de apontar, nesta oportunidade, estes dois outros Órgãos de 

Justiça Administrativa, na área de tributação, além dos constantes no título deste trabalho, para 

demonstrar as particularidades de cada um, sendo certo que a mais radical é, sem dúvida, a 

legislação do processo administrativo do Estado de Minas Gerais, onde ausente o duplo grau de 

jurisdição. 

As legislações processuais, salvo erro, que mais dão chance aos contribuintes, de 

buscarem a Justiça Fiscal, na esfera administrativa, são as que tratam dos procedimentos junto 

ao CC/MF e ao TIT/SP, 

Contudo, entendemos que cada legislação terá validade, se e enquanto obedecido o 

princípio do devido processo legal. 

Por outro lado, pode-se perguntar: o que representa o princípio do devido processo legal, 

estabelecido como pressuposto inarredável para a supressão da liberdade ou de bens de 

alguém? 

Podemos dizer que o devido processo legal é aquele que permite, na aplicação do direito, 

ao acusado e ao acusador, dispor da lide para manifestação do julgador, segundo obediência aos 

princípios e garantias constitucionais, estabelecidos pelo legislador, atendida a lei maior e leis 

infraconstitucionais ordinárias, desde que estejam em sintonia com aquela. 

José Frederico Marques, assim se expressa ao tratar do “devido processo legal": 

“Dentro desse sistema e conjunto de garantias é que o legislador deve ordenar a tutela 

jurisdicional a ser exercida no processo, com as regras e preceitos que forma o direito 

processual civil. 

E é do conjunto dessas normas contidas na legislação ordinária que se extraem os 

princípios gerais do direito processual civil de cada país, 

A Constituição não contém opções prévias sobre os postulados que vão informar a 

legislação ordinária. Ela fixa, isto sim, alguns princípios gerais que devem ser 

adotados e respeitados, sem, no entanto, dispor sobre as regras particulares que irão 

disciplinar o processo civil. E, em nosso sistema jurídico-constitucional, estes 

princípios jurídico-constitucionais estes princípios constitucionais como que se 

condensam naquele do devido processo legal, de par com as normas destinadas a 

garantir a independência da magistratura e afirmar a indeclinabilidade do juiz natural. 

Cumpre, pois, que se examinem quais os princípios que, na legislação ordinária, 

informaram o direito processual civil pátrio”. (Devido processo legal - Enciclopédia 

Saraiva de Direito - v. 24/472 - grifamos) 

Assim, logo se vê que, no caso do andamento dos processos, cabe ao legislador 

ordinário estabelecer o rito específico, desde que não violados os princípios constitucionais 

das garantias individuais, abrangido entre eles, especialmente, o da ampla defesa, do contra-

ditório e do duplo grau de jurisdição. 

Caberá ao intérprete, examinando os princípios constitucionais e as normas que lhe são 

inferiores, em cada caso, ao enfrentar temas polêmicos, decidir e pleitear na exata medida em 

que pretenda ver atendido o constante do inciso LV, do artigo 5
o
, da Constituição Federal. 

 

7. Algumas Questões sobre os Procedimentos adotados pelos Órgãos Julgadores de 

Segunda Instância Administrativa 

7.1 Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda 

7.1.1 Prazos: 

a) a obediência é de rigor. A intempestividade da impugnação, atacada no Recurso 



Ordinário, leva ao conhecimento do mérito quanto ao tema específico. Se ultrapassada, porque 

reconhecida a tempestividade, declara-se nula a decisão proferida, para que outra seja prolatada. 

Não havendo ataque, constatado o protocolo a destempo, não é conhecido o recurso; 

b) na época em que presente o programa de desburocratização, quando admitido o envio 

de recursos pelo correio, surgiram várias questões, que mereceram vivo debate. Quando juntado 

antes do prazo fatal, era admitido o recurso. Quando, embora depositado no correio antes do 

prazo final, mas juntado depois, era tomado o recurso como intempestivo. Hoje isso não ocorre 

mais, ao que parece, por preocupação e diligência do contribuinte; 

c) outro tema que jamais logrou ter a unanimidade, consistia, antes da revogação do 

artigo 6
o
, do Decreto 70.235/72, pela Lei 8.748/93, que permitia, o requerimento da ampliação 

do prazo de impugnação por mais 15 (quinze) dias, feito junto à Delegacia de Jurisdição do 

contribuinte. Algumas vezes ocorria o requerimento e o contribuinte não se preocupava em 

saber se houvera o seu deferimento, entendendo-o automático. Com o indeferimento, perdia o 

prazo. O Conselho de Contribuintes, pela maioria de seus membros, entendia ter havido 

preclusão. Também nos casos de prorrogação deferida, inúmeros foram os recursos 

considerados intempestivos, por erro na contagem do prazo prorrogado, que se unia ao 

principal, sem qualquer interrupção. Alguns contribuintes contavam o prazo inicial de 30 

(trinta) dias, para depois, acrescentar mais 15 (quinze), não considerando os dias corridos 

quando o último do primeiro prazo acontecia em um sábado, domingo ou feriado. Muitos foram 

os recurso não admitidos. 

Ainda, não eram raros os pedidos de prazo adicional de 15 (quinze) dias, para 

apresentação do recurso voluntário, deferido pelo Delegado de Jurisdição. Nesse caso também, 

porque não estabelecida normativamente a prorrogação, eram os recursos desconsiderados. 

Resulta que, na esfera do processo administrativo federal, o atendimento aos prazos é 

sempre muito rigoroso, convindo ao contribuinte ter o máximo de cautela possível. 

Os prazos obedecem as regras gerais do CPC, estão previstos no Decreto 70.235/72, 

Decreto 83.304/79, e RI, tendo início para o contribuinte quando da intimação da decisão 

recorrida. 

7.1.2 Perícia, diligência e prova 

É comum alegar o contribuinte, em seus recursos, cerceamento de defesa, porque não 

realizada essa ou aquela prova pelo Fisco e, ainda, não ter sido deferida a perícia ou diligência 

requerida. 

Embora algumas vezes até fosse possível a determinação de tal nulidade, que não é 

absoluta, em razão de deixar o interessado de obedecer ao devido processo legal, vencido se 

apresenta o seu requerimento. Assim, por decorrência do estabelecido no Decreto 70.235/ 72, 

parágrafo único do artigo 17, que dispõe ser exigível do pretendente a indicação dos pontos de 

divergência e as razões, além das provas que tiver, a indicação do seu perito e respectivo 

endereço. 

Com relação à diligência, fica a critério da decisão da autoridade preparadora, deferi-la 

ou não, obrigando-se a justificar quando negativa, isto é, demonstrar porque a considera 

dispensável ou prescindível. 

Tais requerimentos têm dupla mão, ou seja: são direitos reconhecidos ao Fisco e ao 

Contribuinte. 

7.1.3 A sustentação oral 

Na esfera do julgamento administrativo federal, ora tratado, não há intimação pessoal do 

defensor ou do contribuinte para sustentação. Tal se dá por publicação da pauta de julgamento, 

com antecedência mínima de 8 (oito) dias, no D.O,U. A presença da parte ou seu representante 

no dia do julgamento, no momento do início dos trabalhos implica no direito de sustentar as 

suas razões oralmente, sendo-lhe concedida preferência na ordem do dia. 



O prazo para a sustentação é de 15 (quinze) minutos, prorrogável, a requerimento da 

parte, por mais 15 (quinze). 

Causa repulsa a alguns que, após a sustentação oral, por solicitação de algum dos 

Conselheiros, seja realização conferência, e determinada a consequente retirada de Advogados, 

Partes e demais presentes à sessão. A conferência ocorre “interna corporis". 

Quem está familiarizado com o Conselho de Contribuintes sabe que a discussão, em 

regra, significa que a sustentação oral trouxe dúvidas, aos Conselheiros. Nesta oportunidade, 

geralmente são discutidos, com profundidade, os assuntos, para depois colherem-se os votos, 

quando já liberado o plenário. É uma forma que proporciona ao contribuinte a certeza de que o 

seu julgamento despertou a atenção de todos, na busca da aplicação da correta Justiça Fiscal. 

Atualmente não pode o contribuinte sequer reclamar de tratamento diferenciado, já que 

não mais permanece na Câmara, durante a conferência, nem mesmo o Procurador da Fazenda 

Nacional. 

 

7.1.4 Dos memoriais e documentos 

Não raramente, apresentam os contribuintes por seus representantes, antes do 

julgamento, memoriais com ou sem documentos, muitas vezes, inclusive, inovando. 

Inobstante sejam peças que auxiliam o julgamento, não são juntados aos autos, servindo, 

tão-somente, para alertar cada um dos Conselheiros, já que encerrada a fase de instrução dos 

processos. No Judiciário, tal prática é conhecida como “juntada por linha 

 

7.1.5 Dos procedimentos e pressupostos de admissibilidade do recurso especial 

Interposto, pelo Contribuinte, o Recurso Especial, contra a decisão da Câmara, no caso 

de divergência, será ele submetido ao Presidente da Câmara recorrida, que verificará se 

atendido, além do prazo, o pressuposto de admissibilidade, consistente na indicação de decisão 

divergente, que será, sempre, de outra Câmara, ou mesmo da CSRF. Se o recurso for da 

Procuradoria, o exame abarcará, tão-somente, a tempestividade, se não se tratar, 

exclusivamente, de divergência. 

Em despacho fundamentado, justificará a sua decisão, positiva ou negativa, quanto à 

admissibilidade, o Presidente da Câmara recorrida. 

Se negativa, caberá ao contribuinte, nos termos do disposto no RI, apresentar pedido de 

reexame, dirigido à Câmara Superior de Recursos Fiscais, no prazo de 5 (cinco) dias, contados 

da ciência, desde que tempestivo o recurso e provada a divergência. 

Após a manifestação da Procuradoria da Fazenda, no prazo de 
s
 (cinco) dias, será o 

despacho agravado apreciado por um Conselheiro da CSRF, que não o seu Presidente. A 

conclusão pelo acerto do despacho recorrido significará a definitividade, após exame e igual 

conclusão do Presidente do órgão julgador superior. 

Não havendo concordância do Presidente, será a questão levada a julgamento pelo 

Plenário. 

Uma vez determinada a admissibilidade, em razão do reexame, fica superado o 

entendimento contrário do Presidente da Câmara recorrida, com trâmite normal do recurso. 

Ultrapassada a admissibilidade, após vista dos autos à Procuradoria da Fazenda 

Nacional, serão sorteados relator e, automaticamente, revisor. 

A seguir, será levado o recurso a julgamento, observado o rito normal. 

Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo 

7.2.1 Os prazos 



Depois do acesso ao TIT/SP, por meio do recurso ordinário, interposto contra decisão do 

julgador de primeira instância - o que deve acontecer no prazo de 30 (trinta) dias os demais 

prazos para recursos são de 15 (quinze) dias, sendo de 10 (dez) dias para a parte, até então 

vencedora, apresentar contrarrazões. 

Embora tais prazos sejam fatais, tem o TIT/SP, desde que razoavelmente justificado, por 

aplicação de equidade, relevado a intempestividade, admitindo o recurso. 

Assim o faz, depois de examinada a explicação para o ocorrido, quando verificado 

também que a questão merece debate, Quando protelatório o recurso, a extemporaneidade não 

é ultrapassada. 

A Representação Fiscal, que tem função análoga à da dos Procuradores da Fazenda 

Nacional, nos processos da área federal, atua com diligência nos autos. Os processos, logo após 

registrados e preparados pela Secretaria do Tribunal, são enviados àquela, que opina sobre a 

matéria ventilada nos mesmos. Durante os debates, antes da votação, pode a Representação 

Fiscal fazer uso da palavra. 

Os prazos para recurso da Fazenda Estadual não gozam de nenhum privilégio; são iguais 

aos previstos para os contribuintes. 

 

7.2.2 Perícia, diligência e prova 

Com relação à perícia, temos sempre ouvido propostas ou indagações no sentido de que 

o conjunto de atos normativos que regem o processo administrativo, na área do ICMS, no 

Estado de São Paulo, deveria ser alterado, para que deles constasse, expressamente, aquela. 

Quando temos que enfrentar tal argumento, afirmamos que a perícia é um ato que pode e 

deve ser resultado de ação do contribuinte. Não está ele impedido de mandar elaborar tal peça 

que, inclusive, poderá set de sua própria lavra, mas capaz de demonstrar ao Julgador os 

aspectos técnicos que a exijam, por fugirem do conhecimento (especialidade) de quem vai 

decidir. 

Exemplo de fácil compreensão diz respeito à quebra industrial. Os laudos do IPT são 

sempre muito bem recebidos. As questões contábeis também admitem pareceres. Assim, 

embora não conste, expressamente, da legislação processual, como acontece na área federal, 

nada impede que seja elaborado e apresentado parecer pertinente. 

As diligências, quando necessárias, são sempre determinadas pelos julgadores (ex 

officio), ainda que não requeridas pela parte interessada. 

Com relação às provas, apresenta-se o TIT/SP como um dos mais liberais. As provas são 

sempre admitidas, inclusive quando apresentadas com os memoriais, por ocasião da sustentação 

oral, que são juntados aos autos, a requerimento da parte. 

Nesses casos, abre-se vista à Representação Fiscal. E um imperativo. 

7.2.5 A sustentação oral 

Uma vez requerida, juntamente com a petição de apresentação dos recursos viáveis, 

obrigará sempre à intimação do contribuinte e seus advogados, quando nomeados, sob pena de 

nulidade, dando conta do local do julgamento, com convite para o exercício da mesma 

(sustentação oral), em dia e hora determinados. Nessa oportunidade é permitida ajuntada de 

memoriais, inclusive acompanhados de documentos, como já afirmado. 

Não requerida a sustentação oral, por ocasião da interposição do recurso ou das 

contrarrazões, mas por petição autônoma e posterior, o seu deferimento fica sujeito ao critério 

do Relator. 

7.2.4 Dos procedimentos e pressupostos de admissibilidade dos recursos - pedidos de 

reconsideração e revisão e recurso extraordinário 



 

Em breve síntese: a matéria a ser tratada no pedido de reconsideração, provocado por 

decisão não Unânime da Câmara, circunscrever-se-á à matéria objeto da discordância, sendo 

que deverá, sob pena de preclusão da matéria unânime, a um só tempo, interpor o recorrente, 

também, o pedido de revisão, sendo que aquele será julgado em primeiro lugar. Se não 

reformado, após o recebimento, será julgado, aí não mais pela Câmara Singular, mas sim por 

Câmaras Reunidas, o pedido de Revisão que, para ser interposto, poderá aguardar ainda a 

intimação do que for decidido no pedido de reconsideração. 

O pedido de revisão terá que indicar decisões paradigmas, sendo que a Secretaria do 

Tribunal ficará obrigada ajuntá-las, até o número de 5 (cinco). 

Embora, em nosso entender, devessem os contribuintes demonstrar especificamente os 

pontos divergentes, tem sido aceita a simples indicação do julgado paradigma, cabendo então 

ao julgador relator procurar a divergência. 

Quanto ao pedido de revisão, que diga respeito ao reexame de prova, não tem sido 

conhecido. 

O recurso extraordinário, considerado por muitos como um privilégio da Fazenda 

Estadual, capaz de ser julgado inconstitucional por ferir o princípio da isonomia, tem um 

processamento idêntico ao dos demais recursos, com distribuição a um Relator, em Câmaras 

Reunidas, que apreciará, primeiramente, se deve ele ser conhecido, por concluir ultrapassada a 

fase de atendimento de seus pressupostos, constantes do artigo 614 do RICMS, já exposto. 

Ultrapassada essa fase preliminar de conhecimento, será examinado, com profundidade, 

verificando-se ter havido ou não violação a expressa disposição de lei ou da prova dos autos. 

 

7.2.5 Do recurso extraordinário e do pedido de revisão 

Interessante questão foi levantada, recentemente, no TIT/SP, sobre a possibilidade de a 

Representação Fiscal apresentar o recurso extremo, sem, antes, passar pelo pedido de revisão. 

Tivemos a oportunidade de optar, em rápida síntese, pela afirmativa. 

Tudo tem seu nascedouro na redação atual do artigo 614, II, parte final, do RICMS-SP, 

que é cópia do atual Regimento Interno deste Tribunal Administrativo, conforme artigo 80, 

onde se lê: 

“Art. 614 - Cabe recurso extraordinário do Representante Fiscal, a ser julgado pelas 

Câmaras Reunidas, em caso de: 

..... 

II. decisão unânime, em recurso ordinário, ou decisão unânime ou não, em pedido de 

reconsideração, quando contrariar expressa disposição de lei ou a prova dos autos e desde que, 

em qualquer caso, não caiba pedido de revisão”. 

 A questão diz respeito à condição estabelecida no inciso, já que da leitura emerge um 

obstáculo à propositura do recurso extraordinário, dirigida à autoridade competente para o seu 

exercício. No caso, a Representação Fiscal, exclusivamente.  

Assim colocado o tema, preliminarmente fica imposto ao intérprete examinar quais são 

as condições estabelecidas para o exercício do direito ao pedido de revisão, que podem ser 

assim classificados: 

a) legitimidade para o recurso - constata-se que são inúmeros, começando pelo 

Contribuinte, passando pela Representação Fiscal, pelo Chefe ou Diretor da Reparti-

ção Fiscal, pelo Delegado Tributário e pelo Diretor da Secretaria do Tribunal de 

Impostos e Taxas (art. 609 do RICMS); 

b) a abrangência - verifica-se ser a divergência no critério de julgar, em relação ao 



decidido por outras Câmaras do TIT ou por decisão de Câmaras Reunidas. 

Em razão da colocação, apresenta-se uma outra constatação: a Representação Fiscal, 

cabe, exclusivamente, o exercício do direito ao Recurso Extraordinário, enquanto às demais 

Autoridades citadas, também o direito de apresentar o Pedido de Revisão, todas elas devem 

obedecer a um mesmo prazo, em situações diversas, inclusive geograficamente. 

Um outro tema pode ser trazido: ao mesmo tempo em que a norma de reconhecimento do 

direito ao Recurso Extraordinário fixa os pressupostos de suas condições de admissibilidade, de 

forma clara e objetiva, sobre a existência de contrariedade à lei, à prova, ou a decisão não 

unânime, em pedido de reconsideração, estabelece ela uma hipótese que é dependente, não só 

do que se encontra nos autos, mas, também, de um evento extra autos, consistente em julgados 

outros, em que tenham os Juízes Administrativos, por outras Câmaras e pelas próprias Câmaras 

Reunidas, concluído de forma diferente sobre a mesma hipótese. 

Neste ponto, apresenta-se uma grande dificuldade, pois as divergências, como se sabe, só 

são viáveis em CCRR, para conhecimento do pedido de revisão, quando não envolvem matéria 

de exame de prova, por ocasião da decisão recorrida. Esse entendimento tem sido pacífico no 

plenário. 

Ademais, o Pedido de Revisão reclama, para o seu conhecimento, divergência de critério 

de julgamento, sendo que, como dito, nos casos de exame da prova, essas Câmaras Reunidas 

não têm divergido, quanto à sua não-admissibilidade. Uma coisa é o direito de interpor o 

Pedido de Revisão de Julgado, outra coisa é a divergência do critério de Julgamento. 

Tal divergência, como dito, não é encontrada normalmente nos autos, quer para o 

contribuinte, quer para a administração. Têm as partes que pesquisar, levantar jurisprudência, 

comparar, demonstrar. Este é um trabalho pessoal, que depende de especialização e enten-

dimento subjetivo. 

A certidão exigida para o recurso de revisão, de certa forma, equivale ao que se encontra 

no artigo 105, III, “c” da Constituição Federal atual, que antes servia de parâmetro ao Recurso 

Extraordinário, na Carta Magna de 1967. 

Diz o texto: 

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

.... 

III. julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, 

pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito 

Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: 

..... 

c) der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal”. 

Como se pode atestar, no caso do Pedido de Revisão, busca- se estabelecer um mesmo 

critério de julgamento, isto é, uniformidade entre as suas Câmaras. No Recurso Extraordinário 

ou no Recurso Especial, previstos na Constituição Federal atual, a busca diz respeito à correta 

aplicação da lei, enquanto que aí, também, é inadmitido o reexame da prova. 

Antônio da Silva Cabral, in “Processo Administrativo Fiscal” embora tratando 

especificamente do processo administrativo fiscal na área federal, faz a seguinte colocação, 

aplicável ao raciocínio: 

“Desde o início alertei o leitor para o fato de que o processo não existe para proteger 

os direitos individuais em si mesmos, mas para proteger a ordem social infringida 

sempre que algum direito individual é violado. Nada de estranhar, portanto, que a 

legislação tenha previsto a interposição de recurso especial, quando houver 

divergência entre Câmaras a respeito da interpretação de lei. O que se visa é, antes de 

tudo, a busca de uma interpretação convergente com a lei. Pode acontecer, portanto, 



que a CSRF admita o recurso especial, por reconhecer que a decisão impugnada 

apresentou interpretação divergente daquela apresentada por outra Câmara, mas assim 

mesmo não dê razão ao recorrente, por definir a interpretação verdadeira como sendo 

a da Câmara recorrida. É o interesse público predominando sobre o interesse do 

particular. Busca-se, acima de tudo, dar uma interpretação uniforme à lei" (São Paulo, 

Saraiva, 1993, pág. 458). 

Quanto à questão relativa ao Recurso Especial junto ao Poder Judiciário, é de interesse 

trazer a lição do Prof. Vicente Greco Filho, in “Direito Processual Civil Brasileiro”, onde 

registra as dificuldades para a interposição do mesmo que, de resto, por analogia, em parte 

aplica-se aos casos de Pedido de Revisão, ora sub examem. 

Diz ele, quanto ao que interessa: 

“A divergência de interpretação dada à norma federal, para que seja relevante, para 

fins de recurso especial, deve obedecer aos seguintes requisitos: 1) o acórdão 

confrontado não pode ser do mesmo tribunal em suas câmaras; 2) o acórdão 

confrontado deve ter sido proferido em última instância ordinária, não valendo como 

divergente a decisão se no tribunal ainda poderiam caber, por exemplo, embargos 

infringentes; 3) a interpretação dada à lei não pode encontrar-se superada no próprio 

tribunal de origem ou pela jurisprudência dos Tribunais Superiores; 4) a divergência 

deverá estar explícita no corpo do acórdão e não na ementa; 5) o acórdão divergente 

deve estar comprovado por certidão” (vol. 2, São Paulo, Saraiva, pág. 318 ). 

Ainda, outra questão é colocada. Diz respeito ao esgotamento das Instâncias Inferiores, 

já que no Poder Judiciário são vedadas as Instâncias Superiores, enquanto não propostos todos 

os recursos possíveis perante aquelas. Por isso, faz um alerta o processualista citado, ao referir-

se aos casos em que cabíveis os embargos infringentes, como meio necessário de alcance do 

Recurso Especial. 

Indaga-se, então, no caso em análise, se o Pedido de Revisão, estaria numa etapa 

processual inferior à que estabelecida para o Recurso Extraordinário. 

A resposta, em nosso entender, é negativa. O Pedido de Revisão encontra-se na mesma 

esfera de decisão do Recurso Extraordinário. Quem julga o Pedido de Revisão, julga, também, 

o Recurso Extraordinário (administrativo), inclusive, numa mesma sessão, sem qualquer 

restrição. 

Assim, já se vê que, pélas suas caraterísticas, quando diz a norma que o extraordinário é 

cabível (desde que em qualquer caso, não caiba pedido de revisão), deixou às Autoridades 

competentes o direito de se utilizaram ou não do mesmo. Se não encontrou, no caso a 

Representação Fiscal, em relação à decisão da Câmara, julgado que demonstrasse a divergência 

do critério de julgamento, livre está para a propositura do Recurso Extremo, com toda a 

excepcionalidade que lhe é própria, pois é o último. 

A autoridade Fiscal tem o dever/direito funcional de defender o erário, desse munus não 

podendo abrir mão. Se tinha um recurso e não o usou, trabalhou mal, pelo que poderá 

responder. 

Mas não podemos deixar de entender que, mais do que um dever, o recurso - pedido de 

revisão - é um direito. 

Considerando-se que o seu julgamento se dá pelos mesmos Juízes, em sessão de Câmaras 

Reunidas, sendo mais estreito o campo de discussão, onde não admitido o exame da prova, se 

dele fizer uso a Autoridade competente, ainda que não provido - sequer conhecido ainda assim 

estará presente a possibilidade de utilização do extraordinário. Não vemos o impedimento, até 

porque contrariaria um raciocínio lógico. Tal equivaleria a exigir que, mesmo inexistindo 

paradigma, a administração se visse obrigada a inventá-lo, para poder ultrapassar o óbice, 

embasada em algo que não se encontra nos autos, que pode ou não ter ocorrido. 

Ademais, entendemos, ainda, que cabe ao contribuinte, em contrarrazões, demonstrar a 



existência de paradigma, a autorizar o Pedido de Revisão, já que essa é uma matéria de defesa, 

cuja omissão impediria o recurso extremo. 

Considerações - do Princípio da Isonomia 

Tampouco acompanhamos as críticas de que são alvo o recurso especial da Fazenda 

Federal e o recurso extraordinário da Fazenda Estadual de São Paulo, por privilegiarem o 

Poder Público. Entendemos injusta a crítica, porque o acesso ao Poder Judiciário, que é ga-

rantido aos contribuintes, permite entender que aí estaria o equilíbrio reclamado. 

Uma vez julgado o processo administrativo, a favor do contribuinte, toma-se definitiva a 

questão. Já quando o entendimento for contrário à pretensão do contribuinte, a matéria pode ser 

devolvida ao Poder Judiciário. 

Conclusão 

Com esses apontamentos, ousamos pensar que trouxemos algumas novidades ou, na pior 

das hipóteses, colacionamos material para meditação de todos aqueles que se preocupam com o 

processo tributário administrativo, sendo que, pelo que indica nossa experiência concreta, a 

utilização da via administrativa vem sendo uma regra; não exceção! 

Tal situação não decorre do acaso ou da necessidade de se postergar, tanto quanto 

possível, o pagamento do imposto, tendo-se em vista a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário, enquanto dura o processo administrativo. Isto porque, ao contribuinte vencido, se 

apresenta, ainda, a possibilidade de discussão do tema, em sua plenitude, perante o Poder 

Judiciário, direito assegurado pelo disposto no inciso XXXV, artigo 5
o
, da Lei Maior 

Acontece porque os advogados, diligentes e dedicados ao estudo do Direito Tributário, 

bem como os contribuintes, têm confiança nos Tribunais Paritários, onde é comum verificarem-

se votos de Representantes da Fazenda Pública a favor dos Contribuintes e, em contrapartida, 

dos representantes das Entidades de Classe, por sua vez, a favor do lançamento, todos 

preocupados exclusivamente com a Justiça Fiscal, sendo relevante registrar, ainda, que tal se 

dá sem qualquer interferência, quer da Administração Pública, quer da Sociedade Civil, fato 

que, para uns poucos, felizmente, se apresenta como injustificável. 

 


