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A REPERCUSSÃO DA TEORIA G 

de pessoas aceitasse determinada perc 
possível), e, com isso, obteve a seguranç 
social, O Direito é uma dessas convençõe 
instrumento para dirimir conflitos. 

Quando, mesmo em face das convi  
divergências decorrentes de diferentes v 
o meio utilizado para conferir aos inter 
meios necessários para que se faça a pro 
e das circunstâncias que os cercam, de 1 

chegar á uma decisão que ponha fim ao c 
Podemos dizer, então, que prova é o 

vicção de que determinado fato ocorreu, 
so. No dizer de Malatesta, sendo "a prova 
espírito humano se apodera da verdade, 
quanto mais clara, mais plena e mais seg 
rito humano a crença de estarmos de pos 
tem como finalidade convencer o julgack 
nos leva a ver a prova como meio para st 
verdade (possível) sobre os fatos relacion 

1.2 Existem limitações à cognição human 
minação da verdade? Como elas se refi 
namento jurídico da prova? 

Muitas coisas ocorrem fora do nosso 
de fatores como o tempo e o espaço, do 
ções ou, ainda, por conta da insuficiênci 
por exemplo, não nos permitem ver o qi 
ou ouvir em determinada frequência. Ex 

1. Nicola Framarino Dei Malatesta, A Lógic 
vol. 1, trad. de Alexandre Augusto Correia, São Pau 

2. A prova por ser entendida como ato de p, 
ainda, como resultado dos atos ou dos meios de prov 
distinção desses três sentidos dados pelo Direito à ç 
Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira, Curso de D 
Salvador, Juspodivm, 2009, p. 42. 

A REPERCUSSÃO DA TEORIA GERAL DA PROVA 
NO ÂMBITO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO 

SCHUBERT DE FARIAS MACHADO 

Advogado - Diretor do Instituto Cearense 
de Estudos Tributários/ICET 

Introdução 

Nessa edição o Instituto Cearense de Estudos Tributários/ICET 
promove valioso estudo sobre a teoria geral da prova, tema que tem 
sido pouco observado nas discussões envolvendo o direito tributário. 

A busca das respostas para as indagações formuladas pelo profes-
sor Hugo de Brito Machado Segundo nos mostrou que diversas ques-
tões relativas à prova estão sendo conduzidas pelos aplicadores do di-
reito tributário por caminhos bem distantes dos fundamentos da 
teoria geral. 

O ICET, mais uma vez, nos faz refletir sobre assunto de grande 
importância para o aprimoramento do Direito pátrio. 

1. Teoria geral da prova 

1.1 O que é prova? Qual a relação entre ela e a verdade? 

A verdade absoluta é inalcançável, sobretudo em decorrência das 
deficiências de nossos sentidos, através dos quais percebemos a reali-
dade que nos cerca. A linguagem, por sua vez, ao mesmo tempo em 
que é indispensável à transmissão de ideias, é insuficiente para retratar 
com exatidão o conhecimento transmitido. O homem, então, estabe-
leceu convenções, de maneira a permitir que o maior número possível 
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660 	 A PROVA EM QUESTÕES TRIBUTARIAS 

conscientes de nossa mente, que também interferem na percepção das 
coisas e, por consequência, na obtenção da verdade.' 

Ademais, quando precisamos transmitir nossa compreensão da 
realidade a outrem, a linguagem se apresenta como elemento absolu-
tamente necessário e ao mesmo tempo imperfeito e insuficiente, o que 
também contribui para o distanciamento da verdade. 

Como vimos na resposta à pergunta anterior, o processo é o ins-
trumento utilizado pelo Direito para a obtenção da adequada noção 
da realidade, e a prova é  meio de convencimento do julgador. Assim, 
a produção da prova é regulada pelo Direito de forma a minimizar as 
dificuldades na obtenção da verdade. 

Quando a lei processual estabelece que o ônus da prova cabe a 
quem alega (CPC, art. 333), por exemplo, está a atribuir ao interessado 
em ver prevalecer determinada versão do fato o ônus de dar aos de-
mais sujeitos do processo (especialmente ao julgador) os meios (a 
prova) através dos quais, utilizando seus próprios sentidos, possam 
construir, de forma independente, uma versão palpável e passível de 
verificação desse fato. 

1.3 Há distinção entre prova direta eprõva indireta? Caso afirmativo, 
como conciliar essa distinção com a ideia, assente no plano da 
Epistemologia contemporânea, de que não se tem acesso direto e 
definitivo à realidade, pelo quê as afirmações fritas a respeito 
dela são sempre provisórias e refutáveis, consideradas verdadeiras 
apenas enquanto não se demonstrar o contrário? - 

A doutrina há muito classifica como direta a prova que se refere de 
forma imediata ao fato que se pretende provar; e como indireta aquela 
que se refere a um fato que, uma vez provado, leva à conclusão de que 
outro fato - que se pretende provar - pode, ou não, ter acontecido. 
As indiretas são também chamadas provas indiciárias, pois a partir de 
indícios (outros fatos) permitem a presunção de que o fato questionado 
provavelmente aconteceu, ou não.' 

3. Gari G. Jung, "Chegando ao inconsciente' iri O Homem e seus Símbolos, 2P 
impr., trad. de Maria Lúcia Pinho, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, p. 23. 

4. Nicoia Framarino Dei Malatesta, A Lógica das Provas em Matéria Criminal, 
cit., vol. 1, p. 155. 

A REPERCUSSÃO DA TEORIA C 

A questão epistemológica contida n 
mos responder tem levado parte da dou 
das provas em diretas e indiretas, como 
me, argumentando que toda prova é i 
existirá uma distância entre o fato que v 
noção presente desse fato que decorre d 
a variação de grau na formação dessa co 
tancial, não justificaria classificar as prol 
biana Dei Padre Tome adota outra classi 
acertada, dividindo as provas em simpb 
distintivo, contudo, é a mesma variação 

A. constatação de que a prova diret 
que exige um raciocínio dedutível lógic 
clusão sobre a possibilidade da ocorrênci 
do, contudo, não impede sua separaçã 
quando a referência imediata com o fato 

r raciocínio lógico dedutível, na prova dir 
é sempre o fato sobre o qual buscamo 
prova indireta, por sua vez, tem como r 
daquele que nos interessa saber, mas qt 
bem provável que tenha, ou não, oconid 

Concluímos, portanto, que a falta d 
realidade, mesmo levando a que as afir 
sejam sempre provisórias e refutáveis, n 
provas em diretas e indiretas, que perma 
vel efeito didático para a compreensão c 
como meios de prova. 

1.4 A convicção do julgador - administra 
da veracidade de determinada versi 
quando as partes apresentam versões 
ou parte de uma decisão? É preciso, n 
-la, nos termos do art. 93, IX, da C 
deve consistir em alegações de qual oi 

S. Fabiana Dei Padre Tomé, A Prova no D 
Noeses, 2011-2012, p. 108. 
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662 	 APROVA EM QUESTÕES TRIBUTARIAS 

Para chegar a uma conclusão a respeito da verdadeira versão dos 
fatos o julgador precisa fazer o exame das provas colhidas no processo. 
Tal conclusão implica, necessariamente, uma decisão sobre a valora-
ção das provas e integrará outra decisão, posterior e maior, que dará 
fim ao litígio com base naquela versão dos fatos acolhida na primeira. 

Conforme Pontes de Miranda, o juiz deve "dar os fundamentos, 
que lhe assistiram, para a apreciação das provas: porque desprezou 
umas e acolheu outras, porque não atribuiu o valor, que fora de esperar-
-se, a alguma, ou algumas, e porque chegou às conclusões que expende" .6  

Estabelecer a verdadeira versão para os fatos relativos ao processo 
é parte essencial para o deslinde do conflito; portanto, a convicção do 
julgador sobre qual versão adota como tal deve, sim, ser fundamenta-
da. Isso é indispensável. Realmente, apenas com o conhecimento dos 
fundamentos adotados pelo julgador na decisão sobre a valoração da 
prova é que as partes poderão criticá-los e, se for o caso, apresentar 
recurso defendendo versão outra para os mesmos fatos. 

Em suma, a explicitação de tais fundamentos é parte indispensá-
vel da decisão que puser fim ao litígio, em razão não só do que deter-
mina o inciso IX do art. 93 da CF de 1988, mas, sobretudo, por força 
da garantia constitucional ao devido processo legal - administrativo e 
judicial -, que, por sua vez, é pilar do Estado Democrático de Direito. 

1.5 Sendo a verdade absoluta inalcançável, toda afirmação feita pelo 
julgador para fundamentar a alegação de que certo fato ocorreu 
precisaria, ela própria, ser também fundamentada. Diante disso, 
quando seria possível considerar atendido o dever constitucional 
de motivação do julgado sem se cair em um regresso ao infinito? 

Essa questão nos coloca diante do trilema do "fundamento do 
fundamento", que aponta três opções, mas todas insatisfatórias. 

A primeira: uma vez diante da conclusão obtida a partir de deter-
minado fundamento, percebemos que esse tem origem em anterior 
conclusão, cujo fundamento também repousa em outra conclusão an- 

6. E C. Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 24  ed., t. IV, 
Rio de Janeiro, Forense, 1979, p. 322. 

A REPERCUSSÃO DA TEORIA 

tecedente, que também careceria de 
preciso mais uma busca por fundamen 
infinito. Essa escolha deve ser descartad 
com o resultado prático a que se propõ 
mente, o processo. 

A segunda opção seria interroni 
fundamento do fundamento com a adoç 
Também é uma escolha que desaten 
de decisão fundamentada, pois o d 
questionamento, impondo uma "verdad 
da melhor correspondência entre o que 

Como terceira opção cabe aceitar i 
- que igualmente interrompe a cadeia 
anterior - como sendo o bastante para 
de segurança que deve ter a decisão que 

Marcelo Guerra fez um cuidai 
concluindo que a exigência constitucio 
fundamentadas não é uma regra, e sii 
precisa ser visto em conjunto com outi 
constitucional, em especial o da efetivid 
que impõem um resultado útil, com a sol 
importante que seja a busca pelo 1imd 
levar a uma atividade sem fim. 

Isso nos leva a concluir que uma de 
satisfatório quando contiver os elemez 
para que as partes interessadas possam, 
tecer avaliação própria sobre a ocorrênci 
pelo julgador, de maneira a permitir UliL 

aceitação ou possibilite atacá-la em recui 

Essa terceira opção é - embora incoi 
à exigência de fundamentação das decist 
disciplinar os meios de prova, o tempo e 
utilizados, fixando limites para a busca 
instrumentos de verificação de seu acertc 

7. Marcelo Lima Guerra, "Notas sobre o dev 
decisões judiciais (CF, art. 93, IX)' in Luiz Fux, Ne 
Wambier (coords.), Processo e Constituição - Estw 
Carlos Barbosa Moreira, São Paulo, Ed. RT, 2006, 
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664 	 A PROVA EM QUESTÕES TRIBUTARIAS 	 A REPERCUSSÃO DA TEORIA ( 

2. Prova no processo administrativo tributário 

2.1 Há relação entre o princípio da legalidade e a busca pela verdade 
material no âmbito tributário? Qual? Existem implicações entre 
esses dois princípios e as hipóteses em que se admite a realização 
de lançamento por meio de arbitramentos ou aferição indireta? 

A tributação decorre da soberania estatal e atinge diretamente a 
liberdade do cidadão. Como lembra Sampaio Dória, fenômeno "inse-
parável da história dos povos desde imemorial antiguidade, é igualmen-
te o tributo, por largos séculos, o instrumento de que mais arbitrária e 
abusivamente lança mão o poder político. Fonte de intranquiidades, 
opressões e revoltas, as exações fiscais civilizam-se apenas quando 
emerge da decadência das Monarquias europeias o Estado de Direito 
(Rechtsstaat)". 8  

Ë o direito tributário, portanto, essencialmente um limite ao po-
der de tributar. Suas normas têm como única razão a necessidade de 
disciplinar esse poder, assegurando aos cidadãos a proteção necessária 
para evitar os abusos inerentes ao seu exercicio, especialmente em face 
da carencia cronica do Estado por recursos financeiros 

No Brasil a legalidade tributaria esta positivada no inciso 1 do art.  
150 da CF de 1988, figurando como direito fundamental do cidadão, 
que não pode ser suprimido nem mesmo por emenda constitucional 
(inciso IV do § 42  do art. 60 da CF de 1988), conforme reiteradas deci-
sões do STF.9  Essa garantia, contudo, não se esgota com a edição da lei. 

8. Antônio Roberto Sampaio Dória, Direito Constitucional e Tributário e "Due 
Process of Law", 2 ed., Rio de Janeiro, Forense, 1986, p. 1. 

9. "Ementa: Recurso extraordinário - Emenda Constitucional n. 1011996 - Art. 
72, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias/ADCT - Contri-
buição Social sobre o Lucro/CSLL —Aliquota de 30% - Pessoas jurídicas referidas no § 
1° do art. 22 da Lei n. 8.212/1991 —Alegada violação ao art. 195, § 6", da CF. 1.0 poder 
constituinte derivado não é ilimitado, visto que se submete ao processo consignado no 
art. 60, §§ 22  e 32, da CF, bem assim aos limites materiais, circunstanciais e temporais 
dos §§ 1, 42  e 52  do aludido artigo. 2. A anterioridade da norma tributária, quando 
essa é gravosa, representa uma das garantias fundamentais do contribuinte, tradu-
zindo uma limitação ao poder impositivo do Estado. 3. A Emenda Constitucional n. 
10/1996, especialmente quanto ao inciso III do art. 72 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias - objeto de questionamento -, é um novo texto que veicula 
nova norma, e não mera prorrogação da emenda anterior. 4. Hipótese de majoração 

O direito fundamental do cidadão 
uma sequência que deve ser seguida par, 
mente exigir o pagamento do tributo, 
Sousa em três etapas: (a) em abstrato, de 
to, como norma objetiva e abstrata; (b) 
do fato gerador, ou seja, quando ocorre o 
tese de incidência tributária; e (c) de mar 
so formativo da obrigação tributária, que 

Dito de outra forma: "( ... ) se 'abstr 
buto sem lei que o institua e se 'objetiva: 
to sem a ocorrência do fato gerador, ' 
efetivada a arrecadação ou o pagamento 
apuração, cálculo e identificação do con 
pecíficas do lançamento"." 

Para que tal sequência se complete 
possa validamente exigir o tributo -, é ii 
sibiidade de um amplo controle que p 
ocorrência do fato sobre o qual a lei é a 
de toda a atividade da Administração Ti 

Somente com a exaustão dos meios 
chegue a uma verdade possível sobre os 
poderemos considerar que o ato adrnini 
tário respeitou a lei e os ditames constitt 
conhecimento dos fatos é indispensável 
cia das leis que lhes são aplicáveis. Pre 
fato que na verdade não ocorreu, a Adm 

da alíquota da CSSL para as pessoas jurídicas rc 
8.212/1991. S. Necessidade de observância do prii 
contido no art. 195, § 62, da CF. 6. Recurso extra( 
(STF, Tribunal Pleno, RE 587.008, rei. Min. Dias'] 
DJe-084, 5.5.2011, publ. 6.5.2011, Ement. VOL-0 
de Direito Tributário 191/163-176, São Paulo, D 
100, São Paulo, Ed. RT, 2011) 

10. Rubens Gomes de Sousa, "Curso de Ir. 
aula, Revista de Estudos Fiscais 12/500, São Paul 
-Fiscais do Imposto de Consumo, dezembro/194 

11. Ruy Barbosa Nogueira, Teoria do Lançai 
fotostática dó original impresso em 1965, editad 
São Paulo, p. 30. 
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666 	 A PROVA EM QUESTÕES TRIBUTARIAS 

ao caso uma lei que, a rigor, sobre ele não incidiu, não lhe sendo apli-
cável. Pratica-se, em outras palavras, uma ilegalidade em face do des-
conhecimento da verdade""' Essa é a razão de a lei exigir que o Fisco 
apresente os fundamentos —jurídicos e de fato - do lançamento (CTN, 
art. 142; e Decreto 70.235/1972, arL9°). É a base do princípio da ver-
dade real ou material que orienta o processo administrativo de apura-
ção do crédito tributário. 

Resta considerar, ainda, que o lançamento se dá através de um 
processo administrativo que imputa ao contribuinte o cometimento 
da infração: deixar de pagar o tributo devido - no que emerge a garantia 
constitucional do devido processo legal administrativo (CF de 1988, 
art. 52, LV). Isso confere ao contribuinte o direito de conhecer todos os 
elementos da acusação (fundamentos de direito e de fato do lançamen-
to), para que possa exercer seu legítimo direito de defesa. Nada mais 
que a reafirmação do controle da legalidade do ato de lançamento. 13 

Diante de determinadas circunstâncias que impossibilitem ao 
Fisco chegar à verdade possível sobre determinado fato tributável - e 
somente diante delas -, a lei permite que a autoridade administrativa 
lançadora proceda ao arbitramento do seu valor, mas, sempre com-
prometida com a garantia da legalidade, assegura ao interessado o di-
reito de produzir prova em contrário (CTN, art. 148). 

O arbitramento, portanto, deve ser usado excepcionalmente, e 
apenas como meio para a apuração do tributo devido, nos estritos termos 
previstos em lei. Não pode, de forma alguma, ser aplicado  como sanção, 
mesmo diante do cometimento de faltas graves por parte do contribuinte. 

12. Hugo de Brito Machado Segundo, Processo Tributário, & ed., São Paulo, Atlas, 
2012, pp. 29-30. 

13.«Ementa: Tributário - Responsabilidade do administrador de pessoa jurídica 
- Violação da lei, de estatuto ou de contrato social - Mero inadimpiemento - Falência 
- Processual - Exceção de pré-executividade - Agravo regimental. Os princípios do 
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal são plenamente aplicáveis 
ao ato administrativo de constituição do crédito tributário, que é plenamente vincu-
lado. Tal como posta a questão nestes autos, toda a discussão se resume ao exame do 
cabimento da exceção de pré-executividade para discussão da validade da atribuição 
de responsabilidade tributária - Autos do processo administrativo ausentes - Falta de 
prequestionamento e necessidade de reexame de fatos e de provas e da interpretação 
da legislação infraconstitucional (Súmulas ns. 279, 282 e 636/STF) - Agravo regimen-
tal ao qual se nega provimento" (STF, 2s1 Turma, AI/AgR 718.320, rei. Mm. Joaquim 
Barbosa, j. 28.8.2012, acórdão eletrônico, DJe-183,  publ. 18.9.2012). 

A REPERCUSSÃO DA TEORIA ( 

Para punir tais faltas somente podem ser 
previamente previstas em lei e que resp 
tributo não se confunde com penalidade 

2.2 De quem é  ônus da prova no âmbit 
tributário? Quais o sentido e o alcan 
to no art. 9Q  do Decreto 70.23511972: 

O ônus da prova cabe a quem alega. 
ta à pergunta 1.2, tal assertiva decorre d 
interessado em ver prevalecer determin 
dar aos demais sujeitos da processo (e 
meios (a prova) através dos quais, utili2 
possam construir, de forma independeni 
sível de verificação desse fato. 

No processo administrativo tributá 
geral não responde inteiramente à quest 
dos casos sua aplicação imponha ao Fis 
tributáveis, uma vez que é dele a afinnaç 

Na verdade, não é somente porque 
butável que o Fisco precisa prová-lo. Coi 
ta à pergunta anterior, a exigência do tril 
todos os momentos, desde a previsão abs 
pela concretização de sua aplicação ao fa 
çamento no processo administrativo. 

O Fisco tem o dever de fundamenta 
permitir a ampla verificação de sua legal -
do Decreto 70.235/1972 exige a instruç 
os termos, depoimentos, laudos e dema 
pensáveis à comprovação do ilícito imp 

14. Schubert de Farias Machado, «O ilícitc 
proporcionalidade nas multas tributárias", in Gra: 
butário 16/367, São Paulo, Dialética, 2012. 

15. Decreto 70.235/1972: "Art. 9 9. A exigênci 
de penalidade isolada serão formalizadas em auto 
çamento, distintos paracada tributo ou penalidad 
com todos os termos, depoimentos, laudos e dem 
veis à comprovação do ilícito". 
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668 	 A PROVA EM QUESTÕES TRIBUTÁRIAS 

STJ já se posicionou anulando lançamento efetuado Com base em ar-
bitramento mas sem o adequado fundamento para tanto, no que re-
cusou a aplicação da presunção de legitimidade do ato administrativo 
como substitutiva do necessário fundamento. 16 

2.3 Quais as implicações práticas da «presunção de veracidade do ato 
administrativo"? Como conciliá-la com o dever, que incumbe à 
autoridade lançadora, de motivar esse mesmo ato? 

A chamada presunção de legitimidade do ato administrativo não 
tem o sentido e o alcance que as Procuradorias da Fazenda costumam 
lhe atribuir ao tentar fugir do dever de a Administração fundamentar 
seus atos. 

Na verdade, a presunção de legitimidade dos atos administrativos 
deve ser entendida da mesma forma e pela mesma razão que a presun-
ção de legitimidade dos negócios jurídicos em geral. Presumem-se vali-
dos (legítimos) os atos jurídicos até que sejam contestados. Essa presun-
ção, contudo, cede diante da oposição à legitimidade do ato, levando o 
ônus da prova desse negócio a quem pretende que o mesmo prevaleça. 

Conforme Fabiana Del Padre Tomé, citando Susy Gomes Hoff-
mann, "a presunção de legitimidade não diz respeito ao conteúdo do 
ato administrativo, mas à sua existência no mundo jurídico. Neste 
sentido, a presunção de legitimidade é atributo de todo ato jurídico, 
quer seja ele praticado pela Administração, quer o seja pelo particular. 
Trata-se de pressuposto para a realização de negócios jurídicos, dado 
o caos que se instalaria caso todos os atos praticados tivessem sua va-
lidade colocada em dúvida. É exatamente em razão dessa presunção de 
legitimidade que os atos públicos e privados, enquanto não questiona-
dos, permanecem no sistema, produzindo os respectivos efeitos de 

16. "Tributário - Lançamento fiscal - Requisitos do auto de infração e ônus da 
prova. O lançamento fiscal, espécie de ato administrativo, goza da presunção de legi-
timidade; essa circunstancia, todavia, não dispensa a Fazenda Pública de demonstrar, 
no correspondente auto de infração, a metodologia seguida para o arbitramento do 
imposto - exigência que nada tem a ver com a inversão do ônus da prova, resultando 
da natureza do lançamento fiscal, que deve ser motivado - Recurso especial não co-
nhecido" (STJ, 2A Turma, REsp 48.516-SP, rel. Mm. Ari Pargendler, j. 23.9.1997, DIU 
13.10.1997, p. 51.553). 

A REPERCUSSÃO DA TEORIA G 

direito. Portanto, a presunção de legitin 
vos, em particular do lançamento tribi 
condição de ato jurídico, tornando-se iri 
fica do tema. Inconcebível, portanto, 
qual, diante da presunção de 1egitimid 
caberia ao contribuinte apresentar prov 
atos de lançamento e de aplicação de 
autoridade administrativa apenas de iid 
te juntar aos autos de aplicação de pena 
em provas suficientes da ocorrência do 

Não podemos esquecer que a autc 
dever de fundamentar o lançamento, o 
ideia de que caberia ao contribuinte, dian 
de um fato como gerador da obrigação 
sua inocorrência. Nas palavras de Hugo ( 
ônus de provar os fatos constitutivos do d 
exercido através do ato impugnado, é d 
não do impugnante, o qual ver-se-ia mu: 
uma impossível 'prova negativa Naverd 
provar são os fatos modificativos, extinti 
da Fazenda Pública. Assim, por exemp 
a um lançamento alegando já haver sid 
alegando a existência de imunidade ou i 
provar a ocorrência de tais fatos"" 

A presunção de legitimidade do ato 
se presta - de forma alguma - como fui 
tributário. 

2.4 Em quais hipóteses é lícito à autori 
administrativo, indeferir um pedido 
lado pelo contribuinte sem malferir 
riam entre essas hipóteses a não form 
perícia ou a ausência de indicação cÁ 
mos do art. 16, § 1, do Decreto 70.2 

17. Fabiana Dei Padre Tomé, A Prova no Di 
18. Hugo de Brito Machado Segundo, Proces 

2010, p. 139. 



6T d  'ojo 
'sTVvr 'ojnEd O "p ç 'oiJpnqU ossaao.1J 'OPUnS oPP1JAT Oi1a  P °H 81 

ZLZ d 'p 	'oipnqij ovasia ou v40iJ v 'oj.  aJPed p0 urnqj L1 

ãZZ6L/ÇZOL 01aJ10( op 'ZYT § '9 iv op sow 

-,tal sou 'onuaj ajuasissv ap 0v3vnpui ap vwu?snv  v no viJUad 

vwn mvJ soiisanb ap ovnwoJ o'u v sasaigdiq svssa aiiva tuvu 

vjsj vsafap ap oIiaup nas .uJaJ/vu4 tuas auinquiuo oiaõ opvj 

nuuoJvto.ícJap ovnpoiJap opipad wn .ntajapui ouJiuzsiuiwpv 

ossaiou ou 'v.iopvZjn( apvpuonv v olilil? sasa9cizq swnb wj j 

ounqq 
ouuiSu o nd oivam1punj  omo - iinnp uuoj ap - isaid as 
ou 'ouiod 'oAu1J1s1uiuJp1 o op PPTWTIJI ap ounsd y 

5TI ap DUJJODO itAOJd 
auiundurr o 'o3usi no ppiunmi puajsix opua 

no 'opuii oinqn o od ops iaq opuia o1uun5u13  um 
oS1undmT E3aiJo os 'ojdwx iod 'unssy cjqi ipuzi 1p 
oaJip op soAfl!padm! no SOAflUII1XO 'soAncYgipom SOJ SO OS J1AOJd 
oqt uundui o-e anb o 'OppJA rN AoJd,TaAJssodun imn 

1!znpoicl opiqo SZA sinw rn-as-JaA pnb o 'ajuundun op ou 
11TJ1TnquJ o lrsiuiu1py 1p a 'opiunduq o op samio opwax 

'sa 'oTa.TTp '1puzj lp onp op soAnnmsuo soj so nAoJd zp snu9 
o 'opun opiipjA OJH ap  OflH  ap siv1id SM  uJiocouT ns 
JAoJd ap snuoo 'TJ1nqu ouqo 1p JopLu O!ITOD oj um ap 
1DUJJODO p AUlWJJ  p  aiuiip 'a1urnquuoD o13ipaq nb p ap 

- oajdmoc iod - 	nb o 'ouaui5uj o iiuomipun; ap iap 
o mal vAil-pilsiuimpeplpiJon1 	nb iaanbso soinpod ON 

LT(CouaA OD 1TDUJJODo ip sauoTDJns S1AOJd w 
ajiodns Pilual ou anb apipiiivad ap onD!Id ap son sou iiiunÇ a 
-uinqljluo3 o anb s1AoJd se npqí ap sudi Afl1J1STUTWp pipuoni 
t as-opuqwnDu 'pp!Jud  ãp o-e5-e:)ild-e op a °''n'i  ap so 
sou opja o1 sTiquoD sEAoJd ijuasaidi aluinqljluo3 o 
'soATTJsTuunp sol-p sop appauno p o,unsid ip aíuip  'pnb 
o opunas ouauruo isod o 'oujod 'aAJqaDuODuJ wai op j 
-puoTD asiW ur rvird au1AapJJT as-opuiu.io 'oD!ppn( o ap oTpuoD 
nsuasai 1?iU 'oinq'i ouamiui op xelmiJd UJa 'SOA 

-11 	sol-e sop appTma ap o3unsaid 'OuTJoE[ opp 

699 	VAYd VU WUH9 vnioai va OYSSFDHd3I V 

Dia 'L66T6Z í 	IPÇT UIN P1 'dS9T 
-OD oEu JEiaadsa OSJflDa 	OEAOW ias aAap ar 
OUE2JflSJ 'EAOId -cp SflU9 op OS1aAUT E WOD JA 
op ouauiEiiiqiE o EIEd prnas E!o1opoaw E' 

' Esuadsip o u '1 JEnsuounp aP Nd EPUZEd E  
-taj ap ounsaid Ep EZO 'OAUEI2SIU!mpE OE f 
Ep snu9 a oi3iujui ap on op soisrnba'a - Insq 

ap S01p;o soATpodsaJ so opuiznpoid 11 

-guosanb ou outrnbua 'sopAiJd a SOD 
ap ounsad issap oztu ma uaunx 
-A ns WaSSaAI sopDfl1ud sol-  so sopc 
opp 'soDppn( So 9au ap o5izai 
nInDrIi1d ojad (as o ianb 'o3iisiuiwi 
'oDppn( o opoi ap onqu apipun 

SaNoDiprn( opunw ou iju sixa i 
op opliaiuoD or oiadsoi zip ou app!u 

JJ°H SaUJOD ÁsnS opuii 'awoj aipi 

apAaJd owsaiu o anb apuaaid manb 
O OpUA 'O op PPIWUII -e oisod 
-unsaid -essa sop1jsauoD tui(as anb alia 5 
-qtA as i.uamnsai aia soDipun( soi 
-unsajd anb otzu iisam ulad a auoj 
SOAQtJSTfflW 50 sop apPIWT2IaT  ap 

nuaunpunj o3i1sivaupy ap iaap 
WtU1flSOD puazij p STTJOP1Jn3OJd sle 
ou oi.ijsiuiwpv oiv op apvpiwiitXa 

oJv oussazu assa 2vitiJOW 

v aqwnui anb ¶1aitap o wo v/-vqiuo 

OW op apvpwwat ap o23unsaJJ  vp srni 

91ouauupunj o!. 
OArJSTuTmp1 O Op ap ° 
-ai anb ou 'ou ind ouaaipunj op 
-n aia asq UJOD opinaja ouawui 

SYflIy1ffflflh1 S01SaÍ1Õ 



670 	 A PROVA EM QUESTÕES TRIBUTARIAS 

O processo administrativo tributário, como parte contenciosa do 
lançamento, exige espaço, tempo e forma adequados para o controle 
da legalidade do ato de tributação. 

A oportunidade para a produção de provas é inerente ao referido 
processo de controle, sem o qual ficaria o cidadão a mercê da versão 
dos fatos unilateralmente produzida pela Administração Tributária. 

A perícia - como qualquer outro meio de prova - somente poderá 
vir a ser negada quando for desnecessária, situação na qual sua realiza-
ção terá nítido caráter protelatório. A produção de uma prova somen-
te poderá ser considerada desnecessária quando o fato que se pretende 
provar for incontroverso ou irrelevante para o deslinde do caso. 

Em sentido oposto encontramos decisões do Conselho Adminis-
trativo de Recursos Fiscais/CARF confirmando o indeferimento de 
pedidos de produção de prova pericial formulados na primeira instan-
cia apenas porque o contribuinte não teria apresentado os respectivos 
quesitos ou indicado seu assistente técnico. 19  Tais decisões são nulas, 
por ofensa à garantia do devido processo legal, ao princípio da verda-
de material e à legalidade tributária, conforme nos posicionamos nas 
respostas às questões anteriores. 

Também devemos considerar que a ausencia formal dos quesitos 
pode ser superada quando a peça impugnatória apresentar a adequada 
identificação do fato controverso e aversão que o contribuinte pretende 
ver prevalecer. Além disso, no caso de a autoridade julgadora entender 

19. "Ementa: Pedido de perícia - Ausência de quesitos - Não indicação de perito - 
Consequência - Considera—se não formulado o pedido de perícia feito sem a formula-
ção de quesitos e sem a indicação de perito. Auditor Federal da Receita Federal do Brasil 
- Competência - O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao 
exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigido a habilitação profis-
sional de contador (Súmula n. 8 do P CC). Omissão de receitas - Depósitos bancários 
de origem não comprovada - Presunção relativa - Legitimidade do lançamento - O 
lançamento com base na presunção relativa de omissão de receitas caracterizada por 
depósitos bancários em relação aos quais o sujeito passivo não comprova a origem 
dos recursos é legítimo e não importa em atribuição de caráter absoluto à presunção. 
Arguição de Inconstitucionalidade - Apreciação - Incompetência - O 1 Conselho de 
Contribuintes não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da 
lei tributária. Recurso improvido" (10  Conselho de Contribuintes, 5 Câmara, Turma 
Ordinária, Acórdão 10517172 do Processo 10950001828200784, 16.9.2008). 

A REPERCUSSÃO DA TEORIA 

que o contribuinte deve melhor esclare 
examinados pelo perito, estará obriga( 
busca pela verdade material, a conferir a 
para fazê-lo, e não poderá se aproveitar c 
impugnatória para fazer valer a cobranç 

A denegação do pedido de produç 
se dar com base na ausência de indicas 
isso implicaria inaceitável inversão dc 
situação absurda. Realmente, indicar o 
do contribuinte. O não exercício desse 
alguma - ser motivo de sanção, sobretu 
a não realização da perícia solicitada. N 
apenas o direito de ter um assistente teci 

Sendo assim, a norma contida n 
70.23511972 é inconstitucional, por c 
tributária e à garantia do devido process 
150, II, e art. 5 2, LV e LV). 

2.5 Quando se pode considerar, valida 
prova? Quando a autoridade já se 
afirmação que com ela se deseja pr 
firmou, por qualquer meio, seu cor  
sentido contrário à versão dos fatos 

sua produção? 

A prova é desnecessária quando sua 
dimento da pretensão de quem solicitou 
fato que - mesmo admitido provado - ri 
juiz. Nas palavras de Greco Filho, « obj 
controvertido, pertinente e relevante. 5 
necessidade de prova; tampouco se for 
pois então não alterará em nada o result; 

Ao avaliarmos a necessidade da pro 
quecer que o julgamento de segundo gi 

20. Vicente Greco Filho, Direito Processual 
Paulo, Saraiva, 1993, p. 165. 
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que lhe são devolvidas, inclusive as de fato. Assim,,-quando a parte 
pretende produzir provas, e estas não são impertinentes, é sempre re-
comendável a produção de tais provas, possibilitando que se tenham 
nos autos não apenas aquelas que foram consideras necessárias pelo 
órgão julgador de primeira instância, mas também todas as demais 
provas que razoavelmente possam ser produzidas, de sorte a tornar 
viável em segunda instância a ampla discussão das questões de fato 
objeto da controvérsia. 

Não basta o convencimento do julgador de primeiro grau, pois as 
controvérsias quanto aos fatos - repetimos - devem ser apreciadas nas 
duas instâncias, de sorte que, se a prova que a parte pretende produzir é 
pertinente e tem relevância, esse órgão julgador de primeiro grau deve 
admitir sua produção, ainda que eventualmente a prova já existente 
nos autos possa lhe parecer suficiente. 

Conforme Greco Filho, "não é porque já se convenceu a respeito 
dos fatos que deve indeferir as provas e julgar antecipadamente. Nem 
porque a tese jurídica é adversa. Somente não se permitirá a prova se 
esta for, como se disse, irrelevante e impertinente. Dois erros o juiz 
deve evitar, porque não é ele o único órgão julgador, cabendo-lhe 
instruir adequadamente o processo a fim de que possa ser julgado, 
também, em grau de apelação: indeferir provas pertinentes porque 
já se convenceu em sentido contrário e, igualmente, indeferir provas 
porque, em seu entender, a interpretação do direito não favorece o 
autor. Em ambos os casos, o indeferimento de provas ou o julgamento 
antecipado seria precipitado, com cerceamento da atividade da parte, 
caracterizador de nulidade. O STF, com razão, tem anulado sentenças e 
acórdãos que incorreram em um desses defeitos, ou seja, o julgamento 
antecipado quando a questão era também de fato sem que se tivesse 
dado a oportunidade à parte de produzir prova". 21  

Também não podemos esquecer que, na mesma medida em que os 
órgãos de julgamento administrativo têm entendido que todo o ônus 
da prova que for necessária para afastar um lançamento tributário 
cabe ao contribuinte, somente é possível considerar desnecessária a 
produção de uma prova por ele requerida se as provas já existentes nos 
autos produzirem o convencimento de que a ação fiscal é improcedente, 
independentemente da prova requerida. Não pode ser de outra forma. 

21. Idem, p. 166.  

A REPERCUSSÃO DA TEORIA 

Nesse sentido é a opinião de Fredi 
julgamento antecipado da lide, assim s 
que o magistrado, no julgamento ant 
improcedência sob o fundamento de qu 
do. Se o magistrado convoca os autos] 
porque entende provados os fatos alega 
ha necessidade de prova Essa decisão m 
ditório do juiz (venire contra factum p; 
para o magistrado, que, então, não pod 
conteúdo. A sentença de improcedência 
mento antecipado da lide, além de vioh 
sual, a boa-fé objetiva, que orienta a rei 
suais, e o princípio da cooperação, podi 
garantia do contraditório, em sua dimei 

Muitas vezes, no entanto, a autorida 
cessária a realização de uma perícia con 
para depois dizer que o contribuinte nãa 

22. Fredie Didier Jr., Curso de Direito Proce 
vm, 2008, p. 504. 

23. "Nulidade da decisão recorrida - Cercea 
rimento do pedido de perícia. Não procede a alega 
sa postulada com supedâneo na recusa à produção 
inteiramente dispensável, considerando que a autiu 
mentos que poderiam ser trazidos comodamente à 
justificando a participação de um expert para con 
tais os aspectos meramente contábeis e jurídicos a 
formulados na contestação - Suprimento de caixa - 
de recursos feito por diretor-presidente de sociec 
de receitas tributáveis quando o contribuinte não e 
dos recursos à sociedade, presumindo-se, pois, que a 
receita omitida na escrituração - PIS - COFINS - 
deve ser estendido às contribuições do PIS, Gol 
julgamento, pela existência de receitas omitidas, 
suprimentos de caixa cuja origem ou a efetiva ei 
selho de Contribuintes, 3 2  Câmara, Turma Ordin. 
11618002877200435,27.4.2006, publicado no DC 

"Ementa: Imposto sobre a Renda de Pessoa 
deferimento de perícia - Nulidade - Cerceament 
A realização de perícia depende de determinaçã 
entendê-la necessária e indispensável. Se a prova 
documental, o indeferimento do pedido de perícia e 
contribuinte - IRPJ - Omissão de receitas - mcc 
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proceder não tem qualquer fundamento. Ofende a garantia do devido 
processo legal, assim como a legalidade tributária. É autoritário e in-
justificado. Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do STJ. 24  

Comprovadas incorreções no demonstrativo de receitas omitidas, elaborado pelo Fis-
co, os erros devem ser sanados, reduzindo o montante da infração - IRPJ - Omissão 
de receitas - Comissões parcialmente devolvidas ao cliente - Falta de comprovação. Se 
o contribuinte não logra comprovar que parcelas das comissões auferidas, reconhecidas 
como receitas em sua Contabilidade, de fato e de direito não lhe pertencem e foram 
devolvidas a seu cliente, correto o lançamento que não aceitou a redução das receitas 
- Prejuízos fiscais acumulados - Direito à compensação. Ao restar demonstrado, 
inclusive pelos controles da Receita Federal (SAPLI), que o contribuinte dispunha, na 
data da ocorrência do fato gerador, de saldo de prejuízos fiscais acumulados, deve ser 
reconhecido seu direito à compensação, respeitada a limitação legal de 30% - P15 - 
COFINS - Omissão de receitas - Improcedência - Tendo restado comprovado que as 
receitas tidas por omitidas integraram a base de cálculo das contribuições para o P15 
e COFINS, tempestivamente apuradas e pagas, é de se exonerar o lançamento. 

"Vistos, relatados e discutidos os presentes autos: Acordam os membros do 
Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade por 
cerceamento do direito de defesa e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso 
para: (i) reduzir a infração de omissão de receitas para R$ 1.429.227,90; (ii) admitir a 
compensação do saldo de prejuízos fiscais acumulado em 31.12.1996, no montante de 
R$ 593.002,75, respeitada a limitação legal de 30%; e (iii) excluir totalmente os lança-
mentos reflexos das contribuições para o PIS e a COFINS" (Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais/CARF, D Seção de Julgamento, 3 4  Câmara, P Turma Ordinária, 
Acórdão 130100404 do Processo 13808000858200209, 10.11.20 10) - grifos nossos. 

24. "Tributário - Execução fiscal - IPTU - Julgamento antecipado da lide - Cer -
ceamento de defesa configurado. 1. 'Caracteriza-se o cerceamento de defesa quando a 
parte pugna pela produção de prova necessária ao deslinde da controvérsia mas o jul-
gador antecipa o julgamento da lide e julga improcedente um dos pedidos da inicial, 
ao fundamento de ausência de comprovação dos fatos alegados' (REsp n. 184.472-SP, 
rei. Mm. Castro Filho, 32 Turma, DIU 2.2.2004). 2. Recurso especial parcialmente co-
nhecido e, nessa parte, provido" (STJ,  2 Turma, REsp 646.648-RS, rel. Min. Herman 
Benjamin, j. 16.8.2007, DIU 8.2.2008, p. 639). 

"Processo civil - Rescisão contratual - Julgamento antecipado da lide - Apelação 
que inverte a sentença por falta de prova pela ré - Contradição - Cerceamento de de-
fesa - Ocorrência - Nulidade da sentença - Reabertura da fase cognitiva - Provimen-
to. 1. Consoante entendimento desta Corte, ocorre cerceamento de defesa quando, 
proferido julgamento antecipado da lide, admite-se que não há prova do alegado pela 
ré. 2. Recurso especial conhecido e provido para cassar a decisão que julgou antecipa-
damente a lide, oportunizando a produção de provas, reabrindo-se, assim, a instrução 
processual" (STJ,  41 Turma, REsp 898.123-SP, rel. Mm. Jorge Scartezzini, j. 13.2.2007, 
DIU 19.3.2007, p. 361). 

"Processual civil - Requerimento de prova pericial e julgamento antecipado da 
lide - Anulação da sentença em sede de apelação - Teoria da causa madura - Pedido 
indeferido por falta de provas - Cerceamento de defesa - Matéria exclusivamente 

A REPERCUSSÃO DA TEORIA ( 

A liberdade da autoridade julgador 
realização de diligências não pode se conf 
exercida em, harmonia com os princípios 
com as demais normas do ordenament 
os princípios do devido processo legal 
quais está submetido o processo admini 

3. Prova no' processo judicial em quest 

3.1 Há relação entre a prova judicial e 
cional? Pode-se cogitar, caso haja rei 
cional à produção de provas? 

O direito fundamental à prestação j 
ciário está positivado na Constituição F 
"prestação jurisdicional" devemos entem 
ciário que confere solução final aos co: 
ameaça a direitos, através do devido pn 
Machado, é a garantia da integridade do 

De fato, "pouco ou nada valeria a c 
cional dos direitos, liberdades e garanti 
não fosse confiada a um Poder indepen 
encarregado da sua proteção face a p01 

pelos Poderes Legislativo e Executivo". 26 A 
ser integral e completa. Todas as vezes qi 
fato, o jurisdicionado terá o direito de pr 

de direito. 1 - Na linha, dos precedentes desta C 
julgamento da lide, indeferindo a produção de p: 
desprover a pretensão com fundamento na ausên 
permitida. II - Essa conclusão se impõe ainda q 
ocorrido pelo próprio Tribunal, em grau de apela 
da causa madura, prevista no art. 515, § 3, do C 
para anular o aresto recorrido e determinar o ret 
jurisdição" (STJ,  3 Turma, REsp 948.289-RJ, rei. 
3.2.2009). 

25. Hugo de Brito Machado, Direitos Funda 
dade da Jurisdição, São Paulo, Atlas, 2009, p. 36. 

26. Alberto Xavier, Princípios do Processo Adn 
de Janeiro, Forense, 2005, p. 217. 
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todos os meios admitidos em Direito, sem o quê não haverá prestação 
jurisdicional por inteiro. 

Dessa forma, sempre que for dirigido ao Judiciário um pedido de 
defesa da integridade do direito de não pagar tributo cobrado indevi-
damente e esse pedido envolver o exame de questão de fato, surge 
para o interessado o direito de provar os fatos inerentes à lide posta em 
juízo. 

A garantia de acesso ao judiciário, portanto, envolve, necessaria-
mente, o direito de produção de provas em juízo e lhe confere o status 
de direito fundamental. 

3.2 De quem é o ônus da prova no âmbito do processo judicial tribu-
tário? Em sede de embargos, a presunção de liquidez e certeza 
impõe ao embargante/executado o ônus de provar a inocorrência 
do fato imponível? Como compreender a aludida presunção de 
liquidez e certeza nas hipóteses nas quais a autoridade lançadora 
descumpre seu dever de motivação, explicitado no art. 92  do De-
creto 70.23511972? 

No processo judicial o ônus da prova de um fato cabe a quem o 
alega. Isso, conforme já afirmamos nas respostas às perguntas 1.2 e 2.2, 
decorre da necessidade de se atribuir ao interessado em ver prevalecer 
determinada versão do fato o ônus de dar aos demais sujeitos do pro-
cesso (especialmente ao julgador) os meios (a prova) através dos quais, 
utilizando seus próprios sentidos, possam construir, de forma inde-
pendente, uma versão palpável e passível de verificação desse fato. 

O processo judicial tributário, todavia, merece especial considera-
ção E instrumento para a solução dos conflitos instaurados entre 
Fisco e cidadão. Na aplicação de suas regras não podemos ignorar as 
garantias postas no Estatuto Constitucional do Contribuinte. 

Não podemos perder de vista que os conflitos entre o Fisco e o 
cidadão não podem ser submetidos, sem a necessária crítica de ade-
quação, às regras do processo civil em geral, que foi concebido como 
instrumento de aplicação do direito privado, fincado na autonomia da 
vontade e sem os necessários cuidados de proteção em relação ao po-
der e à ação do Estado. 

A REPERCUSSÃO DA TEORIA 

James Marins há muito demonstra 
de inegável importância, "na medida 
Direito caracterizado, fundamentalmer 
do Estado - administrador do interesse 
do Poder Judiciário, e se no poder tribi 
mais poderosa influência do Estado na 
mais elevada expressão do estágio de de 
tuições jurídicas manifesta-se através d 
cessual em que efetivamente o Poder Jii 
dades individuais - atue como instruni 
garantias materiais dos cidadãos contril 
cionamento com o ente estatal 11

. 28  

Assim, o ônus da prova não pode s 
contribuinte quando 'este precisar ir ao 
invalidade de determinada exigência tri 
ser guiado pelo princípio da legalidade c 
o dever de fundamentar o lançamentc 
ação de execução fiscal. O direito do coi 
tamente da falta de fundamento para o] 
Fisco provar os fatos nos quais baseia a 

Realmente, como última parte da at 
mento do tributo, na execução fiscal dcv 
tunidade de apontar ao juiz as eventu 
constituição e cobrança do crédito tribi 
contribuinte tenha o mais amplo antepa 
extirpar possível invalidade subjacente n 

Caso a execução fiscal não encontre 
executado obter do juiz uma resposta úti 
exigência do tributo a qual esta submeti 
as garantias postas no Estatuto Constltu4 

A oportunidade para o exercício útil 
de execução fiscal se apresenta - em re i  

27. James Marins, Princípios Processuais de 
Paulo, Dialética, 1998. 

28. James Marins, Direito Processual Tributái 
cia!), São Paulo, Dialética, 2001, p. 40. 

29. Temos estudo sobre o direito de defesa do 
embargos, no qual analisamos a chamada "exceç 
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678 	 A PROVA EM QUESTÕES TRIBUTARIAS 

executado, que, por isso mesmo, devem ser apreciados antes da efetiva 
expropriação de seus bens. De fato, depois de consumado o leilão e o 
pagamento compulsório do tributo, de pouco ou nada valerá a decla-
ração judicial da ilegalidade da sua cobrança, com dano irreversível às 
históricas garantias constitucionais. Sendo assim, o direito tributário 
não acolheu a norma que veio negar o efeito suspensivo aos embargos 
à execução civil (CPC, art. 739-A), que por isso mesmo não se aplica 
à execução fiscal. Não é norma de processo tributário. 

Quando impugna os embargos à execução fiscal, a Fazenda costu-
ma invocar a "presunção de certeza e liquidez" da Certidão de Dívida 
Ativa/CDA como sendo bastante e suficiente para fundamentar a exi-
gência. Isso, entretanto, não procede. Conforme Hugo Machado, "a 
presunção de validade dos atos administrativos desaparece quando 
tais atos são contestados em juízo". 30  

Realmente, a lei não impõe arbitrariamente tal presunção. Ela 
pressupõe decorrer a inscrição do crédito tributário em Divida 
Ativa de sua prévia e regular apuração em processo administrativo, 
realizado com atenção aos ditames do devido processo legal. Ausente 
tal pressuposto, que, diante de contradita, deve sempre ser objeto de 
verificação, inexistem a certeza e a liquidez da CDA. 

tamos as seguintes conclusões (a) De acordo com nossa lei processual o processo de 
execução não se caracteriza pela inexistência de cognição, e sim porque não admite, 
"antes da prestação executiva, qualquer prova de fato que não fosse extintivo ou inva-
lidativo do título executivo, e que prescindiria de audiência e de qualquer instrução, 
devendo, por isso, ser imediato". (b) Não existe ação executiva sem título executivo. 
Sempre que o credor necessitar provar seu crédito por meios estranhos ao título, ficará 
impossibilitado de promover ação executiva por falta do "título executivo". (c) No juí-
zo de admissibilidade deve o magistrado recusar a ação de execução quando ampara-
da em título que não se caracterize corno título executivo. (d) Pode o executado, ainda 
no juízo de admissibilidade - portanto, antes de ofertar bens à penhora—, por meio de 
objeção, apontar fatos que retirem do titulo sua condição de executividade (e) A peça 
de objeção do executado, por si só, deve oferecer ao magistrado todos os elementos e 
condições necessárias para que possa decidir. (f) Para tanto, deve se utilizar de prova 
pré-constituída. (g) A decisão que acolhe a objeção do executado fica sujeita a apela-
ção, tem natureza de sentença, e nela o exequente, inclusive a Fazenda Pública, pode 
ser condenado a pagar honorários. E: (h) O STJ admite a defesa do devedor na ação 
de execução, antes de seguro o juízo e independentemente de embargos, assim como, no 
caso de acolher as razões do executado, admite a condenação da Fazenda Pública no 
pagamento dos honorários ("Defesa do executado antes da penhora' Revista Dialética 
de Direito Tributário 22/63, São Paulo, Dialética, 1997). 

30. Hugo de Brito Machado, Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. III, 
São Paulo, Atlas, 2005, p. 878. 
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Merece crítica, portanto, a decisã 
1.239.257-M 31  segundo a qual "não é p 
a fazer prova contra si mesma, eis que 
execução fiscal na qual há a presunção 
a ser ilidida por prova a cargo do devec 
patente a insubsistência dos fundament 

É certo que a Fazenda não está ol 
fiscal com a cópia do processo administi 
e arquivado para a verificação que se f 
legitimidade do ato administrativo). Pc 
diante da dúvida lançada pelo contribu: 
de todo afastada. Conforme demonstrar 
regra da legalidade tributária impõe ao F 
provocado, os fundamentos adotados na 

31. "Processual civil - Embargos à execução 
revel citado por edital - Pedido de cópias de auto 
Ônus do embargante —Art. 41 da Lei n. 6.8301198 
a fazer prova contra si mesmo, haja vista a presur 
ser ilidida pela parte contrária —Art. 204 do CIN. 
juízo determinar a apresentação de cópias de auto 
pedido do curador especial do devedor revel citad 
o contraditório e a ampla defesa em autos de em] 
conhecer de violação a dispositivo constitucioru 
pena de usurpação da competência do STF. 3. Est 
de que as cópias do processo administrativo fis 
formação da Certidão de Dívida Ativa e, conseq 
execução fiscal. Assim, o art. 41 da Lei n. 6.830/19 
to da parte ou a requisição do juiz, a juntada aos 
correspondentes ao processo administrativo caso 
vérsia. Contudo, o ônus de tal juntada é da parte 
de certeza e liquidez de que goza aCDA, a qual sor 
contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro 
204 do CTN. 4. A despeito da possibilidade de o n 
documentos em poder das partes, bem como a re 
vos às repartições públicas, nos termos dos arts. 31.  
instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si n 
trata de execução fiscal, na qual há a presunção 
ilidida por prova a cargo do devedor. Por outro Ia 
processo administrativo fiscal para o devedor, ou 
dirigir-se à repartição competente e dele extrair C( 
6.830/1980. 5. Recurso especial não provido" (STJ 
Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.3.2011, DJe 
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Admitir a possibilidade de a Fazenda Pública se negar a apresen-
tar cópias do processo administrativo ao juiz que preside a execução 
fiscal respectiva é o mesmo que lhe conferir o poder de sustentar o 
lançamento apenas e tão somente nas suas singelas afirmações. Basta 
que diga que cumpriu a lei. Com  um único golpe se põe por terra a 
legalidade tributária, se esvazia o Estatuto Constitucional do Contri-
buinte e se destrói o Sistema Tributário Nacional. 

A garantia constitucional de que ninguém é obrigado a produzir 
prova contra si próprio é dirigida ao cidadão, não ao Estado, que dela 
prescinde, até porque tem o dever de agir conforme a lei e, portanto, 
deve ter sua conduta amplamente policiada, de forma a possibilitar o 
controle da legalidade de suas ações. 

Não esqueçamos se a apresentação do processo administrativo 
realmente implicar prova contra a Fazenda, será o caso de lançamento 
tributário efetuado de forma ilegal. A possibilidade de se constatar 
essa ilegalidade não pode - de forma alguma - ser invocada para man-
ter a cobrança. 

,3 .3 As afirmações feitas por autoridades do Poder Publico gozam 
sempre, de fé pública? É dispensável a elas, nessa condição, trazer 
aos autos elementos de convencimento a respeito da veracidade do 
que afirmam? E as afirmações feitas pelo particular, presumem-se 
sempre falsas? 

Os atos das autoridades estatais que gozam de fé pública estão 
indicados em lei, como o são os atos notariais. Não é, portanto, toda e 
qualquer afirmação que ostenta tal caráter. E, mesmo quando imbuí-
dos de fé publica, tais atos podem ser contestados e admitem prova em 
contrário. 32  

De todo modo, na relação jurídico-tributária não pode ser atribuí-
da fé púbica aos atos administrativos de lançamento e cobrança dos 
tributos, uma vez que a autoridade precisa demonstrar previamente 
que a exigência fiscal está conforme à lei. Até porque, nas palavras de 

32. Hugo de Brito Machado, Comentários ao Código Tributário Nacional, cit., 
vol. III, p. 878. 
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Paulo Celso B. Bonilha, "a pretensão da 
cia do fato gerador, cujos elementos cc 
sentes e comprovados, atestando a ide] 
com o tipo legal. Se um desses element4 
o contraste da impugnação, incumbe à] 
a sua existência". 33  

As afirmações dos particulares, por 
desconsideradas ou presumidas falsas. 
que se presume. A Administração Tribi 
afirmação do cidadão apenas quando t 
motivada. Nessa situação, deverá ser da 
de prova. Esse entendimento foi acolhid 

3.4 Como diferenciar «questão de fato" e 
teses nas quais se discute, por exemj  
fins lucrativos" ou se determinado 
de direito" ou "fraude à lei"? Por ou 
ações debates dessa natureza podem 
zado seu acesso ao STJ e ao STF, en 
recurso extraordinário, respectivame 

A questão de fato estará presente 
relação à ocorrência, ou não, de detei 
circunstâncias em que o mesmo ocorreu 
questão de direito quando a dúvida resi( 
fato sobre qual não há discussão no pro 
deixou de ocorrer. 

A discussão sobre a natureza de tu 
como "sem fins lucrativos" envolverá qu 
residir na ocorrência, ou não, de pagame 
de lucros, por exemplo. Essa mesma 
direito quando, diante de determinado 
pesa qualquer suspeita, a questão coloc 
jurídica de tal pagamento (distribuiçãc 
empréstimo, por exemplo). 

33. Paulo Celso B. Bonilha, Da Prova no P 
ed., São Paulo, Dialética, 1997, p. 76. 
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O mesmo raciocínio se aplica para a desconsideração de um ato 
jurídico apontado como praticado com fraude à lei. A discussão será 
de fato na medida em que a dúvida residir no modo como esse ato foi 
praticado, com indagações, por exemplo, sobre quem são as partes, 
qual seu valor ou o lugar em que ocorreu, e, uma vez esclarecidos tais 
pontos, se puder dizer que o ato realmente foi feito com fraude à lei, 
ou não. A discussão envolverá matéria de direito quando se precisar 
saber se um ato jurídico cujos elementos de fato são conhecidos e 
aceitos pelas partes tem natureza jurídica de compra e venda ou loca-
ção, por exemplo. 

As questões de fato que exigem o reexame da prova estão fora 
do âmbito dos recursos especial e extraordinário. 34  Há, no entanto, 
mesmo nessas questões, uma importante consideração a fazer no 
que diz respeito ao cabimento de tais recursos. Trata-se da situação 
na qual é feita apenas a valoração dos critérios jurídicos relativos à 
utilização da prova e à formação da convicção do julgador, que está 
presente quando indagamos, por exemplo, se determinado meio de 
prova é válido, se a prova foi produzida na forma exigida por lei ou se 
foi respeitada a regra que cuida do ônus da prova. 

Essa distinção tem sido notada pelo STJ, do mesmo modo, como 
mostra a decisão proferida no REsp 888.420-MG, da qual extraímos 
essa parte da ementa: "A situação descrita não desafia o óbice da 
Súmula n. 7 desta Corte. Isto porque não se trata de reexame do 
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na 
formação de nova convicção acerca dos fatos, mas sim de valoração dos 
critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da 
convicção, ante a distorcida aplicação pelo Tribunal de origem de tese 
consubstanciada na caracterização da responsabilidade civil do Estado. 
(...).'O conceito de reexame de prova deve ser atrelado ao de convicção, 
pois o que não se deseja permitir, quando se fala em impossibilidade 
de reexame de prova, é a formação de nova convicção sobre os fatos. 
Não se quer, em outras palavras, que os recursos extraordinário e 
especial viabilizem um juízo que resulte da análise dos fatos a partir 
das provas. Acontece que esse juízo não se confunde com aquele que 

34. STF, Súmula 279: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraor-
dinário"; STJ,  Súmula 7: "À pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial". 

A REPERCUSSÃO DA TEOIW 

diz respeito à valoração dos critérios ju 
da prova e à formação da convicção. 1 
prova de aferição: (i) da licitude da pi 
necessária para a validade do ato juríd 
procedimento; (iv) do objeto da convic 
diante da lei processual e (vi) do din 
prova; (viii) da idoneidade das regras c 
(ix) além de outras questões que antec 
conjunto das provas e os fatos, por diz 
de cada uma das provas e dos critéri 
presuntivo, probatório e decisório' ( 
'Reexame de prova diante dos recui 
publicado na Revista Genesis de Direito 
pp. 128-145)' 

O STF, do mesmo modo, tem 
reexame dos fatos e o reexame da 
conforme explicitado na decisão tom 
na qual a Corte rejeitou agravo regi] 
Horizonte onde sustentava descaber 
pretensão recursal envolver o reexame 
direito ao gozo de imunidade concern 
• seguinte trecho do voto do Mm. Eros 
• recurso no que concerne à impos] 
extraordinário, porque o reexame da ir 
de questões fáticas, o que é vedado pé 

à controvérsia pertinente à reversão di 
bens ao cumprimento dos fins da entic 
observar que o acórdão recorrido nã 
denegar a imunidade à agravante a r 
fins da recorrida, simplesmente porqi 
pertencente, que estava locado, denegoi 
falar-se em revisão de matéria fática, m 
se ateve à verificação da ocorrência de 
do benefício" 16 

35. STJ,  1' Turma, REsp 888.420-MG, rel. 
em www.stj.jus. br). 

36. STF, RE/AgR 391.707-MG, rel. Mm. E 
wwwstfjus. br ). 
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Em síntese, as questões de fato que impliquem oreexame da pro-
va estão fora do âmbito dos recursos especial e extraordinário, mas 
isso não ocorre quando a discussão girar em torno da valoração dos 
critérios jurídicos relativos à utilização da prova e à formação da con-
vicção do julgador. Nesses casos ha espaço para os referidos recursos 
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