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O CÓDIGO DE PROCESSO CWIL120I5 E 

O CODIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 
- 	 EO PROCESSO TRÍBUTÁRft) 

SCHUBERT DE FARIAS MACHADO 

1. Introdução. 2. Autonomia do processo tributário. 3. Respostas aos 
questionamentos. 

1. Introdução 

Mantendo o compromisso com a pesquisa e o estudo científico de 
questões jurídicas, o Instituto Cearense de Estudos Tributáriõs/JCET 
apresenta tema relativo aos reflexos do Código de Processo Civilf2015 
no processo tributário. 

As perguntas elaboradas pelo professor Hugo de Brito Machado 
Segundo indicam os pontos mais relevantes dessa temática, despertando 
o interesse, inclusive, para a ideia de autonomia do processo tributário. 

O direito processual é, por natureza, instrumental. Estabelece a 
maneira pela qual os conflitos na relação regulada pelo direito material 
devem ser dirimidos. 

Não há dúvida de que a relação jurídica tributária e a relação jurídica 
civil são distintas. Nesta o Direito traz a solução para o conflito de inte-
resses entre os cidadãos, assumindo o Estado uma posição desinteressada. 
Já, na relação regulada pelo direito tributário o conflito a ser resolvido 
tem oEstado como parte diretamente interessada. 

É precisamente o interesse do Estado em que a relação conflituosa 
seja solucionada a seu favor que acarreta a reflexão sobre a necessidade 
de dar ao processo tributário distinto tratamento em relação do processo 
civil, levando a uma abordagem própria de seus institutos. 

Assim, ãpresentaremos:: consid eraçõ 
nomia do processo tnbutario, com enfoqi 
Código de Processo CivilI2015, c--em segui 
que nos foram trazidas 

2 Autonomia do processo tributário 

A História nos ensina-que para cobn 
precisam de lei, basta ó exercício da sobei 
nos remados Tabsôlutistas,:atéporquearrec 
quem governa ,--inclusive, para manter as 
-estar da coletividade. - Ensina, também, 
"arrecadação necessária" leva ao- cornetir 
abusos contra as liberdades do cidadão. 

Tais abusos, por sua vez, motivaram 
poder de tributar, que são conquistas da ( 
revoluções e seculos de amadurecimento 
fés podem ser lembradas com trecho da 4 
qual João-Sem-Terra acatou a imposição 
tnbutar, nos seguintes termos Não lançar 
consentimento do Conselho-Géral do Rein 
a não ser para resgate da nossa pessoa, para 
mais velho e para celebrar, mas uma unic 
filha mais velha; e esses tributos não> exc 
igual maneira se procederá quanto aos imp 
Foram necessários um rei fraco e um gruç 
esgotada para inaugurar o princípio da leg€ 

A evolução social levou ao surgimeni 
Direito, partindo de uma Constituição m 
de respeitar os limites legais de sua propri 
nados direitos subjetivos em função de tais 

1. Constituições do Japão e da Grã-Bretan.k 
lhistas,1987,p.24.. 	- 

2. Conforme registrã VictorUckrnar: "ARe 
em grande parte consequências do descontentarm 
conduziram -à determinação dos princípios que são  
(Princípios :Comuns de Direito Constitucional]] 
Marco Aurélio Greco, São Paulo, Malheiros Edito 



'6661 's2101!pa sojoqpji  '°I'd O '00010 °IIV 031F\T 
op SELOU  o pii "p0 Z 'o;J9,lnqIJ /VUOWflJISUO O,UOJIÇJ ap S'tiflWO SV!PU!JcJ) 

jmo12nv1suoo o.iaup op samjisEq os onb soidpuud sop o5uiuuoop uinznpuoo 
lumg ossoido ipd oAod op ououiuouoosop op siiounbosuoo o.iid 0UEJ ujo 

E O BSOOUWd OflJ0A0)J y,; :iuipn 10oTA EJSL0J 0UU0JU0 

d 'L861 'SEsHfl 

-qEij soipj 'oitouç op orj 'm/uvaJ-Lf vp a odvç op sooiinjz;suo 

P1l!I slul OÇ OUflJ UJO soAipÍqnS soioiip sopini 

-Iuuoiop iooioid op o oi 1ud9Jd uns op snoj soiuiq só JEpodsoJ op 

ossituojdmoo o wij fEnb u Mi n LSUO3 tun op opu!lJ2d 'o ii 

Op OOiJOOWOJ Op13S[ op O3UOUJJJtIS or flOAOJ jhiOOS OVôfljOAo y 

iip oidpuud o jmnim iuEd hposo 

eiouwojo t,  moo soQJhq op odnffi iun o ooimj 101 um souss000u UJhJOd 

1soJpuoj op opEplo 1p sosodtm sor ouEnb Viapanoid os hJiOuEuJ 

O S1OAOZhJ SOUU1J opiopooxo OU soinqui SOSSO O 13ff0A SJBW EJJ 

hSSOU Ep OIUOUIhShO  O 'ZOA U3M11 hUJfl shuJ'JgJqojoo hJhd O OOA S!h111 

oqj ossou o OJiojhAho JEUUh uiedcoss2d assou up osoi rind ias oii h 

[ivai wnzpuoo ounwwoo] 'ouioj op IOD-OtIiOSuOD  op OWOUII1UOSuOO 

0-MOS 'soinqui  no 5hh1 sOmoihóuhj opn,:sowjol soiumnos sou '.wnqu 
op iopod nos Oh OU0WOO op oÕ!SOdUU h nOh31 oj-uIo-ooç iinb 

im 'iunwjJaqi7 vj.ívq vuvpij mp oqoai moo sEpumqmoj ias mopod 503 

-!!1 sossop suouo sy jEJoos ouomioonpEuIE op sojnos o soQ5njOAoJ 

op siodop sEpi3qo 'oóEz!jiA!3 Up sisinbuoo os onb 'inquI op japod 

01 SIEUUOJ sootppnf SOiiiUtj 80 WEJEAI30W 'ZOA uns iod 'sosnqE STEj 

oppEpio op sopEpioqij SE iuoo sosnqi 

sopuodoio SOSJOAIp Op O3uOWUOWOO  Oh EAOJ EL1SSOOOU o5EpEooiiE,, 

ESSO iiosnq j0AsUEorn E onb 'wqmuR3 'Ernsu opEpiAi3ojoo-Ep 1E350-

-uloq Oh STE!OUOSSO SOpEpIAI2E SE J23UE EJhd f 'oA!snjorn 'EUJOAO monb 
E ussajãjui o ouss000u upoaui onbiod E 'SElJsi3njOsqlm 8OETJLOJ sou 

non000 ouioo jE 'EW3so ErnEloqos hp oiooioxo o E3E 'ioj op tuEsIooJd 

ou -SOJUVII.TaAOR so sojnqi4 iiqoo urnd onbErnsuo sou EuçlsiH v 
oypjnqpj ossaooidop rnwouó,nv ' 

sEpizEJ3 WhiJOJ sou onb 

soQ3sonb st,  sisodsoi sEssou-Eprn2os 11100 'ÇJØffiAt3 OSS000Jd  op 0ip93 
ojod sEp!ZE13 soQSEAorn SEU onbojuo moo 'ounqu oss000id opinuiou 

-o3nm E oqos soJRuJm!joJd soumopisuoo somoiE3uosoxdE 'missy 

so3ni3sui snos op EUd9JdL 
oss000jd op O115EJ01 aio O3U0WE3E13 oui 
3pEpTss000u E oqos OXOjJOl E E3OJJEOE O 
ES0114111u03 OEf 01 E onb aio OPU1S9  op 

EpEssoJo3uJ o3uom 
ONAJOSOJ 105 E oijjuoo O øU3U3 O3!OJ 
EpEssoJo3rnsop oisod haifl OPE3S o opu 
-03W ap oiijjuoo o EJEd o6njos E ziu o. 
EOJpjJflÍoEj0J E O EL13nqu3 E3!pjJflÍO5E 

TE!JOWW omanp ojod EpEJflOJ OÓEjOJ EU 
E 000J0E35[ LE3U0UIIU3SUI 'hZ3J113EU 10' 

-o~q!4 oss000d op UiuIouo3flE op E!0 

opuEliodsop 'EOJIVWO3 UsS3P S33UEA0I3J  51] 

OpEI{OEJIS4 03'H Op onj-J iossojoid ojod 

Ç 10Z/I!A!3 OSS000Jd op Oip93 0j3 SOXOU 

JflJJsou3nqui sopmsa op OSUOJEO3 
op ooffl3uo!o opn4s3 o o Esmbsod E moo c 

€LZ ODI1f19DL1 OSS1DOUd 0 R SIOZllAfl OSSDOId EcI OOIUQD 0 



274 	O PROCESSO TRIBUTÁRIO EO CÓDIGO DE PROCESSO C1VILI2015 

Dentre as garantias constitucionais conferidas ao cidadão, destaca-
mos aqui a legalidade tributária, que no Brasil é estrita e alcança todos 
os atos que levem à cobrança do tributo. Está positivado no art. 150, 1, 
da CF11988,3  bem como no art. 97 do CTN, 4  observando que o tributo 
somente estará validamente criado quando a lei estabelecer todos os ele-
mentos necessários à sua cobrança: (a) hipótese de incidência; (b) base 
de cálculo; (c) alíquota; (d) identificação do sujeito passivo; e (e) sujeito 
ativo da relação, quando for diverso daquela pessoa jurídica de direito 
público que editar a lei. 

A garantia da estrita legalidade tributária envolve toda a atividade 
da Administração Fazendária, inclusive, e especialmente, o lançamento 
e a posterior cobrança do tributo. Por isso, é mais adequado identificá-la 
como princípio/regra da garantia da reserva absoluta de lei tributária, 
uma vez que é muito mais ampla que o princípio da legalidade e não 
admite qualquer ponderação com outros princípios, nem abre o menor 
espaço para atos discricionários.  

Nesse contexto é que deve ser feita a abordagem ao processo tributá-
rio, que não se desprende do direito tributário. E o instrumento utilizado 
para a aplicação do direito material na busca de soluções para os confli-
tos instaurados entre o Fisco e o cidadão, sendo inegável o interesse do 
Estado, como parte, na solução de tais conflitos. 

Por essa perspectiva, não pode ser regulado, sem a necessária crí-
tica de adequação, pelas regras do processo civil, uma vez que este foi 
concebido como instrumento de aplicação do direito privado, fincado na 
autonomia da vontade e na igualdade entre as partes, sem os necessários 
cuidados em relação ao poder estatal. 

Hugo de Brito Machado Segundo explicita a necessidade de se tratar 
de forma apartada o processo tributário ao dizer que 

a realidade em face da qual se desenvolve o processo tributário é 
diferente daquela subjacente a um processo no qual litigam sócio e 
sociedade, servidor público e Administração, contratante e contrata-
do. E o que basta para justificar, à saciedade, o estudo autônomo do 

3.CF/1 988: "Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contri-
buinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 1— exigir 
ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; ( ... )". 

4. CTN: "Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 1 - a instituição de tributos, 
ou a sua extinção; II— a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto 
nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65; ( ... )".  

o cÓDIio DE PROCESSO CIVJL/2015 E 

processo tributário e do sistema jurídico 
Anecessidade de os cientistas do Direito 
é inequívoca, e demonstra o acerto daque 
papel de fonte do Direito, pois a ausência 
pode fazer surgir, na prática, um processo 1 
e iníquo, que inutilizará as conquistas obt 
últimos séculos no campo do direito mate 

O processo tributário mostra-se, porta 
do processo civil, sujeito a normas que de 
der a todas as garantias constitucionais õoi 

Mesmo quando estamos diante de uin 
em particular, podemos dele extrair mais d 
da tridimensionalidade do fenômeno jundi 
mas, fatos e vaiõiés; que podem ser —e ger 
em questões tributárias daqueles verificad 
societários, por exemplo. 6  

Desse modo, não e necessario um dip 
mas formalmente especificas de processo 
nas leis especiais e no corpo do Código d 
confere singularidade é o método de interp 
Como observa Paulo César Conrado, se é 

o Código de Processo Civil/2015 seguirá 
tivo para o 'processo tributário' (como oc 
lhe antecede(u)), não é menos certo que 
tributariamente instrumental (e efetivo) 

consorcio com o plano material.  

Para demonstrar algumas peculiarid 
tomamos aqui como exemplo a ação de e 
parte da atividade de cobrança do tributo. P 

5. Hugo de Brito Machado Segundo, Proce 
Atlas, 2015, p. 12. 

6. Hugo de Brito Machado Segundo e Raqi 
de Oliveira Rocha (coord), Grandes Questões Atr 
São Paulo, Dialética, 2015, p. 165. 

7 Paulo César Conrado Perspectiva do C 
Administrativo, em Vista do Novo Código de Pro' 
wwwibet. com . br/wp-content/uploads/2016/03/P 
em 11.8.2016). 
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àjurisdição, deve ser processada sempre em juízo, conferindo ao cidadão 
a oportunidade de apontar ao juiz as eventuais ilegalidades cometidas 
na constituição - -c -  cobrança doi crédito tributário. Regulada pela Lei 
6.830/1980, a execução fiscal também está sujeita à aplicação subsidiá-
ria e suplementar das nórmas postas no Código de Processo Civil e, em 
qualquer caso, submetida aos ditames.postos no Estatuto Constitucional 
do Contribuinte, permitindo ao executado obter uma resposta útil do juiz 
sobre a validade, ou não, da cobrança ,à qual está submetido, sem o quê 
restarão esvaziadas todas essas garantias. 

Assim, enquanto a obrigação civil é contratual e, por isso, decorre 
da vontade do devedor, a obrigação tributária tem origem direta e exclu-
sivamentena lei,, sendo- irrelevante para seu surgimento a vontade das 
partes. Além disso, quando um cidadão promove uma ação de execução 
forçada contra outro cidadão, sabe que o executado poderá se utilizar dos 
mesmos instrumentos processuais com os quais foi alcançado. Existe 
a paridade de armas. Ao contrário, quando o cidadão é vítima de uma 
execução fiscal ilegal não dispõe do mesmo instrumento processual para 
agir contra a Fazenda Pública. Os precatórios têm se mostrado ineficazes, 
especialmente no âmbito dos Estados e Municípios, que simplesmente 
não os pagam. A desigualdade é flagrante. 

A necessidade-de o Fisco se utilizar da ação de execução, fiscal, por 
sua vez, decorre da garantia conferida ao cidadão de que a lei não excluirá 
da apreciação do Poder Judiciário lesão -ou ameaça a direito (CF/1988, 
art. 52, XXXV). A garantia da-universalidade da jurisdição ;  portanto, é 
conferida aos cidadãos, e não ao Estado. Quando a Administração Pública 
ingressa em juízo com uma ação de execução fiscal o faz em respeito à 
garantia conferida ao indivíduo de que não será expropriado de seus bens 
sem o devido processo judicial. Assim, não terá valia a interpretação da lei 
processual tendente a diminuir a garantia do cidadão àjurisdição, mesmo 
que tenha o - propósito de conferir maior efetividade ao executivo fiscal. 

Hugo de Brito Machado desenvolveu esse tema na sua tese de Dou-
torado, asseverando que - - - - - 

a efetividade dos direitos e garantias fundamentais depende, so-
bretudo, do direito à jurisdição; ou, mais exatamente, depende da 
efetividade da jurisdição. Por isso mesmo, podemos dizer que õ 
direito à jurisdição pode ser considerado o direito de ter, direito; ou, 

- se preferirmos dizer que a -jurisdição é uma garantia, diremos que 
ela é garantia das garantias. Se o Estado não estiver adequadamente 

O CÓDIGO DE PROCESSO GIVIL12015 E 

-aparelhado para -prestar, uma jurisdição e 
a peça de retórica. 8  - 

- Em' síntese: o processo tributário é 
ao Poder -Judiciário, e deve permitir o o 
da legalidade do ato administrativo de la: 
tratamento- autônomo e apartado do proce: 

- - - Desse modo, ao falar das inovações tr 
brasileiro/2015 adotaremos uma abordage 
tributário, sem a qual incorreríamos no o 
camente o processo civil.- -  - 

3. 'Respostas aos questionamentos - - 

Com base nessas premissas, aprese 
questionamentos formulados pelo ICET. 

1. Processo admiiuistrativo fiscal 

- 	1. lEm razão do disposto no art. 15 
zer que suas disposições se aplicam aos 

- 	 - 

 

- tributários? O que significa- supletivo, 
mesmo que subsidiário? Nesse caso, q 

- - as duas palavras, uma ao lado -da outr 

O art. 15 do CPC/2015 trouxe inovaç 
do fora de dúvida sua aplicação ao proces.  
tributário. 

Antes dependíamos de construção jui 
regulasse o processo ãdministrativo tribut 
sidiária do Código de Processo Civil. 

Agora, as normas do Código de Proc 
aos processos administrativos dé forma su 
dentemente do que digam as leis-especiais, 
deslinde da questão posta e de modo a asse 
das garantias constitucionais. 

8. Hugo de Brito Machado, Direitos Fundc 
vidade da Jurisdição, São Paulo, Atlas, 2009, p.. 
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Os dicionaristas não colocam "supletivo" como sinônimo de "sub-
sidiário". Conforme Houaiss, supletivo é o que completa, enquanto sub-
sidiário é o que ajuda, socorre, reforça, aumenta, contribui. 9  Até porque 
não faria sentido o legislador colocar essas duas palavras lado a lado se 
as estivesse tratando como sinônimos. Ao contrário, o uso das duas serve 
para alargar a possibilidade e o âmbito de aplicação do Código de Proces-
so CiviII2015 ao processo administrativo, e ao tributário em particular; 

A aplicação supletiva do Código de Processo CiviIJ2015, portanto, 
completará o Decreto 70.235/1-972 e o Regimento Interno do CARF, 
com aplicação; no que couber, dos institutos processuais antes ausentes 
no regramento administrativo. Da mesma forma em relação à legislação 
que regula o processo administrativo tributário nos Estados, Municípios 
e Distrito Federal. Exemplo de aplicação supletiva é o cabimento de 
embargos de declaração no processo administrativo, o que inclusive já 
vinha sendo admitido'° mesmo quando não previstos na legislação es- 

9.Antônio Houaiss, Novo Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
10. "Ementa: Processo administrativo— Embargos de declaração - Cabimento 

- Prazo - Vícios inexistentes - Recurso conhecido e desprovido. 1. Silente a Reso-
lução n. 30/2007 do CNJ quanto ao cabimento de embargos de declaração quando 
houver obscuridade, omissão ou contradição nas decisões proferidas nos processos 
administrativos, em observância aos princípios constitucionais do acesso à Justiça, 
do devido processo legal, da ampla defesa e da motivação das decisões e ao princípio 
do informalismo que rege o processo administrativo, admite-se a sua oposição como 
instrumento de colmatação da decisão recorrida, no prazo de cinco dias e apenas com 
efeitos devolutivo e interruptivo, eis que é da essência dos recursos administrativos 
a ausência do efeito suspensivo, ressalvada a hipótese excepcional em que o relator, 
atendendo a requerimento da parte, atribua-lhe o efeito suspensivo - Questão de 
ordem acolhida. 2. A contradição que constitui hipótese de cabimento dos embargos 
de declaração 'verifica-se quando no acórdão se incluem proposições inconciliáveis' 
(Moreira, José Carlos Barbosa, Comentários ao, Código de Processo Civil, vol. V, 
10 ed., Rio de Janeiro, Editora Forense, 2008, p. 557), e não entre a fundamentação, 
o dispositivo e/ou a ementa da decisão embargada e o Direito aplicável ao caso, se-
gundo a exegese que lhe for conferida pelo recorrente, hipóteses, essas, que revelam 
tão somente a sua insatisfação com o resultado do julgamento. 3. Não há omissão 
quando o confronto entre as razões dos embargos de declaração e as razões de decidir 
adotadas no acórdão embargado revela que todas as indicaçõèsde omissão traduzem, 
em verdade, mera insatisfação quanto ao resultado do julgamento e manifesta preten-
são de provocar a reapreciação das razões aduzidas pela defesa e novo julgamento. 
4. Recurso conhecido e desprovido. 

"ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos estes autos: Acordam os Desem-
bargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito 
Santo, em conformidade da ata e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer e 
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator" (TJES, Tribunal Pleno, 

O CODIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 1 

pecífica; ou a necessidade de um novo ju 
bros suficientes a inverter o resultado d 
(CPC/2015 9 art 942) 

Já, a aplicação subsidiária deve ocoi 
go de Processo Civil/2015 permitirem ii 
processual já previsto na lei do proces 
produção de provas, mais especificam 
admitia a aplicação subsidiaria do Codig 
de Improbidade Administrativa 

Processo Administrativo Disciphnar/ED 1000,'  
Oliveira, j. 30.6.2011, DJE 12.7.2011)). 

11."Administrativo - Recurso especial-
administrativa - Juntada de documentos - Aus 
traria —Aplicação subsidiária do Código de Proc 
coletiva —Art. 19 da Lei da Ação Civil Pública - 
326 e.398 do CPC —Dies a quo do prazo prescri 
conhecido para a Administração Pública— Art. 
ilicito - Prazo - Cinco anos - Recurso parciali 
parcialmente provido. 1. Não há conhecer de m 
ordinárias, em face da ausência do necessário pre 
- Incidência das Simulas ns. 282 e 356 do Supre 
Ação Civil Pública e 90 do CDC, como normas d 
do denominado microssistema ou minissistema ( 
coletivos amplo senso. 3. Aplica-se subsidiariam 
ações de improbidade administrativa, apesar dai 
8.429/1992, nos termos dos arts. 19 da Lei n. 7. 
4. O reconhecimento da prescrição sem a prévia 
implica ofensa aos arts. 326 e 398 do CPC. 5. Cu 
ao devido processo legal assegurar as partes pai 
é dizer, nó conhecimento das questões e provas 
visando a influir na decisão judicial. 6. O dies a 
Lei n 8.112/1990 e a data em que aAdmmistraç 
O art. 23, II, da Lei n. 8.429/1992 estabelece o 
específica para faltas disciplinares puníveis com 
nos casos de exercício de cargo efetivo ou empi 
ação de improbidade administrativa ajuizadas sim 
que a aferição do total lapso prescricional nesta i 
final da primeira demanda (quantificação final da 
ve com possibilidade de inserção, no ámbitocívél 
de prescrição retroativa' (REsp n. 1.106.657-SC) 
e, nessa extensão, parcialmente provido para, a 
regular curso do processo" (STJ, D Turma, RE 
rel. Mm. Arnaldo Esteves Lima, j. 4.11.2010, D. 
STJ, 29  Turma, AREsp/ED 649.094-AM, rel. M: 
DJe 8.10.2015). 
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1.2 É invocável no processo administrativo, para esclarecer 
quando não se considera fundamentada uma decisão administra-
tiva, o disposto no art. 489, § 10, do CPC12015? 

A norma do § 1 2  do art. 489 do CPC/2015 explicita para dar mais 
efetividade à garantia constitucional de qúe as decisões judiciais devem 
ser fundamentadas-(CF/1_988, art. 93, IX). As decisões administrativas em 
matéria tributária, com mais razão, devem ser nècessária e suficientemen-
te fundamentadas, não só porque a motivação dos atos administrativos 
é imprescindível à sua validade mas, sobretudo, por força da garantia 
constitucional da estrita legalidade tributária. 

Mesmo que não houvesse a expressa determinação de aplicação 
subsidiária do CPC/2015 ao prõcesso administrativo tributário, cnten-
cionado § 1 2  é aplicável em relação a qualquer processo, -na-medida em 
que apenas aclara o que se deve entender por "decisão fundamentada". É 
orientação conferida ao intérprete que estiver-diante de situação na qual 
uma decisão (judicial ou administrativa) for, questionada em face de sua 
fundamentação. 

1.3 No que tange ao chamado "direito dos precedentes ", os 
arts 926 e 927 do CPC/2015 aplicam-se ao processo administra-
tivo tributário? 

Outra importante inovação foi introduzida pelos arts. 926 e 927 dó 
CPC/2015, em especial quando aplicada supletivamente ao processo 
administrativo. 

Não tratamos aqui da vinculação dos órgãos administrativos de jul-
gamento aos precedentes judiciais, -que é abordada por Alexandre Ávalo 
Santana e Marcelo Barbosa Alves Vieira. 12  - 

Nosso foco está mi aplicação das normas do Código de Processo 
CivilI2015 mas respeitando a estrutura das instâncias administrativas de 
julgamento. 

12. Alexandre Ávalo Santana eMarcelo B. Alves Vieira, "Do processo admi-
nistrativo tributário e o novo Código de Processo Civil", inNovo Código de Processo 
Civil e o Processo Tributário, Impactos da Nova Lei Processual, Campo Grande, 
Contemplar, 2016, p. 98. 
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Entendemos que valorizar as decis 
de superior hierarquia é primar pela segui 
ao mesmo tempo em que muito contribui 
mento dos processos. Afinal de contas, c 
de julgamento uniformizar o entendimen 
âmbito administrativo, não havendo razãc 
hierarquia se insurgirem contra tal orienta 

Esse é o fundamento da norma con 
inteiramente aplicáveis ao processo admii 
vidade indicada no seu art. 15, ou mesmo 
jurídicas. 

Assim, os julgador és de inferior insti 
rão se furtar a observar as súmulas e. a ori 
Especial de julgamento a que estiverem 
Julgamento dac SRFB, por exemplo, deveri 
tação das Câmaras Superiotes de Recursc 

1.4À míngua de previsão legal espe 
ção específica de determinado Estado-r, 
possível à parte manejar o recurso d 
diante de decisão administrativa contr,  

A aplicação supletiva do Código de P 
administrativo, por si só, justifica e autor 
de declaração quando a decisão atacada ú{ 
omissão ou erro material. - 

Devemos considerar, também, que o 
1

c 
te decisões obscuras, contraditórias, omis 
que, eivadas de tais vícios, não estarão a 
(CF/1988, art. 5, LV). 

A norma do Código de Processo Civi 
rios, portanto, deve ser vista como a forma 
parte obtenha a-integração de uma decisã 
forma a dar-efetividade à garantia constitui 

1 1.5 O art. 174 do GP12015 auto 
maras de mediação ou de conciliaç 
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tributário? Caso positivo, como conciliá-las com o caráter vincu-
lado da atividade de cobrança de tributos e a natureza ex lege da 
obrigação correspondente? 

A Constituição Federal/1988 garante que a criação e o aumento 
do tributo devem, necessariamente, decorrer da lei. E a positivação do 
princípio-regra da legalidade tributária. 

A natureza jurídica da obrigação tributária, que sempre decorre da 
lei, impede que a vontade das partes interessadas, Fisco e contribuinte, 
interfira na sua conformação. 

Somente a lei pode definir a quantificação do crédito tributário, 
cuja formação decorre de atividade administrativa plenamente vinculada 
(CTN, arts. 32  e 142). 

Dessa forma, não há como admitir que a vontade das partes mani-
festada em uma conciliação possa vir a interferir na formação do crédito 
tributário, até porque sua natureza ex lege é uma garantia conferida ao 
cidadão, que integra o conjunto de garantias contido no Estatuto Consti-
tucional do Contribuinte, reconhecido como cláusula pétrea pelo STF. 13  

13. "Ementa: Direito constitucional e tributário —Ação direta de inconstitucio-
nalidade de emenda constitucional e de lei complementar —Imposto Provisório sobre 
a Movimentação ou a Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza 
Financeira/JPMF - Arts. 5, § 2, 60, § 4, incisos 1 e IV 150, incisos III, 'b', e VI, 
'a', 'b', 'e' e 'd', da CF. 1. Uma emenda constitucional, emanada, portanto, de Cons-
tituinte derivada, incidindo em violação à Constituição originária, pode Ser declarada 
inconstitucional, pelo STF, cuja função precípua é de guarda da Constituição (art. 
102, 1, 'a', da CF). 2. Á Emenda Constitucional n. 3, de 17.3.1993, que, no art. 2, 
autorizou a União a instituir o IPIVll incidiu em vício de inconstitucionalidade, ao 
dispor, no § 22 desse dispositivo, que, quanto a tal tributo, não se aplica 'o art. 150, 
III, 'b e VI', da Constituição, porque, desse modo, violou os seguintes princípios e 
normas imutáveis (somente eles, não outros): (1) o princípio da anterioridade, que 
é garantia individual do contribuinte (art. 52, § 22, art. 60, §42, inciso IV e art. 150, 
III, 'b', da Constituição); (2) oprincipio da imunidade tributária recíproca (que veda 
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a instituição de impostos 
sobre o patrimônio, rendas ou serviços uns dos outros) e que é garantia da Federação 
(art. 60, § 42, inciso 1, e art. 150, V1 'a da CF); (3) a norma que, estabelecendo 
outras imunidades, impede a criação de impostos (art. 150, RI) sobre: b) templos de 
qualquer culto; e) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas 
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e 
de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; e d) livros, 
jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. 3. Em consequência, é in-
constitucional, também, a Lei Complementar n. 77, de 13.7.1993, sem redução de 
texto, nos pontos em que determinou a incidência do tributo no mesmo ano (art. 28) e 
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Admitimos, contudo, a conciliação 
desde que permita redução apenas das mu 
dos ao crédito tributário e esteja regulada-
generalidade,, alcançando todos os contrï 
situação. O âmbito da vontade a caracter 
à adesão por parte do contribuinte, com a 
controlador da legalidade e generalidade 
tos especiais de débitos tributários (REF 
transação. 11  Afinal, remissões parciais cc 
tribuintes, que se sujeitam a atender, a dete 
são que verdadeiras transações. 

1.6 Há alguma outra disposição i 
vil12015 cuja aplicação seria pertine 
administrativo tributário, deforma iii 
à luz do Código de Processo Civil/197 

O art. 10 do CPC/2015 trouxe imp 
processo administrativo tributário, com e 

Art. 10. O juiz não pode decidir, em 
base em fundamento a respeito do qual 
oportunidade de se manifestar, ainda q 
qual deva decidir de oficio. 

Essa norma positiva um elemento d 
mente ligado ao contraditório, em respos 
por parte de julgadores, inclusive admii 
fundamento para sua decisão algo que a 
processo. Tal proceder passa agora a ser p1 

tivação da garantia constitucional ao cont 

deixou de reconhecer as imunidades previstas n 
(arts. 32,  42 e 82  do mesmo diploma, Lei Comp 
de inconstitucionalidade julgada procedente, e: 
nos termos do voto do Relator, mantida, com i 
caráter definitivo, a medida cautelar, que susper 
1993" (STF, Tribunal Pleno, ADI 939, rel. Mm. 
18.3.1994, Ement. 1737-02/160; RTJ 151-03/7 

14. Fernando Facury Scaff, disponível 
-dez-021contas-vista-refis-transacao-tributaria- 
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que no pode —deixar - de ser aplicada, no só ao processo administrativo . 	
[ 	2.2 Emface do Código de Processo  

tributário— como a todo e qualquer processo, administrativo oujudicial. 1 	da Fazenda Pública aopa, 
Jmportnte perceber que o contraditóriõ não se limita ao -debate entre suciímbência em quantia irrisória. Ha 

as partes. Mesmo em relação às matérias que podem ser decididas de La essa práticü? 

oficio, ou séja, quándo o julgador não depende de -provocação para apre- 
ciá-las, as partes devem ter' oportunidade para se manifestar. Alexandre O CPC11973 prescrevia que: 
Avalo Santanae Marcelo Barbosa Alves Vieira lembram que o Código 
de Processo CivilI2015 erigiu a cooperação como norma fundamental Ar. 20. A sentença condenará o ven 
do processo, reflexa da gârantia do contraditório, implicando garantia de despesas que antecipou e os honoranos i 

influência das partes envolvidas na solução do 1itígio.15 norária será devida, também, nos casos ei 
- em causa propria. 

2. Aspectos gerais do processo judicial - 	§ 1°. O juiz, ao decidir qualquer inci 

2.1 As alterações introduzidas pelo Código de Processo Ci- 
nas despesas o vencido. 

- 
vi112015 quanto aos prazos concedidos a Fazenda Publica apli- § 22 . As despesas abrangem nao só as 

cam-se as ações regidas por leis especiais, como o mandado de como também a indenização -de viagem, . 
segurança, a execução fiscal e à cautelar flscãl? neraçãode assistente técnico, 

§ 30 . Os honorários serão fixados ei 
- Destacamos a diferença estabelecida pela lei processual em relação por cento) e o máximo de 20% (vinte 1 

à Advocacia Pública quanto aos prazos fixados para as partes de uma condenação, atendidos: a) o grau de zelo 

maneira geral e aqueles prazos próprios para os entes públicos. Prestação do serviço; c) a natureza e imp 
realizado pelo advogado e otempo exigi 

Diante de um prazo processual fixado para as partes, não só aAdvo- 
§ 42 . NSs causas de pequeno valor 

cacia Pública mas também o Ministério Público e a Defensona Pública imqueias em que não houver condenaç 
têm a prerrogativa de sua contagem em dobro (CPC/2015, arts. 180, 183 e Pública, e nas execuções, embargadas 
186). O tratamento diferenciado não é novo, já estava previsto no diploma fixados consoante apreciação equitativa 
processual anterior (CPC!1973, art. 188). Justifica-se tal concessão diante das alíneas "a", "b" e"c" do parágrafoo-a 
da quantidade de litígios e das dificuldades decorrentes dos controles . 	(...). 
internos aos quais está submetido o Poder Público, que não poderia ter 
os mesmos prazos dados ao particular.  Como se nota., o § 4° do art. 20 do C] 

Tal prerrogativa não se aplica, contudo, quando o prazo é -  fixado por lidade de serem fixados os honorário-  s err 
lei para a prática -do ato pelo ente público (prazos próprios), uma vez que assim o recomenda a equidade em funçac 
o legislador, ao conferir um prazo para a prática de ato especificamente sol, ainda que por vezes se tenha optado 
pelo agente público, já leva em conta todas as circunstâncias que o cer- quantia certa. O criteno da equidade, por 
cam, não comportando ampliações. É o caso, por exemplo, do prazo de redução do percentual para aquém do lirr 
10 dias para que a autoridade impetrada preste-informações no mandado sido observado; não sendo de excluir-se, 
de segurança (Lei 12.016/2009, art. 7 2, 1). arbitramento equitativo, sejam os honor -- 	- 	. 	

- 

 

até 20%". 16 
 

15. Alexandre Ávalo Santana 'e Marcelo 13. Alves-Vieira, "Do processo adminis-  
Uivo miio e o novo Código de Processo Civil", cit., in Novo Código de Processo - 	16.Yussef Said Cahali, Honorários Advo 
civil e o Processo Tributário, Impactos da Nova Lei Processual,-p. 88. 	- 	- 1997, pp. 490-491. 
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A jurisprudência majoritária, todavia, nas causas nas quais restava 
vencida a Fazenda Publica, interpretava o § 4 0- do art. 20 do CPC/1973 
como permissão para fixar os honorários de advogado em valores irri-
sórios, meramente simbólicos, aviltando o trabalho desenvolvido com 
todo o zelo pelo advogado dos contribuintes, ao mesmo tempo em que 
premiando o Estado por ter efetuado uma ilegal cobrança. 

Não havia fundamento consistente para o aviltamento dos honorários 
instaurado najurisprudência, até porque, 

qualquer que seja a formula adotada pelo juiz não se lhe permite 
contudo, sob o pálio da equidade, o arbitramento da honorária em 
quantia simbólica, irrisória, insignificante, que, além de afrontosa 
à nobre atividade dos profissionais do Direito, implicaria a própria 
negação do princípio inserto no § 4 2  do art. 20.' 

A distorção agravava-se com o tratamento inverso dado pelos tri-
bunais à Fazenda Pública quando restava vencedora nas demandas, com 
a condenação dó particular a pagar honorários fixados em percentuais 
sobre o valor da demanda 

Devemos considerar, ainda, que o art. 133 da CF reconhece que e 
indispensável a participação do advogado na administração da justiça e 
não pode a lei, ou a decisão judicial, criar situação tendente a obstaculizar 
a livre atuação desse profissional do Direito, como o fez a orientação 
jurisprudencial antes referida.. 

Comentando o art. 133 da CF, Pinto Ferreira destaca o seguinte es-
crito de Douxchamp: "O advogado sofreu a evolução que está no destino 
das coisas deste mundo e que o espírito democrático soprou com uma 
força irresistível em todas as nossas instituições. Não tem mais somente 
deveres a cumprir, possui também direitos. O advogado moderno é, antes 
de tudo, o obreiro do Direito, não procurando nem ambicionando essa 
qualidade senão pelos proventos que ela lhe dá". 18 

O que move o advogado como profissional do Direito como toda 
e qualquer pessoa que vive do seu trabalho, e a obtenção dos meios ne-
cessarios e indispensáveis a sua sobrevivência tendo os honorários, por 
isso, reconhecida natureza alimentar. Fixando os honorarios advocaticios 
devidos pela Fazenda Pública em irrisório valor, a mencionada corrente 

17.Idem, p. 496. 
18.Luiz Pinto Ferreira, Comentários à Constituição Brasileira, 52  vol. (arts. 

127-162), São Paulo, Saraiva, 1992, p. 171. 

O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 E 

jurisprudencial estabelecia importante ob 
profissão de advogado em causas contra ( 

garantia prevista no art. 133 da CF e dand 
para agir sem a incômoda atuação dos adv 
Civil/201 5 faz cessar tal distorção. 

2.3 O que se pode dizer da inovaçâ 
de Processo Civi112015 quanto à condel 
ao pagamento de honorários da sucum 
CPC12015 aplica-se a condenações ha 
vigência ou apenas a processos iniciaa 
art. 85, § 11, aplica-se a recursos julg 
vigência do Código de Processo Civil 
recorrida tenha sido anterior? 

A inovação introduzida pelo § 32  do 
rar o equívoco interpretativo dos tribunais 
anterior, estabelecendo um çritério objetiv4 
na causas em que a Fazenda Pública for 
honorários irrisórios, a nova lei processua 
distinguir as causas em que restava venci 
lëceu o tratamento isonômico ereconhec 
que atua contra o interesse do Poder Púbi: 

Sobre a aplicação da lei processual 
fundamental em relação as leis em geral, 
futuro, vedada a retroatividade. Processos 
pela lei antiga. Processos que se instaurei 
nova Restaria a duvida em relação aos pr 
a doutrina de Chiovenda aponta três poss 
cesso, que levaria à aplicação apenas da k 
a lei nova regulaapenas os períodos (fase 
gurados depois de sua vigência, e (c) au 
com a aplicação da lei nova aos atos do 
sua entrada em vigor, desde que compatívc 
dos atos anteriormente praticados i9  

19. Giuseppe Chiovenda, Instituições de L 
1, trad. de J. Guimarães Menegale, com notas de 
Saraiva, 1965,pp. 9495. 
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No caso, o legislador optoupela terceira-forma, ou seja, considerou Ii32EJOI;ARnoAgRnoREsp ri. 734.344SP, rei 
a autonomia dos atos processuais e determinou que as normas do novo DJU133.2006. ffl Nos presentes autos de emban 

- 	. 	 . 
estatuto processual fossem-aplicadas aos processos em curso, regulando 

: 	recurso especial, a parte autora, ora agravante, alen 
ainda questionou a distribuiçã 

os- atos neles praticados a partir de sua vigência (CPC/2015,art. 1 .046). narieie ao art. 21 9  parágrafo uni(  
Registramos aqui o Enunciado Administrativo 4 do STJ que tem a deixou de impugnar  

- 
seguinte reuaçao..  de honorários de advogado, requerendo apenas qu 

da verba honorária, afastando-se a aplicação do ari 
. 	. 	 - 	 . decisão agravada - na qual o recurso especial foi 

Nos feitos de competência civil originária e recursal do STJ, os embargos à execução - apenas houve inversão 
atos processuais que viereni a ser praticados por julgadores, partes, contexto, a alegação de necessidade de majoração 
Ministério Público, procuradores, serventuários e auxiliares da Justiça : 	figura indevida inovação recursal, além de a matei 
a partir de 1 8 .3 .20 1 6 deverão observar os novos procedimentos tra- consumativa. IV - Tiende salientar que transitoli  

zidos pelo Código de Processo CiviiI2015 	
,
zo do disposto , sem prejui : 	decisão proferida no REsp n. 1.240.431-SC - inU _ 	. à presente ação de embargos .a execução -, mclusi em legis lação processual especial. 	 . sucumbência, que abrangem os honorários 

. . 	anulatória, no mesmo quantum arbitrado nesta açã 
Dessa forma, o ato processual no qual for fixado o valor dos ho- sessão realizada no dia ,93.20161 (ata publicada em 

norários de advogado será regulado pela lei em vigor na data em que deliberou que 'somente nos recursos interpostos C( 

for praticado, ou seja, nas sentenças proferidas depois de 18.3.2016, 18.3.2016 será possível o arbitramento de honor, 
forma do art. 85,,-§ 11, do novo CPC' Enunciado 

nas ações nas quais forparte a Fazenda Pública - 	magistrados devem, interno improvido" (STJ, 2à Turma, REspIED/AgR 
necessariamente, ãplicãro § 35k do art. 85 do CPC/2015 Magalhães,j. 9.6.2016, DJe 21.6.2016). - 

Com relação ao julgamento dos recursos a orientação da jurispru- "Civil - Processual civil - Agravo regimeni 

dencia do SJ e no sentido de aplicar os critérios previstos no Código 
sabilidade civil —Ação de reparação de danos - 
Recurso manejado sob a égide do Código de Proc 

de Processo CivilI20l5 para a fixação dos honorários recursais apenas arts. 458, II, e 535 do CPC - Omissão e falta de 
quando a decisão recorrida tiver sido publicada depois de 18.3.20 16 .20 Dano moral - Quantum —Majpração —Desnecessi 

lidade - Reforma - Súmula n. 7/STJ —(4) Dissids 
(pensionamento) - Dependência econômica são cor 

20. "Processual civil -Agravo interno nos embargos de declaração no recurso atividade laborativa - Divergência fundada nos fato 
especial —Decisão agravada, publicada na vigência do Código de Processo Civil/1 973, Honorários advocatícios - Sucumbência reciproci 
que deu provimento ao recurso especial, para julgar procedentes os embargos à de parte dos pedidos - Precedentes. 1. As disposiç 
execução, e determinou a inversão dos, ônus da sucumbência - Agravo interno em Civil no que se refere aos requisitos de admissibalu 
que se alega a necessidade de majoração dos honorários de advogado, fixados na ao caso concreto, ante os termos do Enunciado a. 
origem - Questão não suscitada no recurso especial - Inovação recursal, em sede na sessão de 93.2016: 'Aos recursos interpostos (3€ 

de agravo interno - Impossibilidade - Preclusão consumativa - Agravo-  regimental cesso Civilfl9i3 (relativos a decisões publicadas i 
improvido 1—Agravo interno-interposto,em 25.2.20 16, contra decisão.publicada no osrupíitosdeaiknisslbilidadena forma nele pre 
dia 9.11.2015, compiementada por decisão, referente aos embargos de declaração, do STT. 2. In~ 
publicada em 19.2.2016, na vigência do Código de Processo Civil/1973. II - Na 
forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a vigência do Código de Processo da Cunho~ 
Civil/1973, quando a alegação de necessidade de majoração ou reduçào dôs honorá- . 	pdites 3_ 0 lïifM 
rios de advogado fixados na origem não era ventilada nas razões do recurso especial,  
cuja decisão apenas invertia os ônus da sucumbência, em decorrência da reforma poiCiOaIi. Jal 
do acórdão recorrido, a posterior impugnação, por recurso interposto nesta Corte, 
do quantum fixado, na origem, a título de verba honorária encontrava óbice no art. Rei 
473 do CPC/1 973, que dispunha sobre a preclusão processual— Precedentes: ED no 
1.spn 1143736 DF rel. Mm 	Mauro CampbellMarques,- -22  Turma DJe 1622011 
EDno REsp n.-116.311-MG, rel. Mm. Francisco Peçanha Martins, 2 4  Turma, DJU a Súmula ii. 7ISTJ ta~ 	ica 
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290 	O PROCESSO TRIBUTÁRIO E O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 

Para os recursos pendentes de julgamento o STJ tem aplicado o Código 
de Processo Civil/1973. 21  

Notamos que, mesmo quando reconhece que os honorários foram 
fixados em valor irrisório, por decisão proferida na vigência do Código 
de Processo Civil/ 1973, o STJ tem dado provimento ao especial para es 

'c' do permissivo constitucional. 5. Havendo sucumbência recíproca, em que cada 
parte decaiu de parcelas consideráveis de seus pedidos, não se justifica a aplicação do 
parágrafo iinico do art. 21 do CPC —Precedentes. 6. Eventual recurso interposto contra 
este acórdão estará sujeito às normas do novo Código de Processo Civil, inclusive 
no que tange ao cabimento de multa (arts. 1.021, § 4°, e 1.026, § 2°) e honorários 
recursais (art. 85, § 11). 7 Agravo regimental não provido" (STJ, 3 Turma, REsp/ 
AgR 1.475.007-DF, rei. Min. Moura Ribeiro, j. 23.6.2016,DJe 1.7.2016). 

Agravo interno - Agravo em recurso especial - Responsabilidade civil - Art.  
535 do CPC/1973 —Não impugnação dos fundamentos da decisão agravada— Sumula 
n. 283/STF - Requisitos da responsabilidade civil objetiva e danos morais- Súmula 
n 7/STJ - Honorários recursais - Art. 85 § 11 do CPC!2015 1 Tendo o juizo de 
admissibilidade utilizado dois fundamentos suficientes por si sós para inadmitir o 
recurso especial deve a parte recorrente impugná-los, sob pena de incidência do óbice 
previsto na Súmula n. 283/STF. 2. Inviável rever o entendimento firmado na instância 
de origem quando a análise demandar a incursão pelo acervo fático-probatório dos 
autos. 3. O § 11 do art. 85 CPC/2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à 
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos 
provenientes de decisões áondenatórias antecedentes. 4 Atendidos os limites legais 
dos §§ 22  e 32  do art. 85 do CPC/2015, a majoração da verba honorária a título de 
honorários recursais é medida que se impõe. 5. Agravo interno conhecido em parte 
e desprovido" (STJ, 3 4  Turma, AREsp/Aglnt 370.579-RJ, rei. Min. João Otávio de 
Noronha, j. 23.6.2016, DJe 30.6.2016). 

21 Agravo regimental no agravo em recurso especial -Negativa de seguimen-
to ao recurso por ausência de procuração do advogado subscntor do agravo - Decisão 
prolatada sob a égide do Código de Processo Civil revogado - Aplicação da teoria 
do isolamento dos atos processuais —Agravo regimental improvido. 1. A ausência da 
cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso interposto 
para as instancias superiores sendo incabível a juntada posterior do instrumento 
procuratorio em razão da preclusão consumativa 2. 1  Não tem aplicação ao caso 
examinado a dinâmica processual estabelecida pelo novo Código de Processo Civil, 
como pretende a agravante, pois à época de interposição do agravo em recurso espe-
cial ainda não vigia o novo Código de Processo Civil. Há que se prestigiar a teoria 
do isolamento dos atos processuais, segundo a qual, sobrevindo lei processual nova, 
os atos ainda pendentes dos processos em curso sujeitar-se-ão aos seus comandos, 
respeitada, porém, aeficácia daqueles já praticados de acordo com a legislação revo-
gada. 3. No caso evidenciado nos autos, o agravo em recurso especial foi interposto 
sob a égide da lei revogada e deveria estar instruído com a procuração outorgada ao 
seu subscritor nos termos assinalados no art. 13 do CPC. 4. Agravo regimental a que 
se nega provimento" (STJ, 3a Turma, AREsp/AgR 825.061-MG, rel. Mm. Marco 
Aurélio Bellizze,j. 26.4.2016, DJe 29.4.2016). 

OCÓDIGO DE PROCESSO C1VIL/2015 E 0 P 

*ekca os honorários que veio a considerar a 
os critérios previstos no Código de Processo ( 

O Enunciado Administrativo 4 do STJ, 
Código de Processo CivilI2015 aos atos pral 
ouso, aparenta contradição com o Enunciado. 
que "somente, nos recursos interpostos contra 
de 183.2016 será possível o arbitramento de 1 
zecuisais, na forma. do art. 85, § 11, do novo 
aplicado o Código/1973 aos acórdãos que, 1 

ireciem recursos, interpostos na sua vigência 

Demos ponderar, todàvia, que o ato de 
não estava sujeito ao ônus dos honorários re 
efeitos até o julgamento do respectivo recursc 
da nova regra que trata dos honorários recurs 
adquirido de ver apreciado seu recurso sem 
vieram a ser previstos em lei posterior. 

3. Processo de execução fiscal 

3.1 Qual a natureza dos encargos legais, 
-lei 1.02511969? Caso eles tenham natureza 
sugere a Súmula 168 do extinto TFR, como co 
nos dias de hoje, com ó art. 85, § 3' do CP 
827, § 12, também do mesmo Código? 

O Decreto-lei 1.025/1969 tem a seguinte i 

22. Processual civil - Tributário - Agravo iii 
espect - Código de Processo Civil/2015 - Aplicab 

a desconsiituir a decisão atacada - Honorár 
- _ _____ - Recuiso especial parciahnente provi 
p desta Cxte na sessão realizada em 9.3. 

- 	pelad= 	do provimento jui 

'y__ 	ZL 7'5TJ aos recursos que 
• 	1Mw. Facom~ ~~ as hipoteses au que 

• 	-se iTiSifl*- - 	111—% o cM 
• 537-417M, icida.à~ * 

R$ 1.000,0IL 1V—— 	 RS 5 

VI—AgraVói* . u'(StL P1á,AKEi 
• Regina Helena .Çoj. 161 	7I 
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Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica 
Militar, usando idas atribuições que lhes confere. o art. 3 do Ato Ins-
titucional n. 16, de 14 de outubro de 1969, combinado com o § P do 
art. 22  do Ato Institucional n 5 de 13 de dezembro de 1968 decretam 

Art 1 2. E declarada extinta- a participação de servidores públicos 
na cobrança da Divida da União a que se referem os arts 21 da Lei 
n 4.439, de 27 de outubro de 1964, e 1, inciso II, dá Lei n. 5.421, 
de - 25 de abril de 1968, passando a taxa, no total de 20% (vinte por 
cento), paga pelo executado, a ser recolhida aos cofres públicos, como 
renda daUnião. - 

Art. 2. Fica fixada em valor correspondente até-a-1 (um) mês dó 
vencimento estabelecido em lei, e será paga mensalmente com este, a 
parte da remuneração pela cobrança da Divida Ativa e defesa judicial 
e extrajudicial da Fazenda Nacional dos cargos de Procurador da 
Republica e Procurador da Fazenda Nacional observado o limite de 
retribuição fixado para -os servidores civis e militares 

§ 1 o. E fixada no valor correspondente a 1 (um) mês do vencimento 
do cargo de Procurador da República de P categoria a parte variável 
da remuneração dos cargos de Procurador-Geral da Fazenda Nacional, 
Procurador-Geral da República e Subprocurador-Geral da República. 

§ 2. Para efeito do cálculo de proventos da aposentadoria ou dis-
ponibilidade será computada a parte variável de que trata este artigo 

Art. 3. As parcelas de percentagem pela cobrança da Dívida Ativa 
da União, incorporadas aos proventos da inatividade dos procuradores 
da República e dos procuradores da Fazenda Nacional, nos termos 
da legislação vigente,- somente serão reajustadas- - quando houver 
aumento do funcionalismo, na mesma base percentual atribuída para 
majoração da parte- fixa, e -será calculada, em relação aos- que forem 
aposentados ou requererem aposentadoria até o dia 30 de outubro de 
1969, tomando-se por base a média percebida nosúltimos 12 (doze) 
meses, devendo ser observados, no tocante ao total -dos proventos, os 

- - - -tetos previstos em lei. 	 - -- - 	-- 	- 	- 	- 
Art. 42. Da execução deste Decreto-lei não poderá decorrer au-

mento de despesa 
-- Art. 5Q•  Este Decreto-lei entrará em vigor a 30 de outubro de 1969, - 

salvo o art. 3, que entrará em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 21 de outubro de 1969 148 da Independencia e 81Q da 
Republica 

A norma posta no art. 1° deixa claro que a anterior remuneração 
dos advogados públicos, devida nas execuções fiscais da União - Federal, 

O cÓDIGO -DE PROCESSO CIVIL/2015 E OPR 

ou a ser recolhida aos cofres - da União, C( 

	

kpotade2O% 	-- - 

O Decreto-lei 1.645/19787 explicitou que  t 
acondiiação do-devedor em honorários de adi 

o será, sõb esse título, recolhido intealmen 
A Lei 7.71 -1/1989 alterou a destinação 

aqueles honorários,, que passou a integrar o F 
volvimento e Aperfeiçoamento das Atividades 
que custeia-as despesas da União Federal com 
quipamento da Secretaria da Receita Federal) 
encargos específicoSinérentesao desenvoivim 
das atividades--  de fiscalização dos -tributos -fe 
intensificar a repressão as infrações relativas a 
e a outras modalidades de fraude fiscal ou cani 
instituição de sistemas especiais-de controle do- 
nas e de exames laboratoriais (Lei 7.711/1988 

O Código de Processo Civil/1973 trazia 
fixação do valor dos honorários advocaticios cc 
de 10% e o maximo de 20% sobre o valor da 
Havia, ainda, norma especial excepcionando a 
limites para algumas causas entre as quais aqu 
a Fazenda Publica, passando a determinação 
depender unicamente da apreciação equitativ 
20, § 4) 

O encargo legal previsto no art P do Dec 
apenas nas ações de- execução fiscal prorno 
Não e o caso portanto, de causa na qual a Faz 
(CPC/1973, § 4Q do art. 20) Tal encargo legai 

23-. Decreto-lei n. 1.645,de11.12.1978: 	- - 
Art 32  Na cobrança executiva da Divida At 

encargo de que tratam o art. 21 da Lei n 4439 de 27 
do Decreto lei n 147 de 3 de fevereiro de 1967 o ari 
de 25 de abril de 1968 o art lo do Decreto-lei n 1.0 
e o art. 32  do Decreto-lei n 1.569, de 8 de agosto de 
do devedor em honorários de advogado e o respectiv 
recolhido integralmente ao Tesouro Nacional 

Parágrafo único. O encargo de que trata este 
montante do debito inclusive multas monetanamen 
juros demora." - -- 
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outra exceção à regra geral posta no § 30 do art. 20 do CPC/1973, subs-
tituindo os honorários de sucumbência na execução fiscal federal e nos 
respectivos embargos (Súmula 368/TFR). 24  

O Código de Processo Civil/201 5, por sua vez, repetiu a disciplina, 
por inteiro, da maneira pela qual deve ser fixado o valor dos honorários 
advocatícios, e manteve a tradicional baliza entre o mínimo de 10% e 
maximo de 20% sobre o valor da condenação, acrescendo de forma di-
dática a referência ao proveito econômico obtido ou não sendo possível 
mensura lo, sobre o valor atualizado da causa (CPC/201 5, art. 85) 

Da mesma forma que o anterior, o diploma processual vigente con-
tém norma especial excepcionando as causas de interesse da Fazenda 
Pública, mas desta feita não apenas naquelas em que restar vencida, e 
sim em todas nas quais for parte. A fixação dos honorários nas causas em 
que a Fazenda Pública forma parte passou a ficar submetida a uma tabela 
especifica e regressiva, sem exceção alguma (CPC/2015, art..85, § 3°). 

Surgiu, então, uma antinomia entre a norma contida no mencionado 
§ 3° do art. 85 e aquela posta no art. 1° do Decreto-lei 1.025/1969. Não 
podem conviver essas duas formas de fixação dos honorários advocati 
elos da União Federal quando a primeira diz que nas execuções fiscais 
será de sempre de 20% e a segunda diz que nas causas em que for parte 
a Fazenda Publica decorrera da aplicação de tabela especifica Assim, 
levando em conta que são duas normas de igual hierarquia e que regulam 
a mesma matéria especial, o critério temporal faz prevalecer a posterior, 

24. Ressalvamos nosso pensamento de que essa forma máxima, genérica e 
inflexível de fixação do valor dos honorários devidos à União Federal em 20% 
resulta: (a) desproporcional, pois não são levadas em conta a efetiva atuação dos 
Procuradores da Fazenda Nacional ou a complexidade dos casos; (b) anti-isonômica, 
uma vez que não é dada a possibilidade de igual condenação a favor do contribuinte; 
e (c) excessiva, diante do elevado montante da Dívida Ativa da União. Enfim, in-
constitucional, ou, melhor, não foi recepcionada pela Constituição Federal/ l988. Não 
aprofundamos, todavia, o exame da matéria neste estudo, remetendo ..o leitor a uma 
decisão do STF que não conheceu dessa questão por considerá-la infraconstitucional: 
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo - Tributário - Execução 

fiscal - Cobrança de encargo legal (art. 1' do Decreto-lei n. 1.025/1969): matéria 
infraconstitucional - Ausência de ofensa constitucional direta - Agravo regimental 
ao qual se nega provimento" (STF, 2 Turma, ARE/AgR 882.423, rela. Mm. Carmen 
Lucia j 26.4.2016, Processo Eletrônico, DJe 092 divulg. 6.5.2016,  pubi 9.5.2016).  
E a uma outra que afastou semelhante encargo criado pelo Estado de São Paulo: "E 
inconstitucional o art. 1° da Lei n. 10.421, de 3.12.1971, do Estado de São Paulo, 
que institui acréscimo pela inscrição do debito fiscal - Recurso extraordinário par-
cialmente conhecido e provido" (STF, Plenário, RE 84.994-SP, rei. Min. Xavier de 
Albuquerque, j. 13.4.1977). 

OcÓDIGODE PROCESSO CWIL/2015 EOPR 

seja, o § 31-1 do art. 85 do CPC, passando e 
ções fiscais promovidas pela União Fed 

aaphcação da tabela contida no § 30 do art. 8 
iinação prevista na legislação pertinente. 

A Lei 13327, de 29.7.2016, tratou do 
que compõem a remuneração dos advogados 
honorários advocaticios de sucumbência mclu 

icargo legal acrescido aos débitos inscritos i 
isto no art. 1° do Decreto-lei 1.025, de 21 
Essa alteração da destmação contudo 

fixação da referido encargo legal, que .contini 
da aplicação da tabela prevista no § 3Q do ar 
integralmente revertidos ao Tesouro Nacional, 
DAF, agora, em sua maior parte, integram a 
advogados públicos.. 

Não há mais espaço para  tratamento di 
honorários advocaticios devidos a União Fed4 

Vale registrar que o STJ, interpretando a 
digo de Processo CivilI2015, já-havia unifor 
sobre a natureza jurídica do mencionado enc 
importantes decisões, proferidas no regime di 
primeira, em 12.5.2010, ao apreciar o REsp 
que o encargo legal previsto no Decreto-lei lÁ] 
honorária em favor da União e afasta a cond 
embargos à execução fiscal. Manteve a antiga 
TFR' Na segunda, em 12.6.2013, julgando o 

25. Lei 13321,2016: 
Arl. 30 Os iao,ioráros advocatícios de sucw 
ãi4e sucumbência recebidos na 

as ame~ e as fundações públicas 
..-. ...... prItodo encalgo lega! acr 

art 1'doDecre 

	

. 	odo dicargo legal acrc 
.. 	icitciDívida 

	

% IbL.37-dm. 	.* .ik 19dejuihode. 

:26. 
—Neak - L S35t 
mula n. 284/STF 
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derou válida afixação de honorários em favor da União Federal diante da 
desistência do contribuinte de ação declaratória na -~ discutia a existên- 

a. 11.941/2009 - Inclusão de honorários de 20% sobre ovalor do débito na consolida-
ção —Ausência de execução fiscal ou desistência a embargos à execução - Migração 
de programas de parcelamento anterior (PAES) —Ausência de verba honorária fixada 
em juízo na forma do art. 20 do QPC. 

"1 A decisão agravada partiu de premissa fático-juridica equivocáda, o que 
justifica a necessidade de reanálise. 2. No presente. debate não se controverte, por 
quaisquer das partes, que os beneficios fiscais previstos no art. 1, § 3 2, e no:-art. 3 2, 

§ 2°, da Lei n. 11.941/2009, quando mencionam a redução do 'encargo legal', estão 
a se referir ao encargo legal previsto no art. 1 2  do Decreto-lei n. 1._025/1969' 
quando dam scrição em DívidaÀtiva da União é cobrado nas respectivas execuções 
fiscais, e não aos honorários advocatícios previstos noart. 20 do CPC. 3. A essência 
da controvérsia diz respeito à possibilidade da inclusão de honorários - ditos 'advoça-
tícios' pela Fazenda Nacional e ditos 'previdenciários' pela empresa contribuinte—, no 
patamar de 20%, incidentes sobre o montante dos débitos previdenciários parcelados 
com base na Lei n. 11.941/2009. 4. A P Seção, ao apreciar o REsp n. 1.143.320-RS 5  
sob o rito do art. 543-C do CPC, DJe 21.5.2010,-reafimiou quea orientação da Súmula 
n. 168/TFR ('O encargo de 20%, do Decreto-lei-ri. 1.025, de 1969,.é sempre devido 
nas execuções fiscais da União é substitui, nos embargos, a condenação do devedor 
em honorários advocatícios') não pode ser ampliada, pois tem aplicação específica 
às hipóteses de embargos à execução fiscal da União, em que o encargo de 20% do 
Decreto-lei n. 1.025/1969 compõe a dívida. Inaplicável, portanto, nos embargos à exe-
cução fiscalpara a cobrança de valores inscritos em Dívida Ativa pelo INSS, situação 
que se afigura legítima a condenação em hoíiorários de sucumbência pelo Judiciário; 
5. Ajurisprudência do STJ sinaliza que: 'Nos débitos tributários que estavam inscritos 
em Dívida Ativado Instituto Nacional do .Seguro Social/INSS antes de 1.5.2007 e 
que migraram para a Dívida Ativa da União em 1.4.2008 (art. 16, caput e § 1°, da Lei 
n. 11.457/2007) permanece a incidência da verba honorária fixada apenas em juízo, 
a teor -do art. 20 do CPC, entre 10% e20% do valor do débito em cobrança' (REsp 
n. 1.408.647-AL, rel. Min. Mauro Cãinpbell Marques, 2 Turma, j. 26.11.2013, DJe 
4.12.20 13). 6. No caso dos autos, o montante objeto do parcelamento instituído pela 
Lei n. 11.941/2009 não advém de desistência de embargos à execução fiscal, após 
o advento da lei, para adesão ao programa, nem se discute honorários advocatícios 
devidos em execução fiscal de crédito previdenciário referente àparte da DívidaAtiva 
do 1NSS que se convolou em Dívida Ativa da União. Logo, não sé cuida de honorários 
arbitrados pelo Judiciário, com base nos arts. 20 é26 do CPC, tampouco contempla 
situação onde o contribuinte quer estender à verba honorária a remissão exclusiva do 
encargo legal prevista no art. 1 2, § 32, e do art. 3 1, § 2°, da Lei n. 11.941/2009. Cuidase 
de inclusão de débitos de natureza previdenciária decorrentes da migração de -  saldos 
remanescentes de parcelamento anterior (PAES). 7. A exigência de honoráriosde 20% 
sobre a consolidação do débito parcelado afigura-se cobrança de honorários em dupli-
cidade: nas ações desistidas para inclusão do débito em parcelamento anterior, que já 
sofreram a incidência daverba honorária, e novamente no momento da consolidação 
da adesão ao novo programa - Agravo regimental provido para negar provimento ao 
recurso especial da Fazenda Nacional" (STJ, 2 Turma, REsp/AgR L444.990-AL, 
rei. Mm. Humberto Martins, j. 19.8.2014, DJe 26.8.2014).  
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p,áida,o argumento-de que o encargo leg 

akadona execução fiscal relativa ao me 
integralmente aos honorários de suc 

~de Tito ordinário, reafirmando que o refe 
aboiiorários, mas com aplicação exclusi 

rescctivos embargos, nos termos da Súmula 

Vistas em conjunto, essas decisões evid 
a cobrança do encargo legal previsto no D 

e trarde fixação legal dos honorários de' 
- fiscais. 

Registramos, ainda, que existem decisõ 
destacamos aquela proferida no REsp 1.538.9 
a'guma dúvida quanto ao tratamento a ser da 
fegaldiante da ênfase conferida ao fato de sw 
ao cuskío da máquina fiscal como um todo, 
wdemente. 

A destinação dos recursos arrecadados 
ifie na sua iialureza de honorários de aF 

Primeiro porque os valores arrecadados 
Ix*MXáfioS de advogado devem - necessari 
da União Federal, sendo no todo adequado 
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Tesouro Nacional ou abasteçam o "Fundo Especial de Desenvolvimento 
e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF". 29  Mere-
cendo destaque a destinação aos próprios advogados públicos conferida 
pela Lei 13.327/2016 em seu art. 30. 

Além disso, as exações estatais não encontram fundamento de vali-
dade apenas na destinação dada aos recursos com as mesmas arrecadados. 
Ao contrário, a razão de ser de tais exações é decisiva para definição 
de sua natureza jurídica. O encargo legal não é produto dos bens e das 
empresas do Estado; não é empréstimo e nem produção de papel-moeda. 
Para motivara cobrança imposta ao cidadão restam, tão somente, tributos 
ou penalidades. 

Examinemos primeiro a hipótese tributária. O Decreto-lei 1.025/1969 
refere-se expressamente a uma taxa. Para se configurar como taxa uma 
exação somente pode incidir diante do exercício do poder de polícia 
ou da prestação de serviço público (CF/1988, art. 145, II). No caso do 
encargo legal, a prévia existência de crédito fiscal ou sua inscrição em 
Divida Ativa da União não corresponde ao exercício do poder de polícia 
e nem à prestação de um serviço público ao contribuinte devedor. Taxa, 
portanto, não pode ser. 

Os impostos, por sua vez, estão todos previstos na Constituição, e 
o encargo legal não se enquadra no âmbito de incidência de qualquer 
um deles. Não seria o caso nem mesmo de imposto criado no exercício 
da competência residual, pois o encargo legal não atende aos requisitos 
previstos no art. 154 da CF/1988, ao que se acresce o fato de inexistir 
qualquer sinal de capacidade contributiva na cobrança realizada pela 
União través da execução fiscal. Ao contrário, a inadimplência leva a se 
presumir que, se não existem recursos para o pagamento do tributo, muito 
menos haverá para o encargo legal a ele acrescido. 

De contribuição também não se trata, pois o encargo legal foge 
inteiramente ao perfil traçado pela Constituição para as contribuições. 

Enfim, tributo o encargo legal não é. Veremos se pode ser conside-
rado como pena. 

A aplicação de penalidades exige, necessariamente, o cometimento 
de um ilícito. No caso, o que faz surgir a obrigação de pagar o encargo 
legal é a inscrição de débito em Dívida Ativa da União, que é praticada 
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, dando forma ao título necessário 

29. Lei 7.711/1988, art. 30  

ø CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 E O P1 

à popositura da ação de execução fiscal, ou 
no interesse da própria União Federal. Não F 
utribuinte, que, por isso mesmo, não pode 
L-gal. A inadimplência do contribuinte que 1 
aparato estatal de cobrança, não pode ser aponi 
da cobrança do tal encargo. Essa inadimplêi 
como motivo para aplicação de sansão propi 

• 	mora. Por conta da inadimplência, o devedor 
• 	de juros moratórios e a execução forçada. 

espaço para mais uma pena travestida de enc 

Outra possível consequência re1acionad 
de o devedor indenizar as despesas em que o 
a propositura da ação de cobrança. A condt 
honorários advocaticios e custas judiciais ao 
se obter essa reparação. Os valores arrecad 
por força de lei, destinam-se precisamente ai 
estatal de cobrança, o que apenas confirma s 
rários de advogado, sobretudo agora, que s 
advogados públicos. 

Em conclusão, o encargo legal previsto 
detinha a natureza de honorários advocatício 
foi substituído pela aplicação dos percentua 
do CPC/2015, que passou aregu1ar o dimen 
advocãtícios nas causas em que a Fazenda 1 
lei processual não deixa o menor espaço par 
anterior dado à União. 

3.2 O incidente de desconsideração da 
previsto no art. 133 do CPC12015, aplica-
Apenas nas hipóteses de o nome dos corre 
previamente na Certidão de Dívida Ativao 
Ou em nenhuma hipótese, sendo a regra 
Pública exequente? 

Tomou-se banal o deferimento dos con 
Pública para que a execução fiscal promovI 
dica fosse redirecionada aos seus sócios ou 
a orientação da jurisprudência do STJ exige 
desses chamados corresponsáveis constem d 
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Afastando a aplicação do art. 133 do CPC/2015, o TRF-4 5  Região 
ofereceu ,o seguinte fundamento: 

Aresponsabilização tributária do sócio-gerente em razão da disso-
lução irregular da sociedade devedora não depende de _desconsideração 
da personalidade jurídica, pois é responsabilidade tributária pessoal 
atribuída na condição de administrador, razão pela qual o pedido de 
redirecionamento não se submete ao incidente previsto no Código de 
Processo Civil. 30  

Não aceitamos essa posição. 

Dizer que a responsabilidade tributária dos administradores prevista 
no art. 135 do CTN não exige a -desconsideraçãõ da pessoa jurÍdica não 
basta para validar o redirecionamento da execução fiscal. Sendo certo 
que o inciso III do art. 135 do CTN exige apenás a condição de o adini-
nistrador praticar ato ilícito para lhe atribuir responsabilidade pessoal 
pelo pagamentode tributo devido pela empresa, é igualmente certo que 
a Fazenda Pública,quando não alcança bens dá pessoa júrídica, passa 
simplesmente a ignorá-la e pede o redirecionamento da execução con-
tra seus administradores, sem qualquer preocupação em determinar a 
conduta de cada um a justificar tal deslocamento da obrigação de pagar 
o débito. 

Para que a responsabilidade pessoal prevista no mencionado art. 
135 possa vir a ser exigida na execução fiscal promovida contra a pessoa 
jurídica sem a desconsideração desta é necessário que na peça inicial 
dessa mesma execução fiscal esteja demonstrada a ocorrência dos fatos 
a partir dos quais houve a atribuição da responsabilidade, ou a referência 
ao processo administrativo no qual isso se deu. 

A indicação dos nomes dos corresponsáveis na CDA, por si só, não 
basta para atender às exigências contidas no art. 135. A CDA goza de 
presunção de liquidez e certeza exatamente porque decorre - oudeveria 
decorrer - de prévia apuraçãô administrativa da ocorrência dó fato gera-
dor da obrigação tributária através do lançamento (CTN, art. 142), que 
inclui a responsabilização de terceiros. Sem a referida apuração não é 
possível, simplesmente com a indicação de um nome, deslocar a respon-
sabilidade tributária para terceiro. 

30. TRF42a Região, AI 5020620-37.2016.4.04.0000 (publicação em 7.7.2016). 

A prática de atos ilícitos, inclusive a diss 
~ca, pode motivar sua desconsideração e, 
pousabilização dos administradores que realiz 

Sendo assim, a inovação contida no art. 
 ~mente às execuções fiscais, na r 

necessidade de atenção ao princípio-regra da 
stwnente faz sentido se houver oportunidade d 
*o administrativo de lançamento do tributo, 

ponsabilidade a terceiros. É norma de proc 

3.3 Caso aplicável às execuções fiscais, e 
naquelas que já estavam em curso quando 
do Código de Processo Civi112015, ou some 
depois de 18.3.2016? 

Cabe aqui o mesmo raciocínio desenvolv 
23, que nos leva a concluir pela aplicação ( 
~entes, alcançando os atos- processuais qi 
~futuro, desde que compatíveis -com os efeil 

Dessa forma, caso ainda não exista decisã 
zcdwamento da execução fiscal, para-tanto se: 
i) inedente de desconsideração da persona] 

bO se essa questão houver sido objeto de p 
quilo responsável tenha sido chamado a parti 

3.4 Em mulo do disposto nos arts. 24( 
- 	

anw em que a demora na citação do e 
rne! e.rc!usivamente ao Judiciário, mas 

pc-se &rr que a data da efetiva citação 
wr jckn~ pwa determinar a consumas 

- - 	- - 	 àwkpendentemente de a inicii 
pzw' Subsiste o entendzment 

proferido no âmb 
sq*çãodaaçãodee 

Jdoajt219doCP( 

lia -'Rcspeàal repres 
-Ew.uh. fiscal - Pres 
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cobrar judicialmente o crédito tributário - Tributo sujeito a lançamento por ho-
mologação - Crédito tributário constituído por ato de formalização praticado pelo 
contribuinte (iii casu, Declaração de Rendimentos) - Pagamento do tributo declarado 
- Inocorrência - Termo inicial - Vencimento da obrigação tributária declarada - Pe-
culiaridade: Declaração de Rendimentos que não prevê data posterior de vencimento 
da obrigação principal, uma vez já decorrido o prazo para pagamento —Contagem do 
prazo prescricional a partir da data da entrega da Declaração. 

"1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de co-
brança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento 
para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre 
outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não 
obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou 
adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das 
causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional 
(precedentes da 1 Seção: EREsp n. 658.138-PR, rei. Mm. José Delgado, rela. para o 
acórdão Min. Eliana Calnion,j. 14.10.2009, DJe 9.11.2009; REsp n. 850.423-SP, rei. 
Mm. Castro Meira,j. 28.11.2007, DJU7.2.2008; eAgR nos ERF,sp n. 638.069-SC, 
rei. Min. Teori Albino Zavascki, j. 25.5.2005, DJU 13.6.2005). 

"2.Aprescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo 
art. 174 do CTN verbis: 

"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) 
anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

`Parágrafo único. A prescrição se interrompe: [1 - pela citação pessoal feita 
ao devedor] 1 - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 
[redação dada pela Lei Complementar n. 118, de 20051 II - pelo protesto judicial; 
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 
ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito 
pelo devedor.' 

"3.A constituição defmitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugu-
ra o decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de 
cobrança judicial do crédito tributário. 

"4.A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais/DCTF, 
de Guia de Informação e Apuração do ICMS/GIA ou de outra declaração dessa natu-
reza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por 
homologação) é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda 
Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado 
(precedente da D Seção submetido ao rito do art. 543-C do CPC: REsp n. 962.379-RS, 
rei. Min. Teori Albino Zavascki, j. 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 

"5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula n. 
436/STJ, verbis: 'A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito 
fiscal, constitui o crédito tributário, dispensâda qualquer outra providência por parte 
do Fisco. 	 -. 

"6.Consequentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer 
a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a 
data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida. 

"7. In casu: (i) cuida-se de créditos tributários atinentes a IRPJ (tributo sujeito 
a lançamento por homologação) do ano-base de 1996, calculado com base no lucro 
presumido da pessoa jurídica; (ii)o contribuinte apresentou Declaração de Rendimen- 

aos em 30.4.1997, sem proceder aos pagamentos m 
e (m) a ação executiva fiscal foi proposta em 5 3 2( 

"8.Deveras, 6 Imposto sobre a Renda das Pess 
da forma de tributação (lucro real, presumido -  ou arl 
medida que os lucros forem auferidos (Lei n. 8.541) 
de Renda vigente à época - Decreto n. 1.041/1994) 

"9. De acordo com a Lei n. 8.981/1995, as p 
posto de Renda, são obrigadas a apresentar, até o i 
Declaração de Rendimentos demonstrando os result 
anterior (art. 56). 

10. Assim sendo, não procede a argumentaçi 
(i) 'a Declaração de Rendimentos ano-base de 199 
cada mês que se realiza o pagamento, e não em 199 
seguinte, no caso, 1997,é a Declaração de Ajuste Ar 
para fins de início da contagem do prazo seja decad 
certo que 'o Ajuste Anual somente tem a função de aj 
ao Fisco' (fis. e-STJ 75/76). 

"11.Vislumbra-se, portanto, peculiaridade no 
Declaração de Rendimentos entregue no final de ab 
deveria ter sido pago no ano-calendário anterior, ine 
ração prévia a cada mês de recolhimento, consoante 
do acórdão regional: 'Assim, conforme se extrai dos 
tributários em questão se deu com a entrega da Dec] 
tribuinte, que, apesar de declarar os débitos, não pro' 
mesmos, com vencimentos ocorridos entre fevereiro 

"12.Consequentemente, o prazo presçricíona 
de cobrança judicial da exação declarada, incasu, i: 
do aludido documento, vale dizer, em 30.4.1997, esc 
velando prescritos os -créditos tributários na época e 

"13. Outrossim, o exercício do direito de aç 
ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação 
incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo 
escoar-se, desde a constituição defmitiva do crédit 
der o despacho ordenador dá citação do devedor (ou 
válida do devedor, consoante a anterior redação d 
art. 174 do CTN). 

"14.O Codex Processual, no § 1 2  do art. 2l 
prescrição, pela citação, retroage à data da propos 
butária, após as alterações promovidas pela Lei Ce 
ao entendimento de que o marco interruptivo atin 
ordena a citação do executado retroage à data do 
qual deve ser empreendida no prazo prescricional. 

"15.A doutrina abalizada é no sentido de qm 
"Para Câmara Leal, como a prescrição deco 

ação, o exercício da ação impõe a interrupção do pr 
perca a 'possibilidade de reviver', pois não há sent 
que já foi vivido (exercício da ação) e encontra-se e 
Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a 
o diretivo do Código de Processo Civil: 
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todavia, foi simplesmente ignorado o disposto nos § 3° e4° do mesmo 
art. 219.32  Para tal omissão não foi dada qualquer justificativa. 

Sendo assim, não vemos razão alguma para as normas contidas no 
§ 22 do art. 240 e no art. 802 da ÇPC120 15 deixarem de ser aplicadas às 

"Art. 219. A citação válida toma prevento o juízo, induz litispendência e faz 
litigiosa a coisa---c, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui-em mora 
o devedor e interrompe a prescrição. 

1 2. Ainterrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.' 
"Se a interrupção retro age à data da propositura da ação ;  isso significa que é a 

propositura, c-- não a citação, que interrompe a prescrição. Nada mais coerente, posto 
quea propositura-da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo pres-
cricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente reconhe-
cido pelo juiz nó ato da citação. Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que 
é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, 
assim, seu termo consumativo. Quando _isso ocorre, o fator tempo toma-se irrelevante, 
deixando de haver um termo temporal da prescrição' (Eurico Marcos Diniz de Santi, 
in Decadência e Prescrição no Direito Tributário, 3 ed., ed. Max Limonad, São 
Paulo, 2004, pp. 232-233). 

16.Destarte, apropositura da ação constitui o dies ad quem do prazo pres-
cricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas 
interruptivas previstas no art. 174, parágrafo único; do CTN. 

17.Outrossim, é certo que 'incumbe- à parte promover a citação do réu nós 
10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela 
demora imputável exclusivamente ao serviçojudiciário' (art. 219, § 2°, do CPC). 

"18. Consequentemente, tendo em vista que o exercício do direito de ação 
deu-se em 53.2002, antes de escoado o lapso quinquenal (30.4.2002), iniciado com 
a entrega da Declaração de Rendimentos (30.4.1997), não se revela prescrita a pre-
tensão executiva fiscal, ainda que o despacho inicial e -  a citação do devedor tenham 
sobrevindo em junho/2002. 

"19.Recurso especial provido,detenuínando-se o prosseguimento da execuçãofis-
cal —Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC eda Resolução STJn. 8/2008" 
(STJ, P Seção, REsp 1.120.295-SP, rel. Min. Luiz Fux,j. 12.5.2010, DJe 21.5.2010). 

32.CPC/1973: 
"Art.219.(...). 
132. Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 

(noventa) dias. 
" 42- Não- se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos ante-

cedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição. 
" 52. O juiz pronunciará, de oficio, a prescrição."(...). 

- "Art. 220. O disposto no artigo anterior aplica-se a todos os prazos -extuntivos 
previstos na lei." 

33.CPQ!2015: 
"Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, in-

duz litispendência, toma litigiosa a coisa e constitui em mora o-devedor, ressalvado o 
disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).  

o CÓDIGO DE. PROCESSO C1VIL/2(i15-E O PF 

cacuções fiscais. Ao contrário, o princípio da 
te igualitário das partes. .Mesmo que fosse -ne 
fiara a Fazenda Pública promover. a citação do 
definido. A completa ausência desse prazo é ti 
não se sustenta, -estando mais uma vez-presenti 
as normas dé processo tributário. 

T 3.5 Pode ser exemplo de demora não ii 

mas à Fazenda, aquela decorrente de ter 
errado ou desatualizado para a citação do 

Quando a demora na citação decorrei 
prestada pela Fazenda Pública é da maior ev 
imputada ao Judiciário. O endereço- do execi 
indispensável para que o agente do Judiciário 
mesmo tempo, saber aendereço do contribuiu 
da Fazenda Pública ao promover a ação de ex 
efetuar o lançamento deve, entre outras provi 

• 	passivo (CTN,art. 142). - - 

3.6 O art. 803, parágrafo único, do 
reconhecimento explícito do cabimento cI 
de pré-executividade"? Seria essa admiss 
execuções fiscais, em face da supletividaa 
C'PC12025 e do disposto no art. 12  da pró] 

- " 1°. A interrupção da prescrição, operada pel 
ainda que proferido por juízo incompetente, retroagi 

1-22. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 
necessárias para viabilizar a citação, sob pena de n 

" 32. A parte não será prejudicada pela demc 
serviço judiciário. 

" 4°. O efeito retroativo a que se refere o § 
demais prazos extintivos previstos em lei. (...). 

"Art. 802. Na execução, o despacho que orde 
em observânbia ao disposto no § 2 2  do art. 240, mi 
proferido por juízo incompetente. -- 

"Parágrafo único. A interrupção da prescriçãc 
da ação." 
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Em estudo publicado ainda em 1990 sustentamos a tese de cabimento 
da defesa do executado nos próprios autos da ação de execução, no qual 
demonstramos que a ausência dos requisitos legais do título executivo 
deveria ser verificada de oficio pelo juiz, que deveria, se fosse o caso, 
rejeitar a inicial; Sendo causa de nulidade -absoluta, poderia ser apontada 
pelo devedor independentemente dos embargos. Tudo decorre das exigên-
cias da lei para conferir executividade ao título extrajudicial, que devem 
estar presentes por ocasião da propositura da ação 

O parágrafo único do art. 803 veio positivar o direito já reconhecido 
pelos tribunais, deixando fora de qualquer dúvida o cabimento da cha-
mada exceção depré-executividade, inclusive nas execuções fiscais, nas 
quais os requisitos legais da CDA devem ser verificados de oficio pelo 
juiz e, quando isso não ocorre eventual vicio pode ser apontado pelo 
executado A prescrição e o mais comum 

3.7 Teria o Código de Processo Civi112015 revogado a Lei 
6.83011980, como se pode ver de seus arts. 779, VI, e 784, IX? 
Ou, em face do disposto em seu art. 1.046, § a dizer que "per-
manecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos 
regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente 
este Código ", podemos entender que a Lei de Execução Fiscal 
permanece em vigor? 

O Código de Processo CiviIl2015 trata das normas gerais de pro-
cesso, inclusive aquelas relativas à ação de execução para cobrança de 
crédito, estabelecendo algumas regras especificas para as execuções 
fiscais. Não revogou, todavia, toda a Lei 6.830/1980, que traz normas 
especiais que perduram em vigor, como está indicado na segunda parte 
da pergunta A aplicação supletiva e subsidiaria da vigente lei processual 
por sua vez, é indiscutível. - 

Remetemos o leitor às considerações que fizemos no início deste 
estudo, onde nos posicionamos no sentido de identificar as normas de 
processo tributário, que, em face da pergunta, estão presentes tanto no 

34.Schubert de Farias Machado, "Execução forçada. Defesa antes da penhora. 
Interpretação dos arts. 618 e 737 do CPC", Repertório IOB de Jurisprudência, 2 
quinzena denovembro/i 990, n. 22/90, p. 456. 	 - 

35.STJ, Ia Seção, REsp 1.104.900-ES, rela. Mi DeniseArruda,j. 25.3.2009, 
DJe 1.4.2009; e P Seção, REsp 1.136.144-RJ, rei. Min. Luiz Fux, j. 9.12.2009, DJe 
1.2.2010. 

Código de Processo CiviII2015 como na 1 
aplicadas de forma a dar a máxima efetivid 
Estatuto Constitucional do Contribuinte, es 
dade tributária. 

T 4. Mandado de segurança 

4.1 Aplica-se ao mandado de seguran 
evidência" (art. 311 do CPC12015)? 

A garantia constitucional ao mandad 
efetividade maximizada.- Embora ã Lei 12.( 
não refira expressamente  a possibilidade d 
impugnado diante da evidência de procedêi 
belecida pelos arts. 311 e ss. do CPC/201 5 

aplicada subsidiariamente ao mandado de s 
livel coma lei que o regula. 

Além disso, não há o menor sentido en 
ao mandado de segurança quando ela está 
rito ordinário. 

Aceitar a tutela de evidência no mand 
çie se impõe! Sobretudo diante do princípi 
irbnària, que orienta a interpretação das n 

4.2s li,rnnares deferidas em sede d 

J mim~se ao instituto da "estabiizaç 
prii,nno arL 304 do CPC12015? 

aioa**siderar estabilizada u 

- quando pendente 
concedida. 

• — 
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A alteração da jurisprudência do STF cria Direito novo, e, como tal,. 
deve ser aplicado apenas para o futuro. 

Todavia, uma lei instituidora de tributo antes considerada constitu-
cional pelo STF mas que em momento posterior passa a ter declara sua 
inconstitucionalidade deve ser afastada do ordenamento, e os efeitos por 
ela já produzidos não justificam a cobrança do tributo -antes ocorrida. 
Pode o contribuinte pleitear, se for o caso, a respectiva restituição do 
tributo que pagou com base em lei inconstitucional. 

Nesse caso, o Direito novo introduzido pelo STF beneficiou o cida-
dão, e, por isso rnemso, deve ser aplicado de forma retroativa. Funciona 
como uma lei de anistia ou remissão. O Estado, por seu órgão ,  de controle 
da constitucionalidade das leis (STF), decide que determinada lei não é 
compatível com a Constituição e não pode gerar qualquer efeito contra 
o cidadão. 

Quando ocorre o contrário, ou seja, o STF considera válida a co-
brança de tributo que antes afastara por inconstitucional, por ser Direito 
novo; somente pode ser aplicado para o futuro. Restabelecida a lei, como 
lei nova deve ser recebida, vigendo apenas para o futuro. 

52 Quais ós efeitos da decisão rescisória sobre o lapso de-
cadencial? Imaginando-se um- contribuinte que há mais de cinco - 

anos não recolhe um tributo por conta de decisão judicial, passada 
em julgado, que o declarou inconstitucional, aposterior mudança 
no entendimento do STF sobre a validade de tal tributo poderia 
legitimar a propositura e a procedência de ação rescisória, com 
a posterior autuação do contribuinte relativamente a todo o 
período? 

O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 EOPI 

6. O pagamento do ITCMD e outras q 

6.1 Em face do disposto no parágrafi 
CPC12015, é permitida a conclusão do pr 
execução da partilha antes de julgada a vc 
respectivo ITCMD? 

Sim. O Código de Processo Civil/2015 
o encerramento do processo de inventário n 
relativa à validade da cobrança do ITCMD. 

Na vigência do Código anterior era muiti 
o processo de inventário, deixar-para julgar a 
das pendências relativas ao ITCDM, negando 
sua competência para decidir sobre esse assi 
buinte às Varas da Fazenda Pública. Discutir 
ITCDM representava significativo atraso na 

A regra contida no art. 1.026 do CPC/19 
sanção política, que levava muitos herdeiros 
quando cobrado de forma indevida, apenasj 
da partilha. - -- - 

A vigente lei processual abre a possibi 
validade do ITCDM sem o inconveniente d 
maior efetividade à garantia da estrita legalic 

6.2 Existem outras questões relativas 
dëcorrentes do advento do Código de Proc 

No momento não ternos outras consider 

- Nesse caso é importante destacar a relação jurídica continuativa. Os 
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