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10 	 CONSULTA FISCAL ir.rnoi 

3. O melhor conhecimento e compreensão da consulta fiscal, que po- Importante, também, é o respe 
dem proporcionar sua utilização mais intensiva e adequada, pedem uma contrárias às nossas, porque é ineviti 
abordagem que verifique qual seu fundamento constitucional, em que 

rias, como escreveu David Hume, ii circunstâncias dela se deve fazer uso, quem pode consultar o Fisco, quais 
E o nosso direito de ter opinião im os limites a serem observados pela autoridade incumbida da resposta, os 

efeitos da resposta dada etc. opiniões dos outros. 

Aliás, merece a maior atenção 
Kelly Magalhães Faleiro também destaca a relevância do tema e a gundo a qual: 

escassez de estudos doutrinários sobre a consulta fiscal, afirmando: 
Quem é propenso a defender 

Em contraste com sua relevância, esse tema não tem merecido um maior ou, num giro subjetivista, as suas 
aprofundamento pela doutrina pátria. Chegamos até mesmo a considerar . 	 já se demitiu, sem o saber, da cc 
um assunto abandonado doutrinariamente, em que pese ao valor dos pou- essa tendência conservadora, ao e 
cos trabalhos publicados sobre ele. Esse livro pretende ser uma modesta o método de "tentativas e erros", 
contribuição ao estudo do tema, trazendo um apanhado de considerações e independentemente.' 
propostas articuladas com o intuito de elucidar o grande número de ques- 
tionamentos dele decorrentes . 2  Por outro lado, não podemos d 

temos denominado certo para efeitc 
Não há dúvida de que a consulta fiscal, ou consulta ao Fisco, é tema em face das divergências suscitadas 

que se faz a cada dia mais importante, especialmente em face da comple- é afirmado pelo órgão ao qual o si 
xidade cada vez maior da legislação tributária e da necessidade que tem o para decidir. Em síntese, o certo pai 
contribuinte de meios para que possa desfrutar de certa segurança jurídica Superior Tribunal de JustiçalSTJ f 
no que diz respeito ao cumprimento de suas obrigações tributárias. E a face das leis, e pelo Supremo Tribun 
escassez de monografias a respeito do tema consulta fiscal certamente foi suscitadas em face da Constituição• 
a principal razão pela qual optamos por ele para elaborar esta monografia, Começaremos estudando O Di 
com a qual pretendemos contribuir, ainda que modestamente, para que o mento constitucional do direito que 
assunto se faça conhecido de quantos em nosso País lidam com o direito sulta fiscal e enfrentando a divergêi 
tributário, das monografias brasileiras acima re 

Não temos a pretensão de formular entendimento indiscutível, até aspectos que nos parecem relevante 
porque nos parece que ao nos manifestarmos sobre alguma coisa, em da Consulta, procurando apontar, c 
qualquer área do conhecimento humano, é importante lembrarmos que tem a consulta fiscal para os contribu 
tudo é absolutamente relativo no mundo. Sobre esse relativismo, Rad- plexidade da legislação tributária e 
bruch invoca lição de Goethe, a dizer que "as diversas maneiras de pensar regras sobre tributação postas na v: 
acham afinal o seu fundamento na diversidade dos homens e por isso será vamos estudar a titularidade do dire 
sempre impossível criar neles convicções uniformes".' vamos examinar a questão de sabei 

explicar a restrição feita na 1egis1aç 
1. Valdir de Oliveira Rocha, A Consulta Fiscal, São Paulo, Dialética, 1996, p. 7. 
2. Kelly Magalhães Faleiro, Procedimento de Consulta Fiscal, São Paulo, 4. David Hume, Tratado da Naturez 

Noeses, 2005, P•  XVI. ki, São Paulo, UNESP, 2009, pp. 19-20. 
3. Gustav Radbruch, Filosofia do Direito, 9 ed., trad. de L. Cabral de Moncada, 5. José Souto Maior Borges, Obriga 

Coimbra, Arménio Amado Editor, 1974, P lógica, São Paulo, Saraiva, 1984, p. 86. 
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12 	 CONSULTA FISCAL 

consultar. Em seguida estudaremos a Forma da Consulta, vale dizer, a 
forma que deve ter a peça com a qual é feita a consulta, bem como a forma 
que deve ter a resposta a esta oferecida pela autoridade administrativa 
competente. Depois estudaremos o Objetivo da Consulta, vale dizer, o 
objetivo a ser alcançado pelo consulente com sua formulação, objetivo 
que não pode ser alcançado com a consulta que o contribuinte pode fazer 
a um profissional do Direito, especialista em tributação, por mais prepa-
rado que seja este. Em seguida vamos estudar os Efeitos da Consulta e da 
Resposta, procurando explicar quais são os efeitos jurídicos que produz 
a formulação de uma consulta fiscal, e quais os efeitos decorrentes da 
resposta que a Administração Tributária oferece ao consulente. Depois 
estudaremos a Mudança de Entendimento da Administração a respeito da 
matéria objeto da consulta fiscal, explicando que existe a possibilidade 
de mudança do entendimento adotado pela Administração Tributária na 
resposta a consulta fiscal, e o que deve fazer a autoridade administrativa 
no caso de ocorrer tal mudança. Por último faremos uma síntese a respeito 
das Conclusões que podemos firmar em face de tudo o que escrevemos 
neste livro. 

Indicaremos, finalmente, a Bibliografia existente sobre o assunto, 
que, embora não seja vasta em termos de monografias, alberga vários 
artigos em revistas jurídicas e capítulos de livros de direito tributário. E, 
ainda, os textos da legislação, inclusive os albergados por regras infra-
legais editados pela Secretaria da Receita Federal a respeito do procedi-
mento da consulta fiscal. 
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