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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda o procedimento administrativo de fiscalização 

tributária, o qual é pouco investigado e por alguns até mesmo reputado desnecessário para 

o lançamento tributário, alçando-o a meio indispensável para o exercício de qualquer 

atividade administrativa que toque interesses particulares, inclusive a função administrativa 

tributária. Calcado no Estado Democrático de Direito, na moralidade, na lealdade, na 

imparcialidade, na boa-fé objetiva e no devido processo legal substantivo, o estudo em 

questão defende a inarredável procedimentalização da atividade administrativa também na 

seara do Direito Tributário, no bojo da qual a efeitiva participação do contribuinte, em 

igualdade de condições com a Administração, sujeitos parciais deste procedimento que 

são, ergue-se como garantia a direitos fundamentais do contribuinte e concorre para a 

maior eficiência da administração igualmente imposta pela Constituição Federal de 1988. 

Descortinando a ampla discricionariedade da Administração em tal procedimento em 

cotejo com sua estrita vinculação no ato do lançamento tributário, a tese de doutorado ora 

apresentada defende a colaboração entre fisco e contribuinte no curso da instrução 

probatória que caracteriza aquele com vistas ao atingimento do interesse público, o qual, 

representado única e exclusivamente pelo respeito ao ordenamento jurídico em sua 

integralidade, aqui diz tanto com a possível constituição de crédito tributário nos exatos 

termos da estrita legalidade tributária, quanto com o respeito aos limites impostos a essa 

atividade pelos direitos e garantias fundamentais do contribuinte. Trata-se da 

democratização do procedimento de fiscalização tributária, ainda tão contaminado pelos 

ranços autoritários do “Estado de Polícia”, o qual se mostra incompatível com o 

garantismo constitucional vigente, em que o controle da atividade administrativa tributária 

também deveria ser prévio à emanação do ato final, do qual o lançamento tributário é um 

exemplo, mas que tem encontrado somente no posterior processo administrativo ou 

judicial, com a pressuposição da existência da indesejada e custosa lide, a única 

oportunidade de participação do contribuinte e de controle dessa importantíssima atividade 

administrativa.  

 

Palavras-chave: fiscalização tributária, procedimento administrativo, Estado Democrático 

de Direito, igualdade, moralidade, eficiência. 
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ABSTRACT 

 

This thesis addresses the administrative procedure of tax inspection, which 

is seldom investigated and for some authors is even considered unnecessary for levying 

taxes, raising it to indispensable means for conducting any administrative activity that 

touches private interests, including the administrative function regarding taxation. Based 

on the democratic rule of law, morality, loyalty, fairness, good faith and substantive due 

process, the study in question advocates the procedure as the only form of administrative 

activity also on the fields of the Tax Law, in which the  taxpayer's effective participation, 

on equal terms with the tax authorities, both of them as parties of the procedure, stands as 

guarantee of the fundamental rights of the taxpayer and contributes to the efficiency of the 

administration also imposed by the Federal Constitution of 1988. Revealing the broad 

discretion of tax authorities in such procedure in comparison with its strict binding to the 

law for tax assessment purposes, the thesis presented here supports the collaboration 

between tax authorities and taxpayers in the course of that administrative procedure with a 

view to achieving the public interest, which is represented solely by respect for the law in 

its entirety, meaning that it concerns to the tax assessment in the exact terms of strict 

legality, as well as to the respect to the limits imposed to this activity by fundamental 

rights and guarantees of taxpayer. This is the democratization of the procedure of tax 

inspection, still so contaminated by authoritarian influences remaining  from the "Police 

State ", which is inconsistent with the current constitutional guaranteeism, where control of 

administrative activity tax should also be prior to the emanation of a final act, of which the 

tax assessment is one example, but that is only found in subsequent administrative or 

judicial proceeding, with the assumption of the existence of unwanted and costly dispute, 

representing the only opportunity for the taxpayer's participation and control of this 

important administrative activity. 

 

Keywords: fiscal supervision, tax inspection, administrative procedure, Rule of Law, 

equality, morality, efficiency. 
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RIASSUNTO 

 

Codesto lavoro riguarda il procedimento amministrattivo di fiscalizzazione 

tributaria, il cui è poco indagato e da qualcuno inoltre ritenuto non necessario per 

l’accertamento tributario, inalzandolo a mezzo indispensabile per l'esercizio di qualsiasi 

attività amministrattiva che tocchi interessi privati, incluso la funzione tributaria. Basato 

nello Stato Democratico di Diritto, nella moralità, nella lealtà, nell'imparzialità, nella 

buona fede oggettiva e nel dovuto processo legale sostantivo, lo studio in esame diffende 

l'innarestabile procedimentazione dell'attività amministrativa anche nell'area del Diritto 

Tributario, nel seno del quale l'effetiva partecipazione del contribuente, in ugualtà di 

condizioni con l'Amministrazione, soggetti parziali di questo procedimento che sono, si 

innalza come garanzia a diritti fondamentali del contribuente e concorre ad una maggiore 

efficenza dell'amministrazione così come imposta dalla Costituzione Federale del 1988. 

Esibendo l'ampia discrezionalità dell'amministrazione in tale procedimento assieme alla 

sua stretta vincolazione nell'atto dell’accertamento tributario, la tesi di dottorato ora 

presentata diffende la collaborazione tra fisco e contribuente nel corso dell'instruzione 

probatoria che lo caratterizza allo scopo dell'interesse pubblico, il quale, rappresentato 

unico e esclusivamente dal rispetto all'ordinamento giuridico nella sua integra, qui, 

afferma, tanto con la possibile costituzione di credito tributario negli esatti termini di 

stretta legalità tributaria, quanto al rispetto ai limiti imposti a questa attività dai diritti e 

garanzie fondamentali del contribuente. Si tratta della democratizzazione del procedimento 

di fiscalizzazione tributaria, ancora tanto contaminato da vizi autoritari dello “Stato di 

polizia”, il cui si mostra incompatibile con il garantismo costituzionale vigente, nel quale il 

controllo dell'attività amministrattiva tributaria inoltre dovrebbe esserer anteriore 

all'emanazione dell'atto finale, di cui l’accertamento tributario è un esempio, ma che ha 

incontrato soltanto nel posteriore processo amministrattivo o giudiziario, con la 

pressuposizione dell'esistenza dell'indesiderata e costosa lite, all'unica opportunità di 

partecipazione del contribuente e di controllo di questa importantissima attività 

amministrattiva. 

 

Parole chiavi: fiscalizzazione tributaria - procedimento amministrattivo - Stato 

democratico di Diritto, ugualtà, moralità, efficenza. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende analisar o sobredito direito de participação do 

contribuinte alçado ao patamar de garantia individual, o qual, porém, não se encontra 

materializado em normas regulamentares, tampouco difundido como tal na correiqueira 

conduta fiscal. Aliás, moveu-nos também à escolha do tema em foco a insuficiência 

doutrinária a seu respeito – restrita no mais das vezes a manuais de procedimentos -, 

especialmente quanto a uma visão sistemática que traga sólidas contribuições das áreas 

disciplinares do direito civil, do direito processual civil, do direito constitucional e do 

direito administrativo no bojo desse diálogo entre fisco e contribuinte com vistas à 

preservação do interesse público. 

Em breve síntese sobre o que adiante pretendemos discorrer, nosso estudo 

parte da necessária imposição de limites ao avanço estatal sobre liberdades individuais, o 

que se atingiu num primeiro momento por força da legalidade, própria do chamado Estado 

de Direito. Mais adiante veremos, porém, que a legalidade por si só não foi bastante para a 

segurança de que necessita o particular contra arbítrios estatais, eis que a legalidade é 

forma que não necessariamente contém a justiça pela qual anseia o indivíduo, levando-nos 

à evolução para o Estado Democrático de Direito, com todos os princípios que o permeiam 

e preenchem a legalidade de justiça. 

A fiscalização tributária, ora objeto de nosso estudo, não se pode fazer 

imune a essa evolução. Tratando-se de função administrativa que se situa ao final de uma 

cadeia que se inicia com a outorga constitucional de competências tributárias precisamente 

repartidas aos entes federativos para dotá-los do poder de legislar sobre matéria tributária 

dentro dos limites que a Constituição lhes impõe, a fiscalização tributária é versão da 

função da administração de executar as leis atribuída, pelo ente federativo competente para 

legislar sobre matéria tributária, a si próprio ou a outro órgão. Daí que, antes do “poder de 

tributar”, vem a outorga constitucional dessa competência a ser execida pelo ente 

federativo mediante lei, o qual institui o tributo e atribui para si ou para outrem a 

capacidade tributária ativa e, com ela, o “dever-poder” de fiscalizar e arrecadar tais e quais 

tributos. E sendo a lei iluminada pelos princípios que limitam a atividade estatal por meio 

da supremacia de valores que são caros aos indivíduos, a eles igualmente está submetida a 

fiscalização tributária. 
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Porém, não temos como fim de nosso estudo demonstrar a submissão dos 

atos de fiscalização tributária à ordem constitucional, o que é óbvio e inegável. Nosso 

objetivo é mais específico e controverso, eis que tem em mira, no bojo da fiscalização 

tributária, geralmente tomada como prerrogativa do Estado exercida por meio do “Poder de 

Polícia”, ressaltar o papel ativo do contribuinte, não como “acusado” ou “suspeito”, mas 

como sujeito a quem é assegurado o direito de participação em toda e qualquer versão de 

fatos para o mundo do “dever-ser” própria dessa instrução probatória. Ou seja, pretedemos 

demonstrar que, sendo os atos de fiscalização tributária atos administrativos como 

quaisquer outros e tendo eles por finalidade precípua o interesse público, para o qual o 

contribuinte também deve concorrer, ainda na própria fiscalização tributária deve ser 

assegurado de forma inarredável, no atual estágio das garatias individuais, o direito à 

manifestação do contribuinte sobre todo e qualquer elemento de prova relevante para o 

objeto fiscalizado, inclusive o direito de iniciativa probatória. 

Mais flagrante ainda surge a evidência de que ao contribuinte deve ser 

assegurado o direito de participação efetiva nos procedimentos de fiscalização tributária 

quando em foco a sistemática do lançamento por homologação. Ora, nessa hipótese, o 

contribuinte ocupa lugar de ainda maior destaque, eis que se reveste de intérprete 

autorizado pela legislação, competindo-lhe identificar a ocorrência do fato gerador, apurar 

o montante devido e proceder à sua extinção antes de qualquer atividade fiscal. E se assim 

é, a atividade de homologação atribuída às autoridades fiscais não pode prescindir da 

efetiva participação do contribuinte, a quem necessariamente deve ser concedido o direito 

de manifestar-se, de forma ampla, previamente à conclusão fiscal. 

É bem verdade que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 

LV, assegura o contraditório e a ampla defesa a todos os “litigantes, em processo judicial 

ou administrativo”, momento posterior ao lançamento em que, havendo lide conformada 

pela resistência do contribuinte ao crédito tributário lançado, a ele é garantido o direito de 

defesa, com todos os meios e recursos que lhe são inerentes. Entretanto, o procedimento 

administrativo de fiscalização tributária, que pode ou não culminar no lançamento 

tributário, não tem por fim a solução de uma lide, tampouco sua instauração. Tem por fim, 

sim, a preservação de um interesse público, que é a manutenção da arrecadação fiscal 

dentro dos estritos termos e limites impostos pelo Sistema Constitucional Tributário, para o 

que a participação do contribuinte é tanto um dever quanto um direito, cujo exercício, 

ademais, pode evitar uma lide. O mesmo pode ser dito em relação ao procedimento de 
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homologação do lançamento, no qual a necessária participação do contribuinte pode evitar 

uma inscrição indevida de crédito tributário na dívida ativa e a conseqüente execução 

fiscal, que, se improcedente, geraria ônus sucumbencial ao Estado. Ou seja, a participação 

do contribuinte em procedimentos de fiscalização – a par de uma garantia individual - não 

causa prejuízos; muito ao contrário, concorre para a preservação do interesse público. 

Nesses termos, desnudaremos a natureza da fiscalização tributária como 

manifestação da função executiva do Estado, destacando que a discricionariedade da 

administração faz-se bastante presente nos atos de fiscalização tributária, como já havia 

percebido Geraldo Ataliba
1
. E não haveria de ser diferente, dado que, nos dizeres da Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro, “(...) A dinâmica do interesse público exige flexibilidade de 

atuação com a qual pode revelar-se incompatível o moroso procedimento de elaboração 

das leis”
2
. Ou seja, a variada gama de possibilidades com que se pode deparar a atividade 

de fiscalição tributária poderia torná-la ineficiente ou até mesmo inoperante se seus atos 

fossem estritamente vinculados a fórmulas legais preestabelecidas. O componente 

discricionário dos atos de fiscalização tributária, entretanto, não os afasta da submissão ao 

ordenamento; ao revés, como cada vez mais vem afirmando a doutrina administrativista, a 

liberdade da administração inerente a estes atos torna seu controle ainda mais rígido e 

necessário, ultrapassados os vetustos óbices ao controle judicial do ato administrativo 

discricionário. 

Com efeito, ainda que em grande parte discricionária e porquanto não 

arbitrária, a fiscalização tributária encontra-se balizada por diversos limites, os quais 

haverão de ser destacados nesse trabalho como componente obrigatório à estatuição do 

direito de efetiva participação do contribuinte na instrução probatória conformadora dessa 

atividade fiscal. 

Passando de sua natureza para sua finalidade, não se pretende no presente 

trabalho – é bom que digamos desde seu iníco – tolher indevidamente a atividade de 

fiscalização tributária, a qual está calcada, sobretudo, na supremacia do interesse público 

                                           
1
 “Todos os meios, da forma mais ampla, devem ser dados ao fisco para desempenhar a aividade de 

fiscalização. O controle das atividades dos contribuintes, o conhecimento dos fatos que se ligam direta ou 

indiretamente à ocorrência dos fatos imponíveis, o acompanhamento de todos os fatos que dão ensejo a 

qualquer das revelações de capacidade contributiva, assim qualificados pela lei, tudo isto requer quase plena 

liberdade para o fisco, agilidade e presteza de movimentos, possibilidade de ampla liberdade de indagação e 

investigação” (Lançamento – Procedimento regrado: discricionariedade na investigação e levantamento de 

dados. Esclarecimentos e informações do contribuinte. Impossibilidade jurídica de presunção quando a lei 

requer prova, pp. 330-332).   
2
 Direito Administrativo, p. 177. 



 

 

 

12 

sobre o interesse privado. Ora, é empírica a evidência de imprestabilidade da outorga 

constitucional de competência tributária, instrumento inarredável à preservação das 

atividades estatais e do próprio Princípio Federalista, sem que seja igualmente outorgada 

aos entes federativos competência para exercício de inspeção sobre o particular ou para 

delegação desse exercício com vistas à satisfação das receitas tributárias. Por conseguinte, 

o exercício da competência tributária, ao atribuir capacidade tributária ao sujeito ativo, 

necessariamente tem que dotá-lo de meios que lhe possibilitem identificar a ocorrência de 

fatos imponíveis e de constituir seu crédito tributário independentemente da vontade do 

particular. Portanto, não há dúvida de que a competência para fiscalização tributária é 

inerente à competência para instituição dos tributos repartidos pela Constituição Federal, 

eis que esta sem aquela não se efetiva, o que lhe confere monumental importância, 

mormente diante do inegável interesse público envolvido. 

Tamanho é o interesse público envolvido que, aliado ao dever de pagar 

tributos, está o dever de colaboração do contribuinte com a fiscalização tributária. 

Contudo, à luz do Estado Democrático de Direito e seu corolário, o devido processo legal 

substantivo - sobre o que dedicaremos linhas específicas -, a fiscalização tributária, como 

procedimento administrativo voltado à verificação da compatibilidade da conduta do 

particular com as normas tributárias, eventualmente identificando fatos capazes de sofrer 

incidência tributária, não deve contar apenas com a colaboração do contribuinte, entendida 

como uma atuação passiva que contribui com a fiscalização apenas e tão-somente nos 

limites das requisições fiscais externadas de forma inquisitória e por vezes discricionária. 

Para além disso, a instrução probatória que pode culminar no lançamento tributário, vez 

que voltada ao interesse público, tomado não como interesse da administração fiscal, mas 

como interesse da coletividade, deve comportar uma efetiva participação do contribuinte, 

elevada de um dever a uma garantia inarredável, da qual o contribuinte fiscalizado não 

pode ser mutilado. 

No intuito de destacarmos o direito de participação do contribuinte na 

fiscalização tributária haveremos primeiramente de reafirmar que o direito é linguagem, 

como também o é a realidade por nós apreendida. Ou seja, o próprio ser humano, como 

intelecto, é linguagem e por ela interage com a realidade e socialmente. Com base nisso 

reforçaremos que a sociedade baseia-se na comunicação. O indivíduo é enquanto inserido 

nessa realidade comunicativa, ao que acrescentaremos que, também por meio da 

linguagem, ele age. Sendo assim, haveremos de inicialmente estudar a fiscalização 
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tributária sob o enfoque da comunicação entre o fisco e o contribuinte, não apenas 

reafirmando a inarredável utilização da linguagem para versão dos eventos do mundo 

fenomênico em fatos jurídicos, mas, preliminarmente, sua utilidade no próprio diálogo 

entre tais partes para valoração do referidos eventos com vistas à sua subsunção ou não à 

regra matriz de incidência tributária.  

Essa abordagem tem em mira firmar a premissa indispensável e obrigatória, 

assentada na boa-fé, na moralidade e, sobretudo, no Estado Democrático de Direito, de 

que, com vistas à preservação do interesse público, fisco e contribuinte devem concorrer, 

para o que a comunicação entre eles deve dar-se com base em uma argumentação racional, 

voltada ao entendimento, o que pressupõe simetria entre as partes
3
. Tal premissa mostra-se 

relevante tanto para desmistificar uma falsa posição de acusado a que se relega 

indevidamente o contribuinte, quanto, principalmente, para formação do ambiente 

comunicativo propício ao entendimento, sem o qual a indesejada lide seria e tem sido 

inevitável. 

Em seguida, obrigatoriamente teremos de inserir o procedimento de 

fiscalização tributária no cenário do reinante Estado Democrático de Direito, com forte 

preponderância da Segurança Jurídica como garantidora de Direitos Fundamentais. Só 

então acrescentaremos a esse cenário as relações jurídicas tributárias, com destaque para 

sua natureza obrigacional, mas também ressaltando a importância da fiscalização tributária 

como instrumento indispensável ao exercício das competências tributárias. Desnudado, 

pois, o objeto de nosso estudo – a fiscalização tributária -, situá-la-emos no âmbito da 

                                           
3
 Segundo Jürgen Habermas, com remissão a Aristóteles sobre os planos da argumentação (Retórica, 

Dialética e Lógica), a argumentação racional voltada ao entendimento pressupõe três aspectos inseparáveis, 

tendo ele assim descrito o primeiro deles: “(...) Participantes de uma argumentação têm de pressupor de 

maneira geral que a estrutura de sua comunicaçõa, em virtude de traços que cabe descrever de maneira 

puramente formal, exclui toda coação (quer ela atue a partir de fora sobre o processo de entendimento 

mútuo, quer se origine dele), exceto a coação do melhor argumento (o que implica também a desativação de 

todos os motivos, exceto o da procura cooperante pela verdade). Sob esse aspecto, pode-se conceber a 

argumentação com um prosseguimento reflexivamente direcionado do agir que se orienta por outros meios 

ao entendimento”. Em seguida, afirma Habermas: “Em segundo lugar, ao se considerar a argumentação um 

procedimento, tem-se uma forma de interação especialmente regulamentada. E o processo de entendimento 

discursivo passa a ser normatizado sob a forma cooperativa de uma divisão de trabalho entre proponentes e 

oponentes. Isso ocorre, então, de maneira que os partícipes: - tematizem uma pretensão de validade 

problemática; - assumam um posicionamento hipotético, ao estarem desonerados da pressão acional e 

experimental; e – chequem mediante razões, e tão somente mediante elas, se a pretensão defendida pelo 

proponente tem razão de subsistir ou não”. Com isso, chega o filósofo alemão ao terceiro aspecto da 

argumentação racional: “Por fim, a argumentação pode ser levada em conta a partir de um terceiro ponto de 

vista; ela se volta a produzir argumentos procedentes e convincentes, em razão de propriedades intrínsecas 

com que é possível resolver ou refutar pretensões de validade. Argumentos são meios com os quais é 

possível obter o reconhecimento intersubjetivo de uma pretensão de validade levantada pelo proponente de 

forma hipotética; com eles pode-se transformar opinião em saber. (...).” (Teoria do Agir Comunicativo, Vol. 

I, p. 529). 
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administração pública, ao qual, como já dito, ela inegavelmente pertence, tratando de 

conceitos administrativistas importantes às conclusões que pretendemos alcançar, com 

especial destaque para: a forma procedimental da atividade administrativa em foco e sua 

relação com o processo, a fim de posicionarmos o direito de participação do contribuinte 

naquele; o “poder de polícia”, desmistificando-o no Estado Democrático de Direito; o 

devido processo legal substantivo, a razoabilidade e a proporcionalidade; bem como o 

controle da atividade administrativa.  

É a partir desse momento, então, que passaremos a manejar a fiscalização 

tributária propriamente dita, tratando de sua natureza e de seu objeto com vistas a ressaltar 

o interesse público que visa a proteger, o qual é representado não pelo lançamento 

tributário, mas sim pela indispensável verificação de conformidade da conduta do 

particular com o Sistema Constitucional Tributário, o que pode ou não culminar na 

constituição de créditos tributários, eis que o crédito tributário legítimo atende tanto ao 

interesse público quanto o afronta o crédito tributário ilegítimo (se é que de crédito 

tributário se trata). Para esse necessário deslocamento da finalidade do lançamento, 

retirando de sua mira a arrecadação para por em foco o interesse público, a participação do 

contribuinte no procedimento de fiscalização é fundamental, a qual não se faz possível sem 

a identificação de um incontornável direito de manifestação ou audiência no bojo desse 

procedimento marcadamente inquisitivo, seja sobre as provas colhidas pela administração, 

seja para oferecimento de provas à administração. Ademais, a esse procedimento 

administrativo também são indispensáveis a boa-fé e a lealdade entre as partes – Estado e 

particular - sob a forte luz da moralidade administrativa, eis que da Admistração Pública, 

por força constitucional, não se pode admitir nada menos que o exemplo de conduta. 

Firmadas tais balizas que buscávamos à fiscalização tributária, debruçar-

nos-emos finalmente sobre o direito de participação do contribuinte em tal procedimento 

administrativo na praxis fiscal, o que faremos em duas grandes modalidades de 

fiscalização aqui segregadas em conformidade com a modalidade de lançamento 

prevalente: lançamento por hologação (verificação da exatidão do procedimento de 

autolaçamento adotado pelo contribuinte e apuração de evertuais divergências entre o 

crédito tributário por ele constituído e seu adimplemento) e lançamento de ofício 

(verificação da adequação da conduta do contribuinte em relação ao ordenamento jurídico 

tributário e eventual constituição de créditos tributário omitidos), o que assim faremos para 
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evitar transformar o presente trabalho num manual prático de fiscalização tributária 

inadequado a uma tese de doutorado.  

Em outros termos, cremos que, conquanto o crédito tributário represente 

uma limitação à liberdade individual, sua constituição diz com a satisfação do interesse 

público e não do interesse da administração, razão pela qual administração e contribuinte 

devem participar de forma equânime da reconstrução probatória da ocorrência do fato 

imponível, ainda que em procedimento oficioso do qual nem contribuinte nem Fisco 

podem dispor, com vistas à sua perfeita harmonia com o princípio da estrita legalidade 

tributária, para o que terá curial importância a já anunciada exposição sobre o Estado 

Democrático de Direito e seu consectário, o devido processo legal substantivo. E ainda 

nesse derradeiro capítulo trataremos, dada sua pertinência, das formas de controle 

administrativo e judicial dos atos de fiscalização tributária que maculem o direito de 

participação do contribuinte. 

Em suma, é precisamente esse direito de participação do contribuinte no 

procedimento de fiscalização tributária, incontornável em nosso Estado Democrático de 

Direito, que o presente trabalho pretende destacar, inserindo-o num contexto de lealdade 

que deve orientar essa atividade administrativa, presumindo-se, por obrigatório, a boa-fé de 

seus sujeitos – administração e contribuinte – e contando com a moralidade que deve 

pautar a conduta fiscal, com vistas à preservação dessa verdadeira garantia individual e, 

ainda, a um entendimento que se espera capaz de evitar o conflito ensejador de contendas 

administrativas e judiciais. Eis aqui a importância do ora defendido direito de participação 

do contribuinte no procedimento de fiscalização tributária: em primeira grandeza, garantir 

a participação do contribuinte como forma de impositiva democratização do procedimento 

administrativo em voga e, subsidiariamente, evitar o surgimento do processo muitas vezes 

desnecessário – especificamente o dispência por ele causado em detrimento da eficiência 

da atividade de arrecadação -, cuja instauração tem se mostrado regra que haveria de ser 

exceção, conformando situação indesejada cuja reversão nós entendemos que encontra 

grande valia na garantia de participação do contribuinte nesse procedimento administrativo 

de instrução probatória. 
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VIII. CONCLUSÕES 

 

Ao fim e ao cabo da exposição precedente, acreditamos ter atingido o nosso 

objetivo maior, que era e continua sendo ressaltar o direito do contribuinte a uma plena, 

ampla e efetiva participação no procedimento de fiscalização tributária. Ora nos cabe, 

então, a título de arremate, reunir nossas conclusões neste derradeiro Capítulo. 

Pois bem. Anteriormente afirmamos que a fiscalização tributária é uma 

decorrência da competência tributária, a qual, exercitada mediante lei, outorga capacidade 

tributária ativa a determinado sujeito para exercício da “função administrativa tributária”, 

que, além da atividade de fiscalização, também engloba a regulamentação, a aplicação de 

sanções, a imputação de encargos etc. Em outros termos, a fiscalização tributária é parte da 

atividade administrativa tributária outorgada ao Poder Executivo quando do exercício da 

competência constitucional tributária pelo órgão legislativo dos Entes Federativos, nesse 

momento esgotando-se tal competência em si mesma e fazendo nascer, ao próprio Ente ou 

a terceiro, a capacidade tributária ativa que carrega consigo aquele “dever-poder”. 

Conquanto comumente vinculada ao exercício, pelo Estado, do “poder de 

polícia” em sua vertente de “polícia administrativa”, tal expressão não nos agrada, seja 

pela malsinada remissão automática ao ultrapassado “Estado de Polícia”, seja pela 

circunstância de que se trata de um mistér que integra a atividade administrativa de um 

modo geral, possuindo qualidades comuns aos demais atos administrativos que impõem 

obrigações ao particular, quais sejam imperatividade e a exigibilidade e, particular e 

excepcionalmente, mediante expressa autorização legal ou diante de situação de urgência 

cristalina, a executoriedade. Desse modo, a nós se mostra melhor, quanto à sua natureza, 

identificar a fiscalização tributária com o citado “dever-poder” da administração de aplicar 

o ordenamento jurídico, situações em que impõe obrigações aos particulares, sejam elas de 

fazer ou de não fazer, impondo-as com base na imperatividade e na exigibilidade de seus 

atos, por vezes acrescidas da excepcional executoriedade.  

Todavia, bem frisamos nosso entendimento de que as características acima 

apontadas como próprias dos atos da administração não atribui a esta qualquer supremacia 

em relação aos particulares, os quais, a seu favor, ostentam diversos direitos fundamentais 

cuja aplicação, em nosso Sistema Constitucional, é imediata e que, assim, não se 

apresentam em hipótese alguma inferiorizados pelo simples fato de que, para que se façam 
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valer em caso de abuso por parte de agentes fiscais, dependem de intervenção do Poder 

Judiciário. A esse respeito acreditamos ter demonstrado no presente trabalho que a 

imperatividade, a exigibilidade e a excepcional executoriedade são apenas instrumentos 

sem os quais a administração seria incapaz de exercer seu múnus constitucional, o que não 

se presta de forma alguma a criar qualquer disparidade de forças entre os sujeitos parciais 

das relações jurídicas em que se tocam o público e o privado. 

A propósito, já migrando da descortinada natureza da fiscalização tributária 

- decorrência da competência constitucional tributária outorgada aos Entes Federativos que 

é - para a finalidade dessa atividade administrativa, não haveria de ser ela qualquer coisa 

divergente do interesse público. Ora, se o exercício das competências precisamente 

repartidas pela Constituição Federal de 1988 encontra seus limites nos direitos e garantias 

fundamentais nela igualmente dispostos, esse conjunto demarca o Sistema Constitucional 

Tributário que submete tanto a administração, já incumbida de seu mistér por força do 

exercício da competência tributária pelo respectivo Ente, quanto o particular, que se 

encontra ainda no campo das possibilidades da sujeição passiva tributária. Em termos mais 

objetivos, a finalidade do exercício da função administrativa não é outra senão a aplicação 

do referido Sistema Constitucional Tributário, o que tanto pode resultar na constituição de 

créditos tributários e sua respectiva cobrança quanto na não versão para o universo jurídico 

daquilo que não reúne condições para tanto. Consequentemente, a Função Executiva, ora 

mais especificamente observada em seu componente administrativo tributário, cinge-se à 

aplicação precisa do ordenamento jurídico, sendo este e somente este o interesse público 

que deve perseguir. 

Para tanto, em matéria tributária, esse mesmo ordenamento jurídico que 

prescreve a estrita legalidade ou tipicidade cerrada - a qual garante ao contribuinte que, 

sem a perfeita identidade entre o evento e a hipótese descrita da norma geral e abstrata 

tributária, não pode haver subsunção do fato à norma, afastando-se a incidência tributária – 

alberga também a ampla discricionariedade dos atos que compõem o procedimento 

administrativo de fiscalização tributária. Discricionariedade esta que se mostra 

indispensável para exercício de atividade administrativa que, por imiscuir-se sobremaneira 

no complexo mundo fático, não pode estar adstrita a fórmulas legais herméticas 

preconcebidas, o que não quer dizer em hipótese alguma que ela não está adstrita àquele 

mesmo ordenamento jurídico que visa a aplicar.  
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Assim, evidentemente vinculada ao ordenamento jurídico, ainda que não a 

uma fórmula contida em lei imediatamente superior, a administração cumpre seu “dever-

poder” partindo de uma larga discricionariedade inicial própria ao procedimento 

administrativo de fiscalização tributária, o qual, a depender da precisa subsunção dos fatos 

à norma geral e abstrata tributária, pode culminar no ato administrativo vinculado de 

lançamento tributário, norma individual e concreta que é. Isso descortina que o lançamento 

tributário, ato vinculado e obrigatório, surge como mera contingência à luz do 

procedimento que deve antecedê-lo, porquanto a aplicação da legislação tributária de que 

ele é emanado depende da prévia interpretação dos fatos, na qual devem compor-se os 

direitos estatais e os direitos e garantias fundamentais do contribuinte. Daí que a decisão 

final que cabe à administração não tem como norte seus próprios interesses, mas guia-se 

pela correta aplicação do ordenamento jurídico, o que perfaz o interesse público para o 

qual devem concorrer, no curso do procedimento administrativo de fiscalização, tanto o 

fisco quanto o contribuinte. 

Nesses termos, calcados na ideia de que é a linguagem que constitui a 

realidade, sendo ela também uma ferramente de ação, firmamos como premissa inicial do 

presente trabalho que, situando-se fisco e contribuinte diante de fatos a serem analisados 

com vistas à preservação do interesse público, devem eles necessariamente adotar uma 

postura colaborativa recíproca, formando-se o diálogo voltando ao entendimento na linha 

habermasiana, em que ambas as partes devem estar predispostas a serem convencidas pelo 

melhor argumento. Ora, tendo como finalidade última o interesse público – seja ele a 

constituição do crédito tributário em sua exata medida, seja a não constituição do crédito 

tributário diante da ausência do suporte fático que o autorizaria -, e estando tanto a 

administração quanto o contribuinte diante dos mesmos fatos, o diálogo voltado para o 

entendimento é indispensável, para o que Habermas pressupõe a igualdade entre as partes, 

ou seja, a inexistência de pressões internas ou externas, a não ser a do melhor argumento. 

Sem tal igualdade não se mostra possível a formação do ambiente de que depende o 

diálogo voltado ao entendimento, o qual sucumbiria diante da submissão de um sujeito ao 

outro, impedindo-se, pois, a prevalência do melhor argumento, que se esvairia sob o jugo 

autoritário.  

É nesse ponto que nossa premissa comunicativa de igualdade entre as partes 

sintoniza-se com o Estado Democrático de Direito, por força do qual não se pode mais 

falar em supremacia do poder estatal diante do particular, mas sim em distribuição de 
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direitos e deveres a ambos. Tal situação importa claramente numa relação de igualdade 

entre Estado e particular, ambos submetidos ao ordenamento jurídico, ou seja, mirando o 

interesse público, assim entendido obviamente toda a gama de valores, direitos e garantias 

fundamentais imposta pela Constituição. Daí falar-se em sua supremacia sobre o interesse 

particular; supremacia do ordenamento, não do interesse fazendário.  

Portanto, a equidade das partes nas relações entre Estado e particular é 

inequívoca à luz do Estado Democrático de Direito, o que encampa também as relações 

jurídico-tributárias, em que se compõem de forma equânime competências tributárias e 

direitos fundamentais. E não apenas na relação tributária principal estão em pé de 

igualdade o contribuinte e a administração tributária, haja vista que esta mesma igualdade, 

imposta pelo Estado Democrático de Direito, replica-se em todas as demais relações entre 

Estado e particular, por óbvio aplicando-se também àquelas relações tributárias que 

orbitam uma possível relação principal. Estas relações jurídicas entre Estado e 

contribuintes possuem, em cotejo com a relação jurídica principal, a mesma estrutura 

formal, ao passo que, no aspecto material, impõem obrigações de fazer e de não fazer, 

entre elas as obrigações de deixar-se fiscalizar e de colaborar com a fiscalização. Por 

conseguinte, a igualdade entre fisco e contribuinte que se verifica na relação obrigacional 

que deflui do consequente da norma individual e concreta do lançamento é também pelas 

mesmas partes experimentada nas demais relações obrigacionais, de natureza instrumental.  

Se são partes iguais a administração e o contribuinte nas relações que 

travam entre si, no que se incluem também as relações jurídicas que conformam a 

fiscalização tributária, a decisão administrativa a ser tomada com base nessa atividade não 

pode prescindir da análise dos interesses do contribuinte, assim entendidos os seus direitos 

fundamentais à propriedade, à livre-iniciativa, à autonomia privada, entre outros. E essa 

perspectiva não pode ser aportada à atividade administrativa senão pela parte que a detém, 

qual seja o contribuinte. Resta, pois, desvendar o meio pelo qual o contribuinte há de ter 

garantido o direito de aportar sua perspectiva - seus interesses calcados em seus direitos 

fundamentais - à atividade administrativa. 

Nesse intento é que afirmamos no presente trabalho que não há de existir ato 

administrativo puro, ou seja, aquele que surge da penúmbra indevassável do intramuros da 

administração. Por mais imediata que pareça ser a construção da decisão administrativa, a 

possibilidade de interferência em um direito individual reclama a procedimentalização da 

atividade administrativa para franqueamento ao particular do direito de participação, o que 
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tanto contribui para a eficácia da atividade administrativa quanto para que o particular 

possa fazer com que seus interesses sejam também considerados.  

É, portanto, a procedimentalização da atividade administrativa que a 

democratiza, preservando a condição de igualdade perante o ordenamento jurídico entre 

particular e administração. A procedimentalização da atividade administratica tributária 

constitui-se, assim, como verdadeira garantia do contribuinte, impondo à administração, 

para a tomada da decisão que lhe compete, respeito não só à legalidade, mas também aos 

princípios da impessoalidade e da moralidade (art. 37, caput, CF/88) – deles desdobrando-

se a boa-fé-objetiva e a lealdade -, do que também decorre que ela necessariamente deve 

ser imparcial. E essa imparcialidade a administração jamais alcançará sem as 

considerações, informações, dados, provas e quaisquer outros elementos que queira o 

particular trazer ao procedimento administrativo de ficalização tributária.  

A partir disso nós retornamos, num círculo virtuoso, à possibilidade de 

colaboração entre fisco e contribuinte para preservação do interesse público, num diálogo 

voltado ao entendimento, o que se dá, em respeito ao Estado Democrático de Direito, 

somente por meio do procedimento administrativo. O procedimento administrativo 

concorre para a preservação do interesse público tanto ao contribuir para a eficácia 

(imposta pelo art. 37, caput, CF/88) da atividade administrativa por conta de uma decisão 

mais acertada que resulta da consideração prévia também dos interesses particulares pela 

administração, quanto ao franquear ao contribuinte oportunidade para prévia defesa de seus 

direitos fundamentais. Assim, unem-se pelo procedimento administrativo a decisão mais 

eficiente e a decisão mais justa, sem o que é evidente que o ordenamento jurídico não 

estaria sendo aplicado em sua integralidade.  

Aliás, também afirmamos na presente tese que esse direito de participação 

do contribuinte não é de forma alguma incompatível com a característiva inquisitiva 

atribuída ao procedimento de fiscalização tributária. A esse respeito visitamos tanto a 

doutrina processual civil quanto a doutrina processual penal para delas extrair a 

compatibilidade entre o direito de participação do contribuinte e a inquisitoriedade do 

procedimento em tela. Da doutrina processual civil aferimos que o princípio inquisitivo 

(iniciativa probatória do Estado) tem no princípio dispositivo seu oposto (iniciativa 

probatória das partes), sendo certo, ademais, que, no Processo Civil Brasileiro moderno, 

ambos têm aplicação, de modo que, pelo princípio dispositivo, às partes cabe a iniciativa 

de delimitar o terreno fático de atuação do juiz, o qual, pelo componente inquisitivo, 
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conduz o modo e a profundidade de reconstrução dos fatos com vistas obviamente à 

distribuição de justiça, tudo isso obviamente sem qualquer empecilho à efetividade do 

princípio contraditório constitucionalmente garantido (art. 5º, LV, CF/88). Da doutrina 

processual penal, a seu turno, mais precisamente de suas lições acerca do inquérito policial 

– procedimento administrativo tal qual a fiscalização tributária -, inferimos que a 

participação do interessado é hoje vista como indispensável, ao qual se atribui verdadeira 

condição de parte, abrandando-se o cunho inquisitivo que o excluía dessa condição. E é 

nesse mesmo sentido que aqui defendemos o direito de participação do contribuinte no 

procedimento de fiscalização tributária, não como um contraditório pré-ordenado à vista do 

Estado-juiz a quem cabe decidir, mas de um contraditório compatível com a 

discricionariedade característica desse procedimento administrativo, de modo que ao 

interessado caiba sempre manifestar-se sobre as provas cuja produção insere-se no campo 

de liberdade do agente administrativo, podendo ainda também produzir as provas que 

entender necessárias à decisão a ser tomada pelo Estado-parte (administração), que haverá 

sempre de levá-las previamente em consideração.   

 Noutro giro, também demonstramos no presente trabalho que o processo 

administrativo tributário, por nós entendido como o instrumento por meio do qual o 

Estado-juiz, em âmbito administrativo, tem o dever de pacificar o conflito entre Estado-

parte e contribuinte, não substitui o procedimento administrativo e o direito de participação 

do contribuinte prévio à decisão administrativa, ao menos não de forma a satisfazer o 

Princípio da Eficiência Administrativa e os desígnios do Estado Democrático de Direito, 

com as garantias dele decorrentes aos direitos do indivíduo. 

 A esse propósito, demonstramos, em primeiro lugar, que, na atividade de 

fiscalização tributária, o lançamento do crédito tributário não lhe pode ser a finalidade, 

com a expectativa de que controvérsias sejam pacificadas no curso do processo 

administrativo tributário, tornando a lide regra ao invés de exceção. Nesse cenário 

atualmente vigente, aumentam cada vez mais os custos com pessoal, material, instalações e 

todas as demais despesas necessárias ao trâmite dos milhões de processos administrativos 

que abarrotam os tribunais administrativos tributários federal, estaduais e municipais, o 

que, consequentemente, reflete-se também nos escaninhos judiciais. 

Ademais, se a ineficiência administrativa decorrente da cultura do litígio 

acima apontada é danosa à administração, apontamos que ela também o é ao contribuinte, 

eis que, a despeito da suspensão da exigibilidade do crédito tributário prescrita no artigo 
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151, inciso III, do Código Tributário Nacional e deflagrada por reclamações ou recursos 

administrativos apresentados nos termos da legislação própria, não há dúvida de que a 

simples existência do lançamento tributário já é por si só danosa ao contribuinte.  

Isso ocorre pelo fato de que, indubitavelmente, o crédito tributário 

constituído contra o contribuinte reduz a sua credibilidade perante a coletividade na escala 

do adimplemento fiscal, obstaculizando-lhe oportunidades econômicas e dificultando-lhe a 

prova de sua própria retidão fiscal, haja vista que, afora negócios jurídicos bastante simples 

e corriqueiros, ninguém mais se contenta com as certidões positivas com efeitos de 

negativa a que alude o artigo 206 CTN para a tomada da decisão negocial. Como exemplos 

corriqueiros da ineficiência da atual postura da administração fiscal de mirar o lançamento 

de forma indiscriminada citamos operações de compra e venda ou incorporações, nas quais 

invariavelmente o outro pretenso partícipe do negócio, receoso da sucessão tributária, 

ultrapassa a constatação de validade daquele citado documento de regularidade fiscal para 

a investigação do(s) crédito(s) tributário(s) lançado(s) e ainda discutidos em âmbito 

administrativo, cuja simples existência macula em menor ou maior grau a condição de 

regularidade fiscal do contribuinte. 

Se mais não bastasse, ora afirmamos que, se a participação do contribuinte 

no procedimento de fiscalização tributária concatena-se no já mencionado círculo virtuoso 

que privilegia a eficiência admnistrativa, a mitigação de tal direito do contribuinte 

concatena-se em igual medida num círculo vicioso. Isso decorre do fato de que, ao 

compromer de forma demasiada a livre iniciativa por meio do desvirtuamento da finalidade 

da atividade administrativa de fiscalização tributária, que comumente tem em mira o 

lançamento tributário e não o interesse público, a administração fiscal gera ineficiência à 

atividade privada, a qual, por sua vez, reflete-se novamente em ineficiência para a própria 

tributação, eis que dificulta a ocorrência de novos negócios tributáveis.  

Daí que, conquanto o processo administrativo tributário, como garantia 

constitucional que é, seja instrumento apto ao filtro entre os lançamentos tributários legais 

e os ilegais no bojo do seu intento de pacificação de conflitos, muito melhor tanto ao 

Estado quanto aos contribuintes é a inexistência do conflito, o qual, em linha com o 

interesse público que a arrecadação tributária conforma, pode ser evitado nos casos de 

lançamentos equivocados por meio de uma maior e mais efetiva participação do 

contribuinte no curso do procedimento de fiscalização tributária. É a eficiência da 
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administração tributária incrementada pelo direito do contribuinte a uma efetiva 

participação no indispensável procedimento administrativo de fiscalização tributária. 

De outro lado, também demonstramos que, a exemplo do que ocorre com a 

Eficiência Administrativa, nem o processo administrativo tributário nem o processo 

judicial tributário substituem o procedimento administrativo e a participação do 

contribuinte a ele inerente na otimização da preservação dos direitos e garantias individuais 

decorrente do Estado Democrático de Direito.  

A esse respeito, já dissemos acima que a participação do contribuinte 

equaliza as forças no procedimento de fiscalização tributária, possibilitando-lhe, no curso 

dessa instrução probatória, apresentar sua perspectiva sob os fatos em análise, de modo 

que, para além da eficiência da atividade administrativa, isso também lhe oportuniza fazer 

valer seus direitos fundamentais na medida em que passa ele a contribuir para a contenção 

da arrecadação aos limtes do Sistema Constitucional Tributário. Sem dúvida, pois, a 

participação do contribuinte no procedimento de fiscalização tributária é uma imposição de 

sua necessária e incontornável democratização, que se apresenta em linha com o 

garantismo constitucional vigente, o qual não pode ser relegado apenas ao posterior 

contencioso. Neste, conquanto possa defender-se, o contribuinte já foi surpreendido com o 

ato administrativo surgido das sombras, o qual, assim, já invadiu sua esfera de direitos e 

impôs-se a causar-lhe, somente a ele, um ônus que no prévio procedimento administrativo 

ele democraticamente repartiria com a administração.  

Nesse sentido afirmamos no presente trabalho que o artigo 5º, parágrafo 1º, 

da Constituição Federal impõe aplicação imediata às normas prescritoras de direitos e 

garantias individuais, com base no que tais direitos e garantias não se prestam apenas como 

pauta de verificação em posterior controle dos atos da administração pelo Estado-juiz, mas, 

antes, prestam-se como pauta à própria administração no momento mesmo da tomada de 

decisão. E aqui a democratização da atividade de fiscalização tributária confere ao próprio 

titular de tais direitos a oportunidade de fazê-los valer antes da tomada de decisão pela 

administração. Ou seja, a garantia do direito de participação do contribuinte retira-o da 

odiosa, mas frequente, situação de acusado para transformá-lo em partícipe da fiscalização 

tributária, equalizando a relação e possibilitando-lhe que, em caso de desrespeito a algum 

direito individual, esteja ele confiante de que deve fazê-lo valer. 

Não pode haver dúvida, portanto, quanto à condição mais benéfica que 

ostenta a parte colaborativa em um procedimento administrativo prévio à decisão 
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administrativa em relação à parte processual que se defende da decisão administrativa que, 

a partir do nada, já lhe foi imposta. Trata-se, como exposto anteriormente, de conferir 

maior legitimidade à atividade da administração tributária por meio de sua 

procedimentalização, que torna bem mais aceitável a decisão que surge ao final da cadeia 

de positivação por meio do procedimento (Luhmann). 

É justamente aqui que se ergue num primeiro momento o devido processo 

legal em sua vertente substantiva, o qual incorpora o “justo” à letra fria da lei. Foi com 

base nele que dissemos alhures e ora repetimos, nestas afirmações conclusivas, que o 

tratamento justo e com lealdade que deve ser destinado ao particular pela administração é 

uma imposição dos tempos em que vivemos. Se a garantia ao devido processo legal formal 

(processual) satisfazia-se no âmbito da administração tributária com os então 

recepcionados instrumentos processuais administrativos e judiciais de defesa do 

contribuinte contra lançamentos tributários e imposições de multa – pressupondo-se, pois, 

a lide -, novos tempos e novas gerações que desde sempre respiraram ares democráticos 

não se podem contentar com tão pouco, para o que o due processo of law impõe à 

administração pautar sua atividade no razoável, no adequado, no justo, o que nos tempos 

democráticos correntes impõe a participação do contribuinte antes da decisão 

administrativa, antes da lide, antes, pois, do processo, seja ele administrativo ou judicial. 

E ainda a respeito da insuficiência do processo para a otimização que se 

busca à eficácia dos direitos e garantias fundamentais, reiteramos nosso entendimento de 

que, relegado à insatisfatória condição de objeto de fiscalização, o contribuinte vê-se 

oprimido diante da indevida superioridade que comumente se arrogam agentes fiscais, 

situação em que proliferam desmandos contra os quais ele é indefeso, a exemplo de visitas 

inoportunas, prazos diminutos e de difícil cumprimento, ou mesmo achaques e outros 

desvios. Ademais, como tais vícios não constam do ato administrativo final, desaparecem 

na penúmbra daquilo que existe antes dele quando não precedido da forma procedimental 

participativa.  

Com base nisso nós afirmamos no presente trabalho nossa crença em que, 

embora atos administrativos que extrapolam seus limites e incorrem em arbitrariedades 

estejam sujeitos à censura pelo Estado-juiz, mesmo assim o contribuinte, na condição de 

mero objeto de fiscalização, tem dificuldade de fazer valer seus direitos fundamentais, 

sofrendo agressões que dificultam o exercício de sua vida e de sua atividade econômica, o 

que, a seu turno, torna-se menos provável com a alteração da condição de objeto para 

condição de sujeito propiciada pela procedimentalização da atividade de fiscalização 
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tributária. Ou seja, acreditamos que a possibilidade de efetiva participação do contribuinte 

no bojo de verdadeiro procedimento administrativo é capaz de pôr fim à perniciosa 

condição de acusado que o acua e torna-o impotente diante das indevidas dificuldades e 

opressões comumente verificadas em fiscalizações tributárias, para o que o posterior 

processo é menos eficiente. 

Por tudo isso, a efetiva participação do contribuinte no procedimento de 

fiscalização tributária conforma verdadeiro direito fundamental que decorre da comunhão 

de caríssimos princípios e garantias albergados pela Constituição Federal de 1988, a saber: 

do caput de seu artigo 1º (Estado Democrático de Direito) e inciso III (dignidade da pessoa 

humana); do artigo 5º, incisos XXXIII (direito a informações de seu interesse), XXXIV, 

alínea a (direito de petição), LIV (devido processo legal substantivo), LV (contraditório e 

ampla defesa aos acusados em geral) e parágrafos 1º (aplicação imediata dos direitos e 

garantias fundamentais) e 2º (incorporação de outros direitos e garantias decorrentes do 

regime e dos princípios adotados pela CF/88); bem como do artigo 37, caput 

(especialmente legalidade, impessoalidade, moralidade – de que decorrem a 

imparcialidade, a lealdade e a boa-fé objetiva - e eficiência). 

Consequentemente, o desrespeito ao direito de participação do contribuinte 

no curso do procedimento de fiscalização - assim entendidas a mitigação de seu direito de 

participar das diligências probatórias e de produzir provas, bem como a não oportunização 

ao direito de manifestação sobre as provas colhidas pela administração ou a falta de análise 

de tal manifestação previamente à decisão administrativa – implica ofensa direta aos 

mandamentos constitucionais que conformam esse direito, impondo a correção do vício 

pela própria administração ou pelo Judiciário. Em outras palavras, decorrendo de 

princípios e garantias constitucionais de aplicação imediata, não só a própria 

administração, no seu mistér de aplicar o ordenamento jurídico, deve zelar pela 

preservação do direito de participação do contribuinte em procedimentos de fiscalização 

tributária, como ainda, caso não o faça, o mesmo ordenamento já dispõe de instrumentos 

para correção do vício que acomete tal conduta administrativa, o que pode ocorrer tanto em 

revisão hierárquica própria à administração quanto em verdadeiro processo administrativo 

ou judicial orientado pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988. 

Aliás, a propósito do controle, pelo Poder Judiciário, dos atos da 

administração no curso do procedimento de fiscalização tributária, no que se incluem 

óbices à efetiva participação do contribuinte, nós frisamos no presente trabalho que já não 



 

 

 

26 

se sustentam quaisquer limites à revisão da discricionariedade administrativa, que encontra 

no substantive due process of law, com a razoabilidade dele decorrente, e no princípio da 

proporcionalidade os meios aptos a corrigir o malsinado vício. Antes já havíamos 

asseverado que o devido processo legal substantivo presta-se como baliza à própria 

consecução da atividade administrativa, momento em que a ela cabe pautar sua conduta à 

luz do que é justo, razoável, moral, de boa-fé, leal e imparcial, ao passo que ora novamente 

surge esse princípio e seu corolário, o princípio da razoabilidade, os quais, ao lado do 

princípio da proporcionalidade (necessidade, adequação e proporcionalidade strictu senso), 

aparecem aqui como balizas para o controle do ato administrativo que se desvia de sua 

finalidade – a aplicação do ordenamento jurídico em sua inteireza – em qualquer grau ou 

medida. 

Por todo o exposto, com ou sem disposições infraconstitucionais que o 

prevejam expressamente – sem negarmos o benéfico efeito didático de sua expressa 

previsão em normas infraconstitucionais e em que pese a dificuldade de sua estatuição em 

fórmulas legais da mesma forma e na mesma medida em que tais fórmulas não conseguem 

abrigar a agilidade de que necessita a administração para o desmpenho da fiscalização -, 

estamos convencidos de que o direito de participação do contribuinte nos procedimentos de 

fiscalização tributária que são de seu interesse – produzindo provas que entender cabíveis e 

manifestando-se sobre toda e qualquer prova coletada pela administração – já está 

contemplado no rol de garantias constitucionais que o assiste e, em caso de ofensa, pode e 

deve ser protegido pelo Estado-juiz.  

Todavia, julgamos que tal direito ainda não se encontra devidamente 

consignado na doutrina tributária, que no mais das vezes vê-se satisfeita apenas com o 

devido processo legal em sua acepção meramente formal, acompanhado da ampla defesa e 

do contraditório em processo administrativo, ou seja, com a participação do contribuinte já 

depois de expedida a decisão da administração, em ambiente litigioso, sendo certo, 

ademais, que, no campo da jurisprudência, a questão ainda sequer foi tangenciada. 

Destarte, com as linhas conclusivas acima erigidas alcançamos o fim do 

trabalho em tela, esperançosos de que, com o firmamento do direito do contribuinte a uma 

plena participação no procedimento de fiscalização tributária, alguma contribuição 

tenhamos acresentado às relações entre Estado e contribuinte em âmbito administrativo, 

visando a democratizá-las e a prevenir a instauração de muitas lides que abarrotariam os 

escaninhos dos órgãos julgadores administrativos e judiciais. 
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