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Introdução 

O tema que se vai enfrentar não vem tratado nesta oportunidade pela vez primeira. 

Embora a doutrina sobre ele já se tenha debruçado, acreditamos que aspectos há que 

merecem ser enfocados, por razões de fato e de direito de grande importância. 

Nada obstante, se irá ver que a disciplina introduzida pela Medida Provisória n- 1.621, 

sucessivamente reeditada, macula irremediavelmente a Constituição Federal de 1988, o que, 

por si só, já justifica todos os esforços no esmiuçar do tema. 

 

A disciplina da Medida Provisória 

A referida Medida Provisória, até a presente data (11/98) não transformada em lei, embora 

a matéria hoje encontre-se reeditada sob novo número, dentre outras providências, propõe 

alterações no Processo Administrativo Fiscal Federal. 

O texto original traz a seguinte dicção, primeiro alterando os artigos 32 e 43 do Decreto 

70.235/72, que tem natureza de lei, para depois criar um novo prazo extintivo para o exercício 

do direito de ação. 

Vejamos o texto: 

"Art. 32 - Os arts. 33 e 43 do Decreto n
2
 70.235, de 06 de márço de 1972, que, por 

delegação do Decreto-lei n- 822, de 05 de setembro de 1969, regula o processo 

administrativo de determinação e exigência de créditos tributários da União, passam a 

vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 33... 

§ 1
2
 - No caso em que for dado provimento a recurso de ofício, o prazo para a interposição co-

meçará a fluir da ciência, pelo sujeito passivo, . da decisão proferida no julgamento do recurso 

de ofício. 

§ 2- - Em qualquer caso, o recurso voluntário somente terá seguimento se o recorrente o instruir 

com prova do depósito de valor correspondente a, no mínimo, trinta por cento da exigência 

fiscal definida na decisão. 

Art. 43. ... 

§ 3
2
 - Após a decisão final no processo administrativo fiscal, o valor depositado para fins 

de seguimento do recurso voluntário será: 

a) devolvido ao depositante, se aquela lhe for favorável; 

b) convertido em renda, devidamente deduzido do valor da exigência, se a decisão for 

contrária ao sujeito passivo e este não houver interposto ação judicial contra a exigência 

no prazo previsto na legislação. 

c) § 4
2
 - Na hipótese de ter sido efetuado o depósito, ocorrendo a posterior propositura de 

ação judicial contra a exigência, a autoridade administrativa transferirá para a conta à 



ordem do juiz da causa, mediante requisição deste, os valores depositados, que poderão ser 

completados para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário." 

Art. 3 3 - 0  direito de pleitear judicialmente a desconstituição de exigência fiscal fixada pela 

primeira instância no julgamento de litígio em processo administrativo fiscal regulado pelo 

Decreto n
2
 70.235, de 1972, extingue-se com o decurso do prazo de 180 dias, contados da inti-

mação da referida decisão. 

§ 1
2
 - No caso em que for dado provimento a recurso de ofício, o prazo previsto no caput 

começará a fluir a partir da ciência da primeira decisão contrária ao sujeito passivo. 

§ 2° - Não se aplica à hipótese de que trata este artigo o disposto no art. 1
2
 do Decreto n- 

20.910, de 06 de janeiro de 1932, e no art. 2- do Decreto-lei n
2
 4.597, de 19 de agosto de 

1942. 

§ 3
2
 - A decisão administrativa final que eventualmente fixe a exigência superior à 

definida pela primeira instância de julgamento, enseja a abertura de novo prazo, como 

previsto no caput, para desconstituição da exigência fiscal." 

Como pode ser constatado, dois são os assuntos tratados. Um deles, a criação de 

obrigatoriedade, para apresentação de recurso aos Conselhos de Contribuintes do Ministério da 

Fazenda, como pressuposto de admissibilidade, de um depósito do equivalente a 30% (trinta 

por cento) do valor do crédito tributário, segundo o fixado na decisão do julgador solitário - 

Delegacia de Julgamento. 

O outro tema envolve questão que ultrapassa o processo administrativo, estabelecendo 

prazo de extinção do direito de utilização, inclusive, do Poder Judiciário, tão só pelo decurso de 

tempo, isto é, 180 (cento e oitenta) dias, a contar da protocolização do recurso voluntário. 

Encaro os temas a partir do depósito para recorrer. 

Da Ordem Legal: 

1- A Constituição 

0 Federal Art. 5
2
 - ... 

Inciso XXXIV - São assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito 

de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de 

poder; 

Inciso XXXV - A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de 

direito; 

Inciso LIV - Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 

legal; 

Inciso LV - Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 

são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 

2- Código Tributário Nacional 

Lei n
2
 5.172, de 20/10/1966 - Artigo 151, III. 

3- Decreto n
2
 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal. 

 

Dos Fatos Históricos e Tradições 

No "Estado Novo" tivemos a criação do Conselho de Contribuintes, pelo Decreto n
2
 

20.350, de 1931. Nessa época, havia a previsão de exigência do depósito recursal 

administrativo, que se amoldava ao Regime ditatorial. 

Foi em 05/09/1969, durante o Governo da Junta Militar, editado o Decreto-lei n
2
 822, o 

qual aboliu o depósito para garantia de instância administrativa, até então exigida para 



apresentação de recursos administrativos na área fiscal. Foi ainda em 1972, no governo do 

Médici, que foi editado o Decreto n
2
 70.235, regulando o processo administrativo fiscal na área 

federal. 

Foi ainda em um dos Governos Militares, em 1979, que outro ato autoritário foi afastado, 

com a edição do Decreto n
2
 83.304, assinado pelo Presidente Figueiredo, quando foi abolida a 

possibilidade de cassação das decisões dos Conselhos de Contribuintes pelo Ministro da 

Fazenda Considerados estes fatos, qualquer ato que possa cercear os contribuintes, num regime 

democrático, fundamentado em celeridade de satisfação de lançamento tributário, não encontra 

boa justificativa, pelo menos para aqueles que buscam a verdadeira democracia. 

Sobre o tema específico do depósito de 30% (trinta por cento), depois do já escrito, dito e 

defendido pelos Profs. Ives Gandra, Antonio de Oliveira Santos, José Antonio Minatel, Ricardo 

Mariz de Oliveira, Osiris de Azevedo Lopes e muitos outros, seria impossível acrescentar, pelo 

que contento-me com a leitura dos mesmos, os quais podem ser encontrados nas diversas obras 

que cuidam do processo administrativo, de publicações recentes. 

 

O Ideal e o Real 

Em que pese tudo o que já foi dito, uma coisa é real: o Supremo Tribunal Federal, 

julgando Medida Cautelar, envolvendo exigência de depósito, para admissão de recurso, em 

processo trabalhista, conside- rou-a válida, sob o argumento, do Min. Sepúlveda Pertence, de 

que: 

"Consideraria da mais alta relevância a arguição, se se exigisse o depósito para a garantia 

da defesa prévia à decisão da autarquia. Não é o caso. O que se exige é o depósito para um 

recurso administrativo, já proferida a decisão da autarquia. Ora, como o devido processo 

legal não impõe sequer o direito à existência do recurso administrativo, não vejo de que 

maneira o condicionamento do seu exercício ao depósito poderia afetar a garantia do 

devido processo legal." (grifamos) 

Não obstante a autoridade do jurista, do prof., do ministro, ouso meditar por escrito, na 

busca de como entender, diante do exposto, o que seria, então, o devido processo legal, assim 

colocando: I) o que é o devido processo legal senão um conjunto de atos coordenados onde se 

busca pôr fim a uma lide com a declaração do direito? II) os recursos por acaso não comporiam 

fases do processo? III) como poderia se desenvolver o devido processo legal com os recursos a 

ela inerentes sem a obediência aos princípios constitucionais? 

Questiono mais: como conciliar o que foi firmado no voto do Sr. Ministro, com a 

definição de processo de Hely Lopes Meirelles, quando fixa: "... processo é um conjunto de 

atos coordenados para a obtenção de decisão sobre uma controvérsia no âmbito judicial ou 

administrativo." (in Direito Administrativo Brasileiro, pág. 578, 16
a
 Ed. Revista dos Tribunais) 

Como atender o princípio da impessoalidade e da imparcialidade, do contraditório, da 

ampla defesa, previstos constitucionalmente, tão só com o julgamento decidido pelo julgador 

singular, onde, por exemplo, na área federal, mesmo com a criação das Delegacias de 

Julgamento (Lei 8.748/93), nasce ele de um ato de funcionário de carreira da Receita Federal - 

Auditor Fiscal -, ou seja, onde há confusão entre o lançador e o julgador. 

Decorre deste fato, no meu entender, a necessidade dos órgãos julgadores de Segunda 

Instância Administrativa, com composição paritária, que visam assegurar as garantias 

constitucionais. Isto é o duplo grau de jurisdição, que, como no processo civil, não se encontra 

expresso, mas, ninguém põe em dúvida a sua existência implícita, fazendo parte, ainda, da nos-

sa tradição jurídica. 

Quanto ao princípio do contraditório (inciso LV, do art. 5
2
, da CF de 1988), que, na 

Constituição de 1967, era previsto para a instrução criminal (Art. 153), na atual, é dirigido, 

também, ao processo administrativo, o que significa, ainda, impessoalidade (quem lança não 

deve julgar, pelo menos sozinho). 



Assim, não vejo, pedindo vênia a todos aos ilustres Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, que votam ou votaram neste sentido, como possa ser restringido o devido processo 

legal a uma única instância administrativa, onde o julgador, em regra, é um funcionário 

comprometido, mesmo que a matéria envolva direito do trabalho ou com este esteja relacionado. 

Por isso, o que parece ser real (decisão do STF), não pode ser tomado como ideal. 

Com respeito ao prazo processual 

 

Da Decadência e Prescrição 

Este tema, considerando a ordem processual e material vigentes (Código de Processo 

Civil, CTN, Lei 6.830/80, Código Civil), leva-me a concluir que a pretensão deduzida em 

"norminhas" inseridas no processo administrativo fiscal, fere os mais comezinhos princípios de 

direito, especialmente aqueles que cuidam das garàntias individuais. 

O referido dispositivo (artigo 33 da MP), analisado em confronto com outros textos legais, 

considerado, inicialmente, o disposto no artigo 2-, § 1-, da Lei de Introdução ao Código Civil 

(Lei Federal r£ 4.657, de 04.09.1942), gera polêmica de difícil composição. Vejamos: 

É preciso, inicialmente, fixar a distinção entre prescrição e decadência, para que se possa 

verificar a intenção de quem ditou a mencionada Medida Provisória, quanto ao seu artigo 33.



 

Tomou o responsável pela MP o cuidado de omitir qualquer desses vocábulos na redação 

do dispositivo em foco (art. 33). 

Assim, quando o texto registra o "direito de pleitear judicialmente a desconstituição de 

exigência fiscal", dá a ideia de que pretende fazer desaparecer, após o lapso de 180 dias, da 

decisão primeira administrativa, o próprio direito do contribuinte. Tratar-se- ia, aí, então, de 

decadência. Isto porque, na prescrição, desapareceria a ação que guarnece o direito e não o 

próprio direito, como nos casos daquela. 

Esta é, entre os tratadistas, uma das mais elementares distinções entre prescrição e 

decadência, já que o Código Civil trata tudo sob o título prescrição. O CTN, ao seu turno, e, 

sendo posterior ao Código Civil, trata com mais clareza esses institutos, nos seus artigos 173 e 

174. No primeiro, quando cuida da extinção do direito da Fazenda constituir o crédito tributário, 

embora não o mencione expressamente, pacificado está na doutrina como sendo um prazo de 

decadência. Já, no segundo caso, usando expressamente a palavra "prescreve", estabelece a 

prescrição. 

Já, a distinção, no caso tratado, não se apresenta clara; ao contrário, mostra-se de forma 

conflitante e, ao mesmo tempo, indicativa de que o caput estabelece um caso de decadência, já 

que registra o termo extinção. Depois, cuida ainda o parágrafo 2-, do artigo 33, da Medida 

Provisória n-1.621-36/97, de uma restrição à sua própria aplicação, relativa (a restrição) aos 

casos estabelecidos pelos artigos I
2
 do Decreto n

2
 20.910, de 06.01.1932 e 2- do Decreto-lei n

2
 

4.597, de 19.08.1942. 

Este último dispõe sobre a prescrição das ações contra a Fazenda Pública, envolvendo e 

alterando a matéria tratada no primeiro (Decreto 20.910, de 06.01.32). Ora, sendo assim, 

havendo uma restrição quanto à prescrição, surge, então, o entendimento que o "caput" trata de 

outra figura, sob pena de nulidade. Isto é, trata-se, então, de decadência. 

Outro critério prático que a doutrina estabelece para a distinção entre decadência e 

prescrição é o do interesse social. Por esse método, quando se convencer o intérprete ser 

inadmissível a suspensão ou interrupção do curso do prazo, por colidir com o interesse da 

sociedade a manutenção em aberto daquela ameaça de ação, o prazo é de decadência. Nas 

outras hipóteses, é de prescrição. 

Outro critério, defendido por Câmara Leal, assenta-se no seguinte: a) a prescrição supõe 

uma ação, cuja origem é distinta da origem do direito, tendo, por isso, um nascimento posterior 

ao nascimento do direito; b) a decadência supõe uma ação, cuja origem é idêntica à origem do 

direito, sendo, por isso, simultâneo o nascimento de ambos. 

Tendo-se em vista tais distinções, de ordem doutrinária, o intérprete, na minha modesta 

maneira de entender, só poderá chegar à conclusão de que o Poder Executivo, que editou e 

reeditou e continua reeditando a Medida Provisória, quis, no artigo 33, caput, estabelecer, para o 

caso, a aplicação do instituto da decadência. 

Fixado isso, passemos à análise desse dispositivo, em confronto com outros dispositivos 

legais pertinentes. 

Como se vê, as consequências da referida "nor- minha", inserida no processo 

administrativo fiscal federal, tem a pretensão de alterar toda legislação posta, que trata do 

direito individual, inserida na Constituição Federal, sem força para tanto. É o que passa a ser 

demonstrado: 

A Lei n
2
 6.830, de 22.09.80 (chamada Lei da execução fiscal) em seu artigo I

2
, prevê que 

as Execuções Fiscais serão reguladas por ela e, subsidiariamente, pelo Código de Processo 

Civil. 

Nesse caso, tendo-se em mente o disposto no artigo 269, inciso IV, do CPC, que dispõe 

que o processo será extinto com julgamento de mérito e, portanto, fazendo coisa julgada, 



quando o Juiz pronunciar a decadência ou a prescrição, pode-se concluir que, quando ajuizada a 

execução fiscal, o Executado, mesmo garantindo o Juízo, não poderá embargá-la, porque o 

Juiz, adstrito à lei que deve ficar, pronunciará a decadência, se entre a decisão do julgador sin-

gular administrativo e os embargos do devedor mais de 180 (cento e oitenta dias) tiver 

transcorrido. 

Para mim, apresenta-se a proposta como um absurdo! 

Absurdo maior está no fato de que, sendo os embargos do devedor espécie de processo 

cognitivo incidente e, portanto, ação, impedido estaria o devedor de se opor à execução por 

meio deles, que seriam julgados improcedentes, liminarmente, sob a alegação de que houve 

decadência. E, nesse caso, estaríamos diante de decadência do direito de ação, quando o correto 

seria a prescrição da ação. 

Outro confronto inevitável acontecerá com o artigo 38, da própria lei de Execução Fiscal 

(Lei n
2
 6.830/80). Ao propor ação de repetição do indébito ou anulatória de débito fiscal, o 

contribuinte terá sua inicial indeferida liminarmente, porque de fácil constatação o decurso do 

prazo previsto no art. 33, da Medida Provisória. É que não haverá, certamente, decisão do 

órgão de segunda instância, uma vez proposto o recurso, no prazo, volte-se a afirmar, de 180 

(cento e oitenta) dias. 

Mas, ainda que a Medida Provisória em tela venha a ser transformada em Lei, ao que me 

parece, a saída estaria, então, no § 2
2
, do artigo 2-, da Lei n

2
 4.657/42 (Lei de Introdução ao 

Código Civil), que diz que "A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das 

já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior". 

Em outras palavras, procurando explicar: é que ninguém, em sã consciência, pode 

pretender que esta, então já lei, tenha o condão de alterar toda a legislação posta, como citado. 

Ora, porque inserida no processo administrativo fiscal, resta claro que, não tendo força para 

revogar, nem tendo revogado expressamente, o seu campo só poderá ficar limitado ao processo 

ou procedimento administrativo, nada mais. Daí a explicação para a afirmação ora feita. 

Pergunto, ainda: como pode ser ignorado o disposto no artigo 146 do CTN, III, "b", que 

determina só ser viável tratar de prescrição e a decadência por meio de lei complementar? 

 

Em conclusão 

Só um descuidado pode justificar as pretensões deduzidas na MP defender tal tese. 

Acrescente ao absurdo que antes mesmo da existência de uma certidão de dívida ativa, de uma 

execução fiscal ajuizada, haja vista que os recursos administrativos levam, quase sempre mais 

de 6 (seis) meses para serem decididos, estaria, tão só pelo decurso de prazo, que é da Fazenda 

Federal, não do contribuinte, impedido o sujeito passivo, o recorrente, de utilizar o Poder Judi-

ciário. 

Com relação ao acúmulo de processos na área administrativa, argumento sempre usado 

pelos defensores do totalitarismo, também não serve. É que, ao que consta, no Primeiro 

Conselho de Contribuintes (IRPJ), não passam de 8.000 (oito mil) os processos que esperam 

julgamento, perto dos quase 2.000.000 (dois milhões) em andamento junto ao Poder Judiciário, 

onde um despacho judicial, em razão do volume, do número, dos atendimentos, das audiências, 

das medidas liminares, pode demorar, entre a conclusão, determinação e publicação, até 6 (seis 

meses). 

Assim - mais uma vez - o deslinde da questão ficará a cargo da Jurisprudência, 

assoberbando-se, ainda mais, o Judiciário brasileiro. 

Estes são os meus entendimentos sobre as anomalias tratadas. 

___________________ 

1
 Advogado

 



 

 


