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Processos administrativos estaduais e ofensas
constitucionais
Nos termos da interpretação do Supremo, a ampla defesa pressupõe o direito
irrestrito e livre de constrangimentos aos recursos inerentes aos processos
administrativo e judicial
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É requisito basilar do processo o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os

recursos a ela inerentes. Isso pressupõe o duplo grau de jurisdição, em ambas as

esferas, administrativa ou judicial. Tais garantias estão expressamente enunciadas

no texto constitucional, no artigo 5º, inciso LV. Atualmente, não há quaisquer

dúvidas sobre a correta interpretação do dispositivo: o estabelecimento de

condições onerosas para a interposição de recursos à segunda instância representa

grave afronta aos direitos e garantias individuais porque restringe o acesso à

jurisdição.

Debate relevante sobre o tema foi travado na ação direta de inconstitucionalidade

nº 1976, que inicialmente questionou a validade da exigência do depósito recursal

de 30% como condição para a interposição de recurso voluntário perante o então

Conselho de Contribuintes e, após, do arrolamento de bens para o mesmo fim. A

despeito da não concessão da medida liminar, em 2007, por ocasião do julgamento

do mérito da ação, o tribunal reconheceu a inconstitucionalidade da medida, por

há 4 meses
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ofensa ao contraditório e à ampla defesa - nos termos da decisão, tais garantias não

se limitavam ao processo judicial; estendiam-se, também, ao processo

administrativo.

O tema parece trivial e superado. No entanto, um olhar mais atento às diversas

normas que disciplinam o processo administrativo em âmbito estadual mostra que

a realidade de algumas unidades da federação é bastante diferente. Os Estados de

São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso fixam valores mínimos de alçada para

que o contribuinte possa recorrer ao tribunal administrativo estadual. Em São Paulo,

tal valor gira em torno de R$ 125 mil, no Rio Grande do Sul, R$ 75 mil e no Mato

Grosso, R$ 363 mil.

Ainda que não se trate de exigência onerosa para o recurso administrativo, a ofensa

ao artigo 5º, inciso LV é flagrante. Nos termos da interpretação do Supremo Tribunal

Federal, a ampla defesa pressupõe o direito irrestrito e livre de constrangimentos

aos recursos inerentes aos processos administrativo e judicial. Condicionar tal

prerrogativa ao valor da autuação mitiga a ampla defesa dos contribuintes cujos

débitos são de valor inferior. O resultado é que o debate em segunda instância

torna-se privilégio dos grandes contribuintes ou das grandes causas.

A limitação à segunda instância administrativa em razão de um determinado “valor

de alçada” é apenas um exemplo das idiossincrasias das leis estaduais que

disciplinam o processo administrativo estadual. Ainda no Estado do Mato Grosso, a

despeito de a publicidade e colegialidade serem pressupostas nos tribunais, não há

sessões públicas de julgamento e as decisões são, em regra, monocráticas.

As ofensas às garantias constitucionais são evidentes e apenas reforçam a

necessidade de normas gerais de processo administrativo tributário, que imponham

vetores mínimos e uniformes para todos os entes da federação. Como exemplo das

medidas, seria possível citar a ausência de restrições financeiras, materiais ou de

valor, para a interposição de recursos; sessões necessariamente públicas, com

direito a sustentação oral das partes; ampla produção probatória, com prevalência

do princípio da verdade material; contagem dos prazos em dias úteis e previsão de

suspensão processual durante as férias forenses.

Uma norma geral desse tipo favoreceria o ambiente negocial e conferiria o mesmo

nível de segurança jurídica e acesso à jurisdição a todos os contribuintes,



24/04/2020 Processos administrativos estaduais e ofensas constitucionais | Fio da Meada | Valor Econômico

https://valor.globo.com/legislacao/fio-da-meada/post/2019/12/processos-administrativos-estaduais-e-ofensas-constitucionais.ghtml 3/6

independentemente do Estado em que estiver situado. A medida, como se vê dos

exemplos acima, é urgente.

Mais do Valor Econômico

Aneel mantém bandeira verde em maio, sem custo adicional na conta
de luz
É o quarto mês consecutivo de bandeira tarifária verde na conta de luz

24/04/2020 18:45 — Em Brasil

Sobe para 210 os infectados que acessaram instalações de petróleo no
mar
Eles fazem parte dos 413 casos confirmados entre as empresas de E&P no Brasil, segundo a
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
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24/04/2020 18:37 — Em Brasil

Vulcabras Azaleia fará retomada parcial das operações em todas as
unidades
Segundo a companhia, nas unidades de Horizonte (CE) e Itapetinga (BA), a retomada
acontecerá a partir de segunda (27), com redução de jornada e salário em 70%
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Governo avalia suspensão temporária de contribuições em fundos de
pensão
Diante da pandemia, Conselho de Previdência avalia ainda permitir o resgate de 10% das
reservas ou 50% das contribuições facultativas pelos trabalhadores

24/04/2020 18:32 — Em Finanças

Moro nega ter condicionado troca na PF por indicação ao STF
Acusação foi feita por Bolsonaro

24/04/2020 18:32 — Em Política

Análise: Acuado, presidente apela ao núcleo duro do bolsonarismo
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