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Processo Administrativo 

Fase oficiosa  
Processo Administrativo Federal 

Decreto 70.235/72, Art. 9o  § 6o  O disposto no caput deste 

artigo não se aplica às contribuições de que trata o art. 3o da 

Lei no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei nº 

11.941, de 2009) 

Prof. Marcello Leal 



Processo Administrativo 

Fase oficiosa  
Processo Administrativo Federal 
Lei no 11.457, Art. 3o  As atribuições de que trata o art. 2o 
desta Lei se estendem às contribuições devidas a terceiros, 
assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da 
legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas 
contribuições, no que couber, as disposições desta Lei. 
§ 6o  Equiparam-se a contribuições de terceiros, para fins 
desta Lei, as destinadas ao Fundo Aeroviário - FA, à Diretoria 
de Portos e Costas do Comando da Marinha - DPC e ao 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e 
a do salário-educação. 

Prof. Marcello Leal 



Processo Administrativo 

Fase oficiosa  
Processo Administrativo Federal 
Decreto 70.235/72, Art. 10. O auto de infração será lavrado 
por servidor competente, no local da verificação da falta, e 
conterá obrigatoriamente: 
I - a qualificação do autuado; 
II - o local, a data e a hora da lavratura; 
III - a descrição do fato; 
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; 
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la 
ou impugná-la no prazo de trinta dias; 
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou 
função e o número de matrícula. 

Prof. Marcello Leal 



Processo Administrativo 

Fase oficiosa  
Decreto 70.235/72, Art. 11. A notificação de lançamento será 
expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá 
obrigatoriamente: 
I - a qualificação do notificado; 
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento 
ou impugnação; 
III - a disposição legal infringida, se for o caso; 
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro 
servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o 
número de matrícula. 
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de 
lançamento emitida por processo eletrônico. 

Prof. Marcello Leal 



Processo Administrativo 

Prof. Marcello Leal 

O auto de infração será lavrado 
por servidor competente, no local 
da verificação da falta, e conterá 
obrigatoriamente: 

A notificação de lançamento será 
expedida pelo órgão que 
administra o tributo e conterá 
obrigatoriamente: 

I - a qualificação do autuado; 
II - o local, a data e a hora da lavratura; 
III - a descrição do fato; 
IV - a disposição legal infringida e a 
penalidade aplicável; 
V - a determinação da exigência e a 
intimação para cumpri-la ou impugná-la no 
prazo de trinta dias; 
VI - a assinatura do autuante e a indicação 
de seu cargo ou função e o número de 
matrícula. 
 

I - a qualificação do notificado; 
II - o valor do crédito tributário e o prazo 
para recolhimento ou impugnação; 
III - a disposição legal infringida, se for o 
caso; 
IV - a assinatura do chefe do órgão 
expedidor ou de outro servidor autorizado e 
a indicação de seu cargo ou função e o 
número de matrícula. 
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a 
notificação de lançamento emitida por 
processo eletrônico. 



Processo Administrativo 

Fase oficiosa  

Decreto 70.235/72, Art. 12. O servidor que verificar a 

ocorrência de infração à legislação tributária federal e não for 

competente para formalizar a exigência, comunicará o fato, 

em representação circunstanciada, a seu chefe imediato, que 

adotará as providências necessárias. 

Prof. Marcello Leal 



Processo Administrativo 

Fase oficiosa  

Decreto 70.235/72, Art. 13. A autoridade preparadora 

determinará que seja informado, no processo, se o infrator é 

reincidente, conforme definição da lei específica, se essa 

circunstância não tiver sido declarada na formalização da 

exigência. 

 

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do 

procedimento. 

Prof. Marcello Leal 



Processo Administrativo 

Fase oficiosa  

Prof. Marcello Leal 

ATENÇÃO! 

 A notificação ao sujeito passivo é condição para que o lançamento tenha eficácia. 

 Para que a notificação seja válida, é imprescindível que notificação indique o prazo 

para defesa, ou seja, o prazo de que dispõe o contribuinte para apresentar 

impugnação ao lançamento. 

STJ, Resp. 738.205/PR; REsp 594395/MT e STJ, Primeira Turma, Rel. Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, AgRg no REsp 1327177/RS, set/2013. 



Processo Administrativo 

Fase oficiosa  

Prof. Marcello Leal 

ATENÇÃO! 

A notificação postal considera-se realizada mediante a prova do recebimento no 

domicílio do contribuinte (AR), ainda que a assinatura não seja do próprio sujeito 

passivo.443 Tratando-se de IPTU, contudo, foi editada a Súmula 397: “O contribuinte 

do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço”. 



Processo Administrativo 

Fase litigiosa  
Art. 14-A.  No caso de determinação e exigência de créditos 
tributários da União cujo sujeito passivo seja órgão ou 
entidade de direito público da administração pública federal, a 
submissão do litígio à composição extrajudicial pela 
Advocacia-Geral da União é considerada reclamação, para fins 
do disposto noinciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.        
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com 
os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao 
órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em 
que for feita a intimação da exigência. 

Prof. Marcello Leal 



Processo Administrativo 

Fase litigiosa  
Art. 16. A impugnação mencionará: 
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida; 
II - a qualificação do impugnante; 
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os 
pontos de discordância e as razões e provas que possuir;  
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda 
sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com 
a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, 
assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a 
qualificação profissional do seu  perito.  
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação 
judicial, devendo ser juntada cópia da petição. 

Prof. Marcello Leal 



Processo Administrativo 

Fase litigiosa  
§ 1º Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou 
perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no 
inciso IV do art. 16.  
 
§ 2º É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, 
empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados no 
processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do 
ofendido, mandar riscá-las. 
 
 § 3º Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual 
ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o 
determinar o julgador.  

Prof. Marcello Leal 



Processo Administrativo 

Fase litigiosa  

§ 4º A prova documental será apresentada na impugnação, 

precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro 

momento processual, a menos que:   

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação 

oportuna, por motivo de força maior;  

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;  

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente 

trazidas aos autos.  

Prof. Marcello Leal 



Processo Administrativo 

Fase litigiosa  

§ 5º A juntada de documentos após a impugnação deverá ser 

requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se 

demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das 

condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.  

§ 6º Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos 

apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto 

recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de 

segunda instância.  

Prof. Marcello Leal 



Processo Administrativo 

Fase litigiosa  
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não 
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.  
 
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância 
determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a 
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las 
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou 
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.  
 

Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar 
será também julgado o mérito, salvo quando incompatíveis, 
e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de 
diligência ou perícia, se for o caso. Prof. Marcello Leal 



Processo Administrativo 

Fase litigiosa  
Art. 21.  § 2º A autoridade preparadora, após a declaração de 
revelia e findo o prazo previsto no caput deste artigo, 
procederá, em relação às mercadorias e outros bens perdidos 
em razão de exigência não impugnada, na forma do art. 63.  
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha 
sido pago o crédito tributário, o órgão preparador declarará o 
sujeito passivo devedor remisso e encaminhará o processo à 
autoridade competente para promover a cobrança executiva. 
§ 4º O disposto no parágrafo anterior aplicar-se-á aos casos 
em que o sujeito passivo não cumprir as condições 
estabelecidas para a concessão de moratória. 

Prof. Marcello Leal 



Processo Administrativo 

Fase litigiosa - recursos  
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, 
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à 
ciência da decisão. 
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício 
sempre que a decisão:        
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e 
encargos de multa de valor total (lançamento principal e 
decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da 
Fazenda. (Redação dada pela Lei nº 9.532, de 
1997)    (Produção de efeito) 
II - deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros 
bens cominada à infração denunciada na formalização da 
exigência. Prof. Marcello Leal 



Processo Administrativo 

Fase litigiosa - recursos  
Art. 34.   
§ 1º O recurso será interposto mediante declaração na própria 
decisão. 
§ 2° Não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o 
fato representará à autoridade julgadora, por intermédio de 
seu chefe imediato, no sentido de que seja observada aquela 
formalidade. 
 
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao 
órgão de segunda instância, que julgará a perempção. 
 
Art. 36. Da decisão de primeira instância não cabe pedido de 
reconsideração. Prof. Marcello Leal 



Processo Administrativo 

Fase litigiosa - recursos  
Art. 34.   
§ 1º O recurso será interposto mediante declaração na própria 
decisão. 
§ 2° Não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o 
fato representará à autoridade julgadora, por intermédio de 
seu chefe imediato, no sentido de que seja observada aquela 
formalidade. 
 
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao 
órgão de segunda instância, que julgará a perempção. 
 
Art. 36. Da decisão de primeira instância não cabe pedido de 
reconsideração. Prof. Marcello Leal 



Processo Administrativo 

Fase litigiosa - recursos  
Art. 37.  O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno.      
§ 2o  Caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, 
no prazo de 15 (quinze) dias da ciência do acórdão ao interessado:  
II – de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da 
que lhe tenha dado outra Câmara, turma de Câmara, turma especial 
ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.  
§ 3o Caberá pedido de reconsideração, com efeito suspensivo, no 
prazo de trinta dias, contados da ciência: (Vide Lei nº 11.941, de 
2009) 
I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) 
II – (revogado).(Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) 

Prof. Marcello Leal 



Processo Administrativo 

Da nulidade dos atos 
Art. 59. São nulos: 
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; 
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade 
incompetente ou com preterição do direito de defesa. 
§ 1º A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores 
que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência. 
§ 2º Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos 
alcançados, e determinará as providências necessárias ao 
prosseguimento ou solução do processo. 
§ 3º Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo 
a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade 
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou 
suprir-lhe a falta. Prof. Marcello Leal 



Processo Administrativo 

Da nulidade dos atos 

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes 

das referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e 

serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito 

passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não 

influírem na solução do litígio. 

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente 

para praticar o ato ou julgar a sua legitimidade. 

Prof. Marcello Leal 


