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RESUMO 

 

 

Traz o Código Tributário Nacional (CTN), encartado em seu artigo 200, a 
previsão de requisição de força policial por parte da autoridade fazendária quando sofre óbice 
ao trabalho de fiscalização. Tal disposição coaduna-se com a idéia de possibilitar ao Fisco que 
sua atividade fiscalizadora tenha real efetividade, frente às possíveis dificuldades impostas 
pelo fiscalizado. Dois direitos se contrapõem, o do primeiro, exercer com liberdade sua 
atividade fiscal arrecadadora de tributos, o do segundo, às garantias fundamentais previstas na 
Constituição Federal de 1988. Data de 1966 o nascimento do dispositivo supracitado, época 
em que ainda não existia a previsão dos direitos e garantias individuais constitucionais 
presentes no ordenamento jurídico pátrio. Com o advento da Carta Magna, fez-se necessário 
uma nova leitura dos dispositivos infraconstitucionais vigentes. O objetivo desta obra é 
delinear o cabimento da requisição prevista no CTN, discorrendo acerca de sua 
admissibilidade em casos excepcionais em correlação aos direitos e garantias fundamentais. 
Para isso, faz-se mister uma reflexão principiológica acerca dos entendimentos 
jurisprudenciais e doutrinários mais atuais, correlacionando-os com a realidade que 
hodiernamente nos apresenta, quase meio século após a previsão de tal medida, ao tempo em 
que se fará um sopesamento entre os princípios que se antagonizam, concluindo que a 
requisição de força policial pela autoridade fazendária somente se justifica se o administrado 
comete conduta típica penal durante a fiscalização, em que não ocorrendo faz-se necessário o 
mandado judicial pertinente. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Força policial.Atividade fiscalizatória.Garantias individuais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Bring the National Tax Code (CTN), giveaway in article 200, the prediction 
require the police force by the authority when treasury suffers obstacle to the work of 
supervision. This provision is consistent with the idea of allowing the tax authorities that their 
activity has real supervisory effectiveness, compared to the possible difficulties imposed by 
the inspection. Two rights are opposed, the first exercise freely their fiscal activity tax 
collecting taxes, the second, the guarantees enshrined in the Constitution of 1988.Date of birth 
1966 of the device above, a time when there was still no estimate of individual rights and 
constitutional guarantees present in the native legal system. With the advent of the 
Constitution, it was necessary a new reading of existing devices infra. The objective of this 
work is to delineate the pertinence of the request provided for in CTN, talking about their 
admissibility in exceptional cases in correlation to the rights and guarantees.To do this, it is 
prominent reflection set of principles about the jurisprudential and doctrinal understandings 
most current, correlating them with the reality that in today's shows, nearly half a century 
after the prediction of such a measure, the time it will be a weighing up between the principles 
that antagonize, concluding that require the police force by the treasury is justified only if the 
given commits criminal conduct during the relevant authorities in that place it is necessary to 
the relevant court order. 
 

KEYWORDS: Police force.Supervisory activity.Individual guarantees. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente tema foi escolhido com o fito de analisar a vedação constitucional da 

admissibilidade da requisição de força policial pela autoridade fazendária, mesmo quando esta 

sofre óbice durante os atos de fiscalização tributária, exceto se tal empecilho configura 

conduta típica penal.  

 

A idéia central é que somente o crime justifica tal medida administrativa drástica, 

porém a autoridade tributária não tem competência para definir tal conduta como crime, 

somente a decisão judicial transitada em julgado por magistrado competente teria essa 

atribuição. Nesse passo defende-se que somente a conduta típica penal é que configura 

comportamento gravoso do contribuinte, ensejando a adoção da medida em tela.  

 

A admissibilidade da requisição está prevista no art. 200 do Código Tributário 

Nacional(CTN). Observe-se:  

 

Art. 200. As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da 
força pública federal, estadual ou municipal, e reciprocamente, quando vítimas de 
embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando necessário à 
efetivação de medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure 
fato definido em lei como crime ou contravenção1. 

 

O Estado tem o direito de fiscalizar seus administrados, no intuito de arrecadar 

tributos, recursos essenciais para o funcionamento da máquina pública, que tem por fim maior 

a busca do bem estar social. Assim como tem o dever de zelar pelo respeito às garantias 

fundamentais do indivíduo. A atividade arrecadadora de tributos não pode, em prol de sua 

finalidade primária, desrespeitar tais garantias, sob pena de se colocar em cheque a 

supremacia dos princípios basilares constitucionais elencados pelo constituinte originário. 

 

Sob esse prisma, será vislumbrado, inicialmente, a conceituação e delimitação do 

que vem a ser o poder de polícia e suas implicações no Estado Democrático de Direito. 

 

                                                 
1 BRASIL. Código Tributário Nacional. VADE MECUM: Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966. 7.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 734. 
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Em seguida serão analisados os princípios extraídos da legislação constitucional e 

infraconstitucional tributária, a fim de que, orientado pelos seus mandamentos, seja dado 

tratamento justo e ético às interpretações que serão feitas a diversas normas e decisões, no 

sentido de chegar à conclusão que essa obra se propõe. 

 

Logo mais, será analisada, com enfoque nas tendências sociais presentes no 

cotidiano, a nova visão que o Direito Tributário hoje apresenta: sua relação com o Estado e o 

contribuinte, seu enfoque constitucional antropológico, a possibilidade do exercício de tal 

prerrogativa pelas autoridades tributárias estaduais e municipais e, por fim, o inevitável 

nascimento do Código de Defesa do Contribuinte. 

 

Posteriormente discorrer-se-á acerca das garantias individuais mais comumente 

feridas, observadas na práxis da fiscalização tributária. Direito à inviolabilidade do domicílio, 

quando a autoridade tributária invade, com o apoio policial, o estabelecimento do 

contribuinte, por vezes até sua residência, com o intuito de apreender objetos que possam 

subsidiar a caracterização de eventual sonegação fiscal. Direito à imagem, quando viaturas 

ostensivas e policiais caracterizados comparecem ao estabelecimento, causando efetivo dano 

ao nome da empresa perante a sociedade local e, por vezes, em âmbito nacional, nos casos em 

que há interesse da mídia. Direito à intimidade, quando, com o uso, pelas empresas, de 

computadores e similares para a guarda de dados pertinentes às atividades da empresa, bem 

como, no mesmo dispositivo, o armazenamento de informações pessoais, que não dizem 

respeito à fiscalização, dá-se a apreensão desses equipamentos, tal fato poderá causar dano a 

esse direito fundamental. 

 

Em seguida será estabelecida a relação entre as prerrogativas estatais e os direitos 

fundamentais do fiscalizado, correlacionando-a com a necessidade de negativa de colaboração 

deste durante o ato administrativo fiscalizador e com seu cometimento necessário de conduta 

típica penal para que haja requisição da força policial por parte da autoridade fazendária, 

sendo então necessária a autorização judicial dessa medida caso não ocorra tal situação. 
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2 PODER DE POLÍCIA E ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 
 

 

No escopo desse trabalho interessa delinear breves comentários acerca do poder 

de polícia, seu conceito e suas características, após o advento do novo regime constitucional, 

considerando a mudança de paradigma ocorrida com o fim do período ditatorial e início do 

Estado Democrático de Direito. 

 

 

2.1 Conceito 
 

 

O Direito Brasileiro define poder de polícia como a atividade do Estado 

consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público2. 

Outro conceito comumente adotado é o de que “poder de polícia é a faculdade de que dispõe a 

Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos 

individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado” 3. 

 

Dessa forma, o poder de polícia se constitui em instrumento hábil para autorizar 

que a Administração Pública realize os atos coercitivos necessários para fazer prevalecer o 

interesse geral sobre o individual no caso de conflitos, defendendo os direitos sociais de 

convivência harmônica e pacífica4. 

 

O poder de polícia é conceituado no art. 78 do CTN, in verbis:  

 

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, 
à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 
atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 
tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 
coletivos5. 

                                                 
2 DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 16.ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 111. 
3 MEIRELLES. Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 18.ed. São Paulo: Malheiros, 1993, p.115. 

4 LAZZARINI, Alvaro. Estudos de direito administrativo. Yussef Said Cahali, coord. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1997,  p.108. 
5 BRASIL. Código Tributário Nacional. VADE MECUM: Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966. 7.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p.720. 
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2.2 Características 
 

 

O poder de polícia apresenta como atributos a coercibilidade, a discricionariedade 

e a auto-executoriedade. A primeira consiste na imposição obrigatória das medidas impostas 

pela Administração Pública em face do administrado, podendo, inclusive, ser utilizada a força 

física em caso de resistência6. A segunda está relacionada à possibilidade de a Administração 

Pública, nos limites impostos pela lei, definir a oportunidade e a conveniência do exercício do 

poder de polícia no interesse do bem comum7. A terceira característica refere-se à capacidade 

de os atos de polícia administrativa serem realizados e terem seus efeitos produzidos 

imediatamente, sem submissão à análise do Poder Judiciário8.  

 

O Estado, quando em efetivo exercício de seu poder de polícia, desempenha seu 

mister mediante a execução de quatro fases distintas, a saber: a ordem de polícia, o 

consentimento de polícia, a fiscalização de polícia e a sanção de polícia9. 

 

Segundo o Parecer n. GM-25 da Advocacia Geral da União, publicado no Diário 

Oficial da União em 13 de agosto de 2001, as fases do poder de polícia são assim entendidas: 

 

A ordem de polícia se contém num preceito, que, necessariamente, nasce da lei, pois 
se trata de uma reserva legal (art. 5º, II), e pode ser enriquecido discricionariamente, 
consoante as circunstâncias, pela Administração. [...]  
O consentimento de polícia, quando couber, será a anuência, vinculada ou 
discricionária, do Estado com a atividade submetida ao preceito vedativo relativo, 
sempre que satisfeitos os condicionamentos exigidos.[...]  
A fiscalização de polícia é uma forma ordinária e inafastável de atuação 
administrativa, através da qual se verifica o cumprimento da ordem de polícia ou a 
regularidade da atividade já consentida por uma licença ou uma autorização. A 
fiscalização pode ser ex officio ou provocada. No caso específico da atuação da 
polícia de preservação da ordem pública, é que toma o nome de policiamento. 
Finalmente, a sanção de polícia é a atuação administrativa auto-executória que se 
destina à repressão da infração. No caso da infração à ordem pública, a atividade 
administrativa, auto-executória, no exercício do poder de polícia, se esgota no 
constrangimento pessoal, direto e imediato, na justa medida para restabelecê-la10. 

 

                                                 
6 MEIRELLES. Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 18.ed. São Paulo: Malheiros, 1993,  p. 122. 
7 Idem,  p. 120. 
8 LAZZARINI, Alvaro. Temas de direito administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 53. 
9 NASCIMENTO. Leandro Andrade. “A Polícia Rodoviária Federal e o Poder de Polícia”. Artigo publicado no 
site <www.fenaprf.org.br>. Acesso em: 12 jul. 2009. 
10 Parecer nº GM – 025 da Advocacia Geral da União. Disponível em 
<http://www.agu.gov.br/sistemas/site/PaginasInternas/NormasInternas/AtoDetalhado.aspx?idAto=8417>. 
Acesso em: 18 ago. 2009. 
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O Poder de Polícia no Estado Democrático de Direito é o poder de governo, 

dentro da estrita legalidade, destinado a limitar a propriedade e a liberdade aos interesses da 

maioria. Corresponde a atos dos Poderes destinados a este fim. É oriundo do poder de império 

do Estado, mas aliado à legalidade do Estado Democrático de Direito e com a atribuição 

política próprio de um estado republicano, é caracterizado pela função de meio instrumental 

destes princípios do Estado e ao mesmo tempo ferramenta limitada por tais princípios.  

 

O Estado Democrático de Direito tem, pelos princípios da supremacia do interesse 

coletivo e da legalidade, a ação de polícia sobre o administrado. Tal poder estatal tem como 

fim garantir o próprio Estado Democrático de Direito e os seus preceitos de realização das 

liberdades individuais e de racionalidade. 
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3 PRINCÍPIOS INFORMADORES DA RELAÇÃO FISCO-
CONTRIBUINTE 
 

 

Vários são os dispositivos constitucionais que regulam a difícil e conflituosa 

relação entre o Fisco e o contribuinte. De um lado o primeiro, voraz, almejando a plena 

eficiência arrecadadora, baseado em normas antielisivas e no uso da perquirição penal, em 

sistemas modernos de informação e em técnicas apuradas de fiscalização, do outro o segundo, 

cada vez mais participante no exercício de seus direitos positivados no ordenamento jurídico, 

objetivando a redução da fúria fiscal. Estes sujeitos travam conflitos diários que desgastam e 

corroem a necessária relação entre os mesmos. 

 

 

3.1 Princípios constitucionais gerais 

 

 

Sem análise de valor não há como estudar a norma jurídica. Ela é produto do 

homem, ser cultural. Algumas carregam consigo carga forte de valores, que imanam todo o 

ordenamento a que pertencem. A essas normas dá-se o nome de princípio. 

 

Os princípios não têm como única função transportar valores que quis o legislador 

levar ao operador do Direito, tem também a missão de estabelecer limites objetivos à 

aplicação da norma11. Ao avaliar os valores contidos nos princípios deve o interprete 

debruçar-se sobre a matéria e usar de toda sua subjetividade a fim de extrair o real significado 

do mandamento. Quando o princípio é usado como barreira objetiva à aplicação da norma 

essa subjetividade é minimizada, senão extinta. É esse viés que esse trabalho aborda: o 

princípio como critério objetivo de limitação ao poder de fiscalização da autoridade tributária. 

 

 

 

 

 

                                                 
11 CARVALHO. Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p.146. 
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3.1.1 Princípio da justiça 

 

 

Esse mandamento é norteador de todos os demais. É através dele que o aplicador 

do Direito se baseia a fim de sempre atingir a busca do bem comum. 

 

É implícito, mas nem por isso deixa de penetrar em todos os preceitos e lacunas 

do ordenamento jurídico, funcionando como verdadeiro sobreprincípio12. Caracteriza-se mais 

por sua subjetividade acima mencionada do que propriamente como limite objetivo à atuação 

estatal, entretanto não pode deixar de ser analisado no caso concreto. 

 

Pressupõe-se, para que haja eficácia desse princípio, a implementação de outros, 

daí sua natureza privilegiada e de lugar preeminente na hierarquia normativa. 

 

No seio da fiscalização tributária, nos termos deste trabalho, aplica-se o princípio 

em tela no que diz respeito à nova leitura que deve ser feita do art. 200 do CTN, sempre em 

busca do alcance da justiça, como fim maior do Direito. Os próximos capítulos abordarão 

com mais ênfase a temática. 

 

 

3.1.2 Princípio da certeza do direito 

 

 

Em consonância com o princípio da justiça, trata-se o comando normativo de um 

sobreprincípio, irradiando todos os demais, que com ele devem se coadunar. 

 

Seria impensável raciocinar os institutos jurídicos sem levar em conta a certeza de 

que eles produzirão efeitos que vinculam seus destinatários. A decisão judicial deve 

estabelecer o quantum, quantitativamente e qualitativamente, não deixando dúvidas quanto ao 

alcance do que quis dizer o julgador. Até mesmo nas obrigações alternativas, onde a princípio 

não se vê essa certeza, pois o devedor pode optar pelas diversas prestações disponíveis do 

                                                 
12 CARVALHO. Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p.148. 
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contrato, sobre uma delas, pelo menos, há de recair a satisfação do credor, persistindo a 

certeza do direito. 

 

É também esse princípio implícito e, da mesma forma que os acima especificados, 

irradia todo o ordenamento, que sempre tange no sentido de concretizá-lo. 

 

 

3.1.3 Princípio da segurança jurídica 

 

 

Esse princípio dá objetividade ao preceito acima comentado. É ele que petrifica as 

decisões jurídicas, dando certeza aos destinatários que aquilo que se diz hoje não será desfeito 

amanhã, que o direito de dar a cada um o que é seu protrai no tempo, sem que se esfacele no 

futuro. 

 

É cristalizado pela coisa julgada, pelo ato jurídico perfeito e pelo direito 

adquirido. Após decorrido o suporte fático que enseja a percepção de determinado direito, 

esgotados os recursos e prescritos ou decaídos os direitos de quem se oponha a esse direito 

dado, estabelece-se uma situação jurídica de imutabilidade, proporcionando ao destinatário do 

direito a certeza de que nada abalará sua pretensão. 

 

No Direito Tributário esse princípio pode ser ilustrado quando do estudo da 

prescrição e da decadência do crédito tributário. Em certo lapso temporal estabelece-se 

determinada situação jurídica, atendidos os requisitos pertinentes, de certeza que o 

contribuinte não mais precisará recolher determinado tributo ou que o tributo já pago não 

poderá sofrer acréscimo, trazendo certeza de não mais cobrança daquela prestação. 

 

  

3.1.4 Princípio da igualdade 

 

 

Disposto no caput do art. 5º da Carta Magna. Pela localização topográfica no texto 

constitucional pode-se concluir sua fundamental importância para o ordenamento jurídico: 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
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brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade [...]”13.  

 

O legislador tributário deve, a todo tempo, ater-se a esse comando, estabelecendo 

direitos e deveres a todos indistintamente, sob pena de atentar contra a ordem constitucional.  

 

Os limites da igualdade não são de fácil determinação. Somente no caso concreto, 

usando de razoabilidade, senso comum, justiça e parcimônia, pode o operador do direito 

aplicar esse princípio, tratando os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, na medida 

de suas desigualdades. Na fiscalização tributária, por vezes, perdura a parcialidade dos fiscais, 

que, já conhecendo as práticas do mercado, concentram seus atos em determinados 

contribuintes, deixando alguns outros sem o crivo estatal. Deve o sistema arrecadador estar 

atento a essa prática inapropriada. 

 

 

3.1.5 Princípio da legalidade 

 

 

Da mesma forma que o comando acima, esse princípio tem localização 

privilegiada no texto constitucional, irradiando verdadeira ordem imperativa a todo o 

ordenamento jurídico. Sem ele desabam a segurança jurídica e a limitação estatal sobre as 

liberdades individuais. É nele que se funda o Estado Democrático de Direito, garantindo que 

somente situações anteriormente previstas pela lei serão apreciadas pelo Estado, tanto dando 

garantias aos cidadãos, quanto cobrando deveres desses, sustentando assim todo o pilar da 

sociedade moderna.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 BRASIL. Constituição Federal. VADE MECUM: Constituição da República Federativa do Brasil. 7.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p.7. 
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3.1.6 Princípio da irretroatividade das leis 

 

 

Esse princípio está intimamente ligado ao da segurança jurídica. Situações já 

consolidadas juridicamente não podem ser afetadas. As leis não podem retroagir, desfazendo 

aquilo que o próprio Direito construiu. 

 

Há uma mitigação nesse comando. Como princípio de 1º geração, tem como 

principal escopo limitar o poder estatal ante as garantias individuais do cidadão14. Nos casos 

de benefícios ao indivíduo pode haver retroação da lei, é o que se observa no direito penal. 

 

 

3.1.7 Princípio da universalidade da jurisdição 

 

 

Trata esse princípio do direito que tem qualquer pessoa de ver sua situação 

analisada e discutida por aqueles que têm conhecimento do ordenamento jurídico, ou seja, o 

Poder Judiciário. Somente assim pode-se garantir que a lei seja bem aplicada a todos. Esse 

poder tem primazia no seu mister, não podendo qualquer outro investir-se de funções 

julgadoras, excetuadas as devidas previsões legais. 

 

Há nesse trabalho uma especial atenção a esse princípio. Por vezes o contribuinte 

deixa de procurar o Poder Judiciário por temor a possíveis retaliações do agente fiscal, em 

casos de fiscalizações já ocorridas e que, de uma forma ou de outra, houve desgaste entre as 

partes envolvidas. Destaca-se que tal prática é reprovável, e consiste, de forma indireta, no 

cerceamento do acesso ao Poder Judiciário pelo contribuinte, que deve sempre poder socorrer-

se das instituições do Judiciário, havendo ou não tratativas com o Poder Executivo.   

 

 

 

 

                                                 
14 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 4.ed. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 474. 
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3.1.8 Princípio que consagra o direito de ampla defesa e o devido processo legal 

 

 

Esse princípio é mais um viés das liberdades e garantias do cidadão perante o 

poder estatal. Reza ele que deve ser oferecido ao indivíduo todas as formas previstas em lei 

para que este possa fazer prova contrária à alegação da outra parte, seja em matéria penal, 

tributária ou qualquer outra seara do Direito, sempre atendendo a um caminho processual pré-

estabelecido, evitando arbítrios estatais. 

 

O comando permeia não só o âmbito judiciário, como também o administrativo. A 

fiscalização tributária deve ater-se estritamente ao processo previsto em sua legislação, 

documentando todos os seus atos, e agindo com a mais absoluta transparência, sempre com o 

intuito de atender ao que prevê a lei quando o ato fiscalizador impõe sanção ao contribuinte 

que, para não ficar a mercê da vontade do fiscal, tem a lei como sua protetora.   

 

 

3.1.9 Princípio de isonomia das pessoas constitucionais 

 

 

Nesse princípio enaltece-se a igualdade entre os entes da Administração Pública, 

qual seja, a União, os Estados-membros, os Municípios e o Distrito Federal. 

 

A implicitude desse princípio não o faz menos importante, na medida em que, 

disposto nos preceitos iniciais da Carta Magna, temos a disposição federativa da forma de 

governo adotada e a autonomia dos municípios, prevista no caput do art. 1º. 

 

No conceito puro de federação15 sublinha-se a autonomia entre a União e os 

Estados, e por opção do legislador constitucional tem-se a autonomia explícita dos 

municípios. Duas observações reforçam essa idéia: a disposição de competências dada pelo 

texto constitucional a cada um desses entes e a previsão expressa de intervenção federal nos 

                                                 
15 Disponível em <http://www.al.sp.gov.br/StaticFile/ilp/Federalismo-Separacao%20de%20Poderes.htm>. 
Acesso em: 18 ago. 2009. 
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Estados-Membros. Infere-se que sem tal previsão não seria possível a intervenção, dada a 

autonomia entre os entes16. 

Neste trabalho esse princípio ganha força, quando nas próximas páginas será 

defendido que às autoridades tributárias estaduais e municipais deveria também haver 

previsão legal para requisição de força policial nos casos permitidos. 

 

 

3.1.10  Princípio que afirma o direito de propriedade 

 

 

Neste princípio faz-se necessário constar sua afeta relação com o propósito desse 

trabalho. É que deve ser garantido o direito de propriedade a todo e qualquer cidadão, 

entretanto essa presunção é juris tantum, na medida em que deve a propriedade atender ao seu 

fim social, tanto que a própria Carta Magna preveu a desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública ou por interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro. 

 

O desenrolar do processo tributário pode acarretar restrições à propriedade do 

contribuinte. Tanto em curto prazo como no momento da fiscalização, onde o fiscal poderá 

restringir certas faculdades do administrado, como a médio e longos prazos, quando o 

administrado pode ver-se colhido de  alguns dos direitos inerentes à sua propriedade, é o que 

ocorre na execução fiscal. 

 

 

3.1.11  Princípio da liberdade de trabalho 

 

 

Não pode a lei tributária tolher o livre exercício do trabalho. A Constituição 

Brasileira preveu liberdade de trabalho a qualquer cidadão, condicionando o atendimento às 

qualificações profissionais que a lei estabelecer. 

 

Tal óbice, entretanto, somente é plausível por razões de ordem pública, em defesa 

do interesse social, havendo riscos à integridade física ou à saúde do cidadão em razão do 

                                                 
16 CARVALHO. Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p.154. 
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exercício de dada profissão. Por exemplo, mesmo que o Estado entenda que não deve expedir 

alvará para o funcionamento de determinado estabelecimento comercial, se o empresário 

estiver devendo ao Fisco, amparando sua negativa em lei, mesmo assim será indevida a 

restrição da liberação do documento à satisfação dos débitos fiscais, pois, assim o fazendo, 

estará qualificada uma interdição forçada do empreendimento.  

 

Haverá, então, uma grosseira violação à Constituição Federal. O Fisco tem 

diversos outros meios para cobrar essas dívidas e as ações restritivas tomadas para compelir a 

satisfação do crédito tributário não devem impedir a empresa do contribuinte, especialmente 

as medidas que impeçam ou dificultem o exercício de ofício, trabalho ou profissão.  

 

 

3.1.12  Princípio que prestigia o direito de petição 

 

 

O direito de petição é regra basilar de um Estado de Direito, pode ser exercido por 

qualquer do povo, sem ele os outros direitos não podem ser efetivados, considerando que é 

através da ação que o direito substantivo é realizado concretamente. 

 

É positivado na Carta Magna no art. 5º, inciso XXXIV, alíneas a e b. Na primeira 

o direito é invocado na defesa de direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Na 

fiscalização tributária, caso ocorra qualquer dessas hipóteses por algum agente público que 

faça parte do ato, já nasce o direito em questão.  

 

Vale mencionar que, por vezes, o contribuinte deixa de acionar judicialmente o 

agente público, temendo futuras represálias, principalmente porque poderão ocorrer excesso 

de fiscalizações vindouras. É o que dispõe Hugo de Brito Machado: “O contribuinte, a seu 

turno, geralmente não se dispõe a comunicar ao Ministério Público, ou ao Judiciário, os 

cometimentos delituosos dos agentes do fisco. Teme represálias, tenha ou não fatos que 

pretenda manter fora do conhecimento do fisco”17. 

 

 

 
                                                 
17 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 18.ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 197. 
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3.1.13  Princípio da supremacia do interesse público ao do particular 
 

 

Esse princípio permeia todo o texto constitucional e, como não poderia deixar de 

ser, a legislação infraconstitucional. A própria formação do Estado pressupõe predominância 

do interesse público sobre o do particular, a sua razão de ser é o interesse coletivo. 

 

No Direito Tributário persiste esse mandamento, por mais paradoxal que possa 

parecer, considerando a atividade central do Fisco, arrecadar tributos, recolher 

compulsoriamente receita do contribuinte. Entretanto, de forma mediata, essa atividade que, 

num primeiro momento, seria danosa ao cidadão, é indispensável para a sociedade, é através 

dela que o Estado consegue atingir seu fim, qual seja o de oferecer bem-estar social à 

coletividade. 

 

 

3.1.14  Princípio da indisponibilidade dos interesses públicos 

 

 

É princípio implícito no texto constitucional, forma, junto com o princípio 

exposto acima, as duas grandes vigas-mestras do Direito Administrativo, consiste na 

impossibilidade de o administrador agir segundo sua vontade, mas, ao contrário, restringir-se 

ao regulado no ordenamento jurídico, daí decorrendo os princípios da legalidade, da 

moralidade, da publicidade, da impessoalidade, e tantos outros em que se evidencie o 

princípio democrático de atendimento segundo critérios e normas uniformes e impessoais, não 

favorecendo nem perseguindo grupos ou pessoas, mas atendendo ao que o legislador, no 

exercício de sua competência, interpretou como o abstrato interesse da coletividade. 

 

Não faria sentido algum que o ordenamento jurídico permitisse a disposição de 

qualquer interesse coletivo, em atendimento a interesse particular. O agente público deve gerir 

suas condutas voltadas para esse fim, não podendo se afastar da lei.  
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3.2 Princípios constitucionais tributários 

 

Sem pretensão de elencar um rol taxativo dos princípios enumerados pela 

Constituição Federal que se aplicam especificamente à matéria tributária, traz-se a esse 

trabalho uma série desses princípios, no intuito de levar ao leitor uma visão ampla do contexto 

tributário inserido na Carta Magna. 

 

 

3.2.1 Princípio da estrita legalidade 

 

 

O princípio da legalidade aplica-se a todos os ramos do Direito de forma genérica, 

é o que reza o art. 5º da Lei Maior. No Direito Tributário esse mandamento ganha força.  

 

Com o art. 150, inciso I, do CTN, que prevê restrições à criação ou majoração de 

tributos, estabelecendo que estes apenas podem ser criados ou majorados se houver lei que o 

estabeleça, proíbe-se que o contribuinte fique a mercê da conveniência e oportunidade do 

Poder Executivo quando da instituição de tributos. Quis o legislador deixar essa prerrogativa 

ao Legislativo, medida que parece ser bastante sensata. 

 

Interpreta-se o dispositivo supracitado de forma restritiva, com isso quer-se dizer 

que somente a lei, no seu sentido strictu sensu, pode criar ou aumentar tributo. Em regra, a lei 

ordinária cumpre esse papel, entretanto, a própria Constituição prevê os casos em que a lei 

complementar instituirá ou majorará tributos. 

 

Esse princípio foi mitigado pela Emenda Constitucional n.º 32, de 11 de setembro 

de 2001. Observe-se:  

 

Art. 62. [...] § 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de 
impostos, exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá 
efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último 
dia daquele em que foi editada.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 
2001)18.  

                                                 
18 BRASIL. Constituição Federal. VADE MECUM: Constituição da República Federativa do Brasil. 7.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 31. 
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Salvo as exceções mencionadas, permite-se agora constitucionalmente que as 

medidas provisórias instituam ou majorem impostos, e somente eles, contanto que, para que 

produzam efeitos nos próximos exercícios, devem ser convertidas em lei até o dia 31 de 

dezembro do ano em que foi editada. 

 

 

3.2.2 Princípio da anterioridade 

 

 

Este mandamento ordena que o tributo somente poderá ser cobrado no exercício 

financeiro seguinte ao da lei que o instituiu ou majorou. O objetivo é obedecer ao preceito 

ético positivado pelo legislador constituinte de  que o contribuinte não pode ser surpreendido, 

deve ele ter um tempo para acomodar suas finanças à nova exação que virá, prevenindo-se de 

dívidas que não esperava. Observe-se o art. 150, III, b da Contituição Federal:  

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: III - cobrar tributos: b) no 
mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou19. 

 

Em análise menos detalhada poderia se confundir esse princípio com o da 

anualidade, mas tal confusão é passageira, os dois mandamentos são distintos. Observe-se: 

 

O princípio da anualidade explana que deverá haver a inclusão da lei tributária 
material na lei orçamentária...  
No entanto, a atual Constituição Federal não mais abrange tal princípio, sendo que 
independentemente de autorização orçamentária, as leis tributárias já existentes 
continuam com seus efeitos ano após ano, até serem modificadas ou revogadas. O 
princípio da anualidade abrange um plus com relação ao princípio da anterioridade, 
ou seja, este faz com que a cobrança de determinado tributo seja feita de acordo com 
a lei vigente no exercício financeiro anterior, já a anualidade exclama que a para que 
a cobrança seja efetuada de modo válido é necessário que haja a autorização 
orçamentária da referida lei. 
O princípio da anualidade alude que é necessária uma subordinação da cobrança do 
tributo à prévia autorização orçamentária. Dessa forma a lei tributária material 
deverá ser anterior à lei orçamentária. A anualidade compreende a anterioridade da 
lei e a autorização orçamentária. Ora, a anterioridade somente exige que a lei que 
criou ou majorou o tributo haja existência com o termo a quo de vigência antes do 
início do exercício financeiro em que ocorrer o fato imponível do tributo20. 

 

                                                 
19 BRASIL. Constituição Federal. VADE MECUM: Constituição da República Federativa do Brasil. 7.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p.52. 
20 Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_tribut%C3%A1rio>. Acesso em: 12 jul. 2009. Acesso 
em: 31 set. 2009. 
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A obrigatoriedade da inclusão de todas as receitas no orçamento anual continua 

válida, é o que reza o seguinte dispositivo do art. 165 da Constituição Federal: “Art. 165. [...] 

§ 5º - A lei orçamentária anual compreenderá: I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da 

União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações 

instituídas e mantidas pelo poder público”21. Entretanto a sua desobediência não mais 

impossibilita a exigência do tributo desde que se obedeça ao princípio aqui discutido. 

 

Há tributos que não precisam obedecer a esse ditame por força de mandamento 

constitucional, portanto são exceção à regra da cobrança de tributos em exercício posterior ao 

da publicação da lei instituidora ou majoradora. São eles: o imposto de importação, o imposto 

de exportação, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre operações 

financeiras e o imposto extraordinário, todos devido ao seu caráter essencial de reguladores de 

mercado. Também compõem esse rol: o empréstimo compulsório criado nas hipóteses de 

calamidade pública ou guerra externa e as contribuições destinadas ao financiamento da 

seguridade social, esses só obedecem ao princípio da anterioridade nonagesimal 

posteriormente comentado, esses tributos fogem à regra devido ao seu caráter emergencial. 

 

 

3.2.3 Princípio da anterioridade nonagesimal ou noventena 

 

 

Na mesma esteira do item anteriormente discutido, o princípio da anterioridade 

nonagesimal ou da noventena visa resguardar outro mandamento comentado neste trabalho, o 

princípio da segurança jurídica. É que para essa norma, mesmo que a cobrança se dê em 

exercício posterior ao da lei que instituiu ou majorou o tributo, obedecendo assim ao princípio 

da anterioridade, deve-se obedecer ao interregno de noventa dias para que tal ato 

administrativo se efetive. É mais um dispositivo constitucional que garante anterior ciência ao 

contribuinte de exação futura pretendida pelo Fisco.  

Observe-se o seguinte permissivo constitucional:  

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: III - cobrar tributos: b) no 
mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 

                                                 
21 BRASIL. Constituição Federal. VADE MECUM: Constituição da República Federativa do Brasil. 7.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p.57. 
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aumentou;c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a 
lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b22.  

 

Os dois princípios são cumulativos. 

 

A fonte material da norma, sobrevinda com a Emenda Constitucional n. 42 de 

2003, derivou de várias situações onde o Estado promulgava leis que instituíam ou 

majoravam tributos às vésperas do findar do exercício, fazendo com que já no ulterior fosse o 

tributo cobrado, há casos até de espaços temporais de 24 horas entre a publicação da lei e o 

início da cobrança, foi o que ocorreu com a lei municipal de Fortaleza n. 8678, de 31 

dezembro de 2002. Observe-se: “Art. 1º - Fica instituída a contribuição de iluminação pública 

para o custeio do serviço de iluminação no âmbito do município de Fortaleza”23. 

 

As exceções a esse princípio são: o imposto de importação, o imposto de 

exportação, o imposto de renda, o imposto sobre operações financeiras, a fixação das bases de 

cálculo do imposto sobre a propriedade de veículos automotores e do imposto sobre a 

propriedade predial e territorial urbana, todos por seu caráter regulador; os impostos 

extraordinários e os empréstimos compulsórios criados nas hipóteses de calamidade pública 

ou guerra externa, por seu fim emergencial. 

 

 

3.2.4 Princípio da irretroatividade da lei tributária 

 

 

Percebe-se nesse princípio a prudência do legislador constitucional. É que a 

norma é desnecessária, tendo em vista que a irretroatividade da lei – em sentido amplo – é 

válida para todas as searas do Direito por força do art.5º da Carta Magna. Observe-se: “Art. 

5º. [...] XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 

julgada” 24. Portanto lei posterior não afetará atos e direitos já consolidados, é uma questão de 

segurança jurídica, mais uma vez.  

 

                                                 
22 BRASIL. Constituição Federal. VADE MECUM: Constituição da República Federativa do Brasil. 7.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p.52. 
23 Disponível em <http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/legislacao/gerados/leis/LEI_N8678_2002.pdf>. Acesso 
em: 8 out. 2009. 
24 BRASIL. Constituição Federal. VADE MECUM: Constituição da República Federativa do Brasil. 7.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p.9. 
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As razões de tal precaução legislativa encontram fundamentos em fatores mais 

históricos e sociológicos do que jurídicos. Por vezes, devido à tácita forma com que o art. 5º 

prescreve o princípio em tela, o Estado adentrava no ordenamento jurídico leis que 

desconstituíam situações já petrificadas. No Direito Tributário, em razão da delicada relação 

entre o Fisco e o contribuinte, sendo o primeiro quase sempre voraz quando o tema é 

arrecadação, achou por bem o legislador estabelecer expressamente que a lei tributária não 

retroagirá para alcançar situações consolidadas, protegendo dessa forma o contribuinte e 

dando mais um subsídio de segurança jurídica a todo o sistema.  

 

 

3.2.5 Princípio da tipologia tributária 

 

 

Assemelha-se a idéia desse princípio ao Direito Penal, quando só haverá cobrança 

de tributos se ocorrerem fatos anteriormente previstos na legislação tributária ensejadores de 

tal ato administrativo, como quando somente haverá crime se a conduta encaixar-se 

perfeitamente na descrição contida no dispositivo penal. Em ambos os casos faz-se necessária 

a operação da subsunção, que é a adequação típica do fato à norma. No Direito Tributário essa 

lógica dá-se através de dois institutos: a hipótese de incidência e o fato gerador. 

 

A hipótese de incidência é a situação prevista em lei que, ocorrendo, motivará o 

Estado a tributar o cidadão, mediante o trâmite administrativo adequado. O fato gerador é o 

acontecimento dessa situação. O princípio em tela reza que somente haverá razão para que 

seja cobrado determinado tributo se, ocorrido o fato gerador, este se subsume à hipótese de 

incidência anteriormente prevista.  

 

Foi através da hipótese de incidência e da base de cálculo que o legislador 

diferenciou as diversas espécies de tributos, onde cada um deles é previsto no ordenamento 

jurídico obedecendo a certos critérios relacionados à essência do acontecimento. Para 

exemplificar o raciocínio tem-se o imposto e a taxa, espécies de tributos. O primeiro é 

cobrado de forma desvinculada ao uso do serviço público, dependendo apenas da ocorrência 

do fato gerador, o segundo pressupõe gozo direto do cidadão ao serviço público prestado. 
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O princípio é implícito, e pode ser extraído do seguinte dispositivo constitucional: 

“Art. 154. A União poderá instituir: I - mediante lei complementar, impostos não previstos no 

artigo anterior, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de 

cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição” 25. A conjunção “ou” do texto deve ser 

entendida por “e”, quando a soma do fato gerador com a base de cálculo é que devem resultar 

a natureza do tributo, e não somente o fato gerador, como prescreve o art. 4º do CTN. 

Acompanhe: “Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador 

da respectiva obrigação [...]”26. Se usado o critério da hierarquia de normas para a solução de 

antinomias aparentes facilmente transpõe-se o obstáculo proposto pelo raciocínio. 

 

 

3.2.6 Princípio da proibição de tributo com efeito de confisco 

 

 

Este princípio é de difícil configuração. Confisco é “uma forma de aquisição 

coativa da propriedade de entidades privadas, pelo Estado, sem que haja lugar ao pagamento 

de qualquer compensação”27. O conceito não apresenta dificuldade, a dificuldade é a 

delimitação de seu alcance, tendo em vista o art. 150, IV, da Constituição Federal e o direito 

constitucional de propriedade. Estabelecer o liame entre o confisco e a tributação correta e 

justa é que traz dificuldade ao intérprete. 

 

Para resolver esse problema deverão ser observados os princípios da nova 

hermenêutica constitucional, interpretando o dispositivo segundo os ditames da razoabilidade 

e da interpretação conforme a Constituição. Tanto a doutrina como a jurisprudência ainda não 

firmaram entendimento dos limites entre os dois valores que se antagonizam.  

Para que o Estado adentre o patrimônio do cidadão por meio de exação ou multa 

confiscatória há que se obedecer aos ditames da razoabilidade, proporcionalidade e da 

capacidade contributiva, estabelecendo assim o ponto principal onde o Estado tributa a 

propriedade particular a fim de atender a interesse público sem que para isso prive o cidadão 

de seu direito a ter resguardada a sua propriedade, sem a devida indenização cabível.  

                                                 
25 BRASIL. Constituição Federal. VADE MECUM: Constituição da República Federativa do Brasil. 7.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p.53. 
26 BRASIL. Código Tributário Nacional. VADE MECUM: Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966. 7.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p.715. 
27 Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Confisco>. Acesso em: 4 out. 2009. 
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3.2.7 Princípio da vinculabilidade da tributação 

 

 

Prescreve esse princípio que os atos que pratica a Administração Pública na 

atividade tributária devem se coadunar com o que ordena a norma, deixando pouca ou 

nenhuma discricionariedade para que o fisco exerça tais atos conforme sua melhor 

conveniência e oportunidade. 

 

Vale observar que a doutrina constitucional moderna mitiga a clássica 

classificação dos atos administrativos em vinculados e discricionários, indicando ao operador 

do Direito que todos os atos da Administração Pública são vinculados, sendo uns com pouca 

ou nenhuma elasticidade, os vinculados em sentido estrito, outros com maior margem de 

abertura, contudo ainda vinculados à norma, sendo chamados de atos discricionários. Sem 

adentrar no mérito da discussão, defende-se que o princípio da vinculabilidade da tributação 

atrela-se ao conceito jurídico clássico do Direito Administrativo. 

 

Entretanto o que se observa é que a atuação administrativa nesse setor também se 

dá por meio dos atos discricionários, e não são poucos. O que ocorre é que a doutrina 

generalizou o particular em detrimento do geral. É que os expedientes de maior importância, 

evidentemente em menor quantidade, são pautados por uma estrita vinculabilidade, enquanto 

que no cotidiano observa-se uma intensa discricionariedade nos atos das autoridades 

administrativas tributárias. 

 

 

3.2.8 Princípio da indelegabilidade da competência tributária 

 

 

Mormente não esteja explicitado na Carta Magna a faculdade que tem o legislador 

de criar tributos e sobre eles dispor, inaugurando a ordem jurídica, não pode esta ser delegada, 

devendo permanecer no corpo das prerrogativas constitucionais da pessoa que a recolher da 

Constituição Federal. 
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A competência tributária conferida a uma entidade federativa não pode ser 

delegada, o máximo que pode ocorrer é que a entidade legitimada a instituir o tributo o faça e 

depois passe adiante tão somente a capacidade para ser sujeito ativo. 

 

Atendendo desta forma o disposto no artigo 7º do Código Tributário Nacional: "A 

competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar 

tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária 

conferida por uma pessoa jurídica a outra"28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 BRASIL. Código Tributário Nacional. VADE MECUM: Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966. 7.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p.715. 
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4 O ESTADO E A TRIBUTAÇÃO 
 

 

O Estado, no seu mister de cumprir a função social que lhe foi incumbida, qual 

seja a de propiciar à sociedade seu bem estar social, econômico, cultural e político, necessita 

de recursos financeiros para tal, adquiridos mediante atividade econômica estatal, tributação 

de contribuintes, negócios internacionais, enfim, qualquer meio capaz de gerar renda ao país. 

 

A própria existência do Estado pressupõe a atividade fiscalizadora fazendária, 

considerando que sua cobrança é compulsória e parte da natureza do indivíduo furtar-se a ela, 

é o que preleciona Denise Lucena Cavalcante, em artigo publicado na obra Estudos de Direito 

Constitucional e Urbanístico: 

 

O Estado, desde sua origem, com o intuito de prover os cofres públicos, sempre 
lançou mão do poder de tributar, tanto da antiga forma, que partia da arbitrariedade, 
como da forma atual, que se fundamenta na legalidade, o que ratifica o entendimento 
de que a tributação é característica inerente ao próprio Estado29.  

 

A fiscalização fazendária consiste em um processo coordenado pelo Estado a fim 

de recolher contribuições tributárias compulsórias de pessoas, físicas ou jurídicas, 

contribuintes ou responsáveis, que realizaram determinados atos, fatos geradores, necessários 

e suficientes para que destas fossem cobrados pelo Estado valores pré-determinados, pela 

alíquota e base de cálculo, e assim arrecadar fundos para o correto cumprimento 

constitucional do dever estatal. 

 

 

4.1 O novo direito tributário 

 

 

É de se indagar acerca dos limites éticos a que estão sujeitos o Estado e o 

contribuinte quando o assunto é a tributação. Tanto um como outro têm deveres a cumprir 

nessa relação tão conflituosa. Quais os parâmetros corretos para que se cumpram essas 

obrigações de forma voluntária? O que condiciona a ética tributária do Poder Público e a do 

cidadão obrigado ao pagamento? Que princípios levam a uma justa tributação? 

                                                 
29 RODRIGUES, Francisco Luciano Lima, org. CAVALCANTE, Denise Lucena, in. Homenagem à Prof. 
Magnólia Guerra. São Paulo: RCS, 2007, p. 120. 
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A resposta a essas indagações está na hermenêutica, mais particularmente na nova 

hermenêutica constitucional.  

 

O positivismo normativista surgido na metade do século XX e causador do 

recrudescimento da visão jurídico-filosófica do Direito fez com que esse se confundisse com a 

própria norma, causando uma perigosa separação com a Ética. Com as atrocidades de Hitler e 

o fim da 2ª guerra mundial ocorreu uma aproximação definitiva entre o Direito e a Justiça, 

crescendo em importância o estudo e a valorização dos princípios. A Ética se reconcilia com o 

Direito, superando todas as formas de positivismos exacerbados30. 

 

A conseqüência de toda essa sucessão de fatos é a crescente positivação do Direito 

Natural, por meio dos princípios gerais. Com isso pode-se afirmar que tais normas baixam do 

status nebuloso e montanhoso em que viviam para subir ao degrau mais alto da hierarquia 

normativa.  

 

Essa nova fase, denominada pós-positivista, coloca os princípios como espécies 

de normas, ao lado das regras, normas em sentido estrito, concebendo um Estado que se 

baseia fortemente na força desses enunciados normativos. Algumas características podem ser 

observadas nessa nova concepção: i) os princípios deixam de ter especulação metafísica e 

abstrata e passam para a seara concreta e positiva do Direito; ii) os códigos deixam de ser os 

principais referenciais normativistas, cedendo lugar às constituições; iii) os princípios e 

normas deixam de ser conceitos distintos e passam a ser considerados espécie e gênero, 

respectivamente; iv) os princípios passam a encampar o domínio da ciência jurídica, saindo da 

esfera jusfilosófica; v) os princípios deixam de ter caráter de norma programática, 

considerando sua essência normativa. De todo, o que pode se observar é que os princípios 

ganham total hegemonia e preeminência na nova ordem constitucional31. 

 

O Direito Tributário não foge a essa nova formulação conceitual constitucional, 

pelo contrário, obedece a todos os novos caminhos que o Direito Constitucional percorre. 

Com o pós-positivismo ressurge a ascensão dos valores de justiça tributária e a essencialidade 

                                                 
30 Fundamentos teóricos e filosóficos do Novo Direito Constitucional Brasileiro - (Pós-modernidade, teoria 
crítica e pós-positivismo)". Revista Diálogo Jurídico. Salvador. CAJ - Centro de Atualização Jurídica. V.1. nº 6. 
setembro 2001. p. 23-24. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br> . Acesso em: 4 out. 2009. 
31 Disponível em <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3840>. Acesso em: 12 jul. 2009. 
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dos direitos fundamentais aplicados ao processo tributário. O Direito Tributário do novo 

século, mais do que nunca orientado pelo Direito Constitucional Tributário, recebe descarga 

intensa de uma visão pós-positivista e principiológica do fenômeno jurídico. É assim que a 

moderna hermenêutica constitucional, calcada pela interpretação conforme a Constituição, 

pela razoabilidade e efetividade, além de outros critérios, aparece como método para uma 

nova percepção dos ditames tributários, baseada essencialmente na idéia de justiça social e 

solidariedade na aplicação de normas fiscais. Faz-se então necessário visualizar a 

mutabilidade dos valores jurídico-tributários fundamentais, tendo em vista a abertura de 

valores a qual o Direito está submetido, não escapando o Direito Tributário de tal enfoque. 

 

O canal de comunicação entre o sistema de valores éticos e o sistema jurídico 

torna-se cada vez mais aberto, aproximando salutarmente cada vez mais os órgãos judiciais do 

cidadão, o que leva a uma crescente ampliação do rol de intérpretes da Constituição. É com 

base nisso que Peter Häberle escreve sobre a Sociedade Aberta dos Intérpretes da 

Constituição: 

  

A sociedade torna-se aberta e livre, porque todos estão potencial e atualmente aptos 
a oferecer alternativas para a interpretação constitucional. A interpretação 
constitucional jurídica traduz (apenas) a pluralidade da esfera pública e da realidade 
(die pluralistische Öffentlichkeit und Wirklichkeit), as necessidades e as 
possibilidades das comunidade, que constam do texto, que antecedem os textos 
constitucionais ou subjazem a eles32.  

 

No mesmo sentido preleciona Ricardo Lobo Torres, arrematando o raciocínio no 

concernente à abertura do canal acima comentado: 

 

Ela vai buscar fora de si, na ética e na filosofia, os seus fundamentos e a definição 
básica dos valores. Temas como os da justiça fiscal, da redistribuição de rendas, do 
federalismo financeiro, da moralidade nos gastos públicos, voltam a ser examinados 
sob a perspectiva da Ética, da Filosofia Política e da Teoria da Justiça, que 
recuperam o seu prestígio nos últimos anos33.  

 

Ética tributária é justiça tributária, é igualdade aristotélica34, é proporcionalidade, 

é procurar o meio termo. O ajuste entre as necessidades dos recursos públicos e a capacidade 

contributiva do cidadão deve ser sempre buscado. 

                                                 
32 COELHO.Inocêncio Mártires, "Konrad Hesse/Peter Häberle: um retorno aos fatores reais de poder". Revista 
Diálogo Jurídico. Salvador. CAJ - Centro de Atualização Jurídica. v. I. nº 5. agosto de 2001. Disponível em: 
<http://www.direitopublico.com.br> . Acesso em: 31 set. 2009. 
33 TORRES. Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário 7.ed. Rio de Janeiro: Renovar. 2000. p. 14. 
34 Ética a Nicômaco. São Paulo: Martin Claret, 2002. p. 110-111. 
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4.2 A tributação e a ordem econômica 

 

 

A intervenção estatal na ordem econômica faz-se necessária em razão do poder-

dever que o Estado tem de regular eventuais situações de desequilíbrio que o mercado 

apresenta. Comumente isso é feito pela sua atuação direta através de serviços públicos ou pelo 

funcionamento de organismos estatais nas atividades econômicas privadas. Ocorre que as 

atividades de fomento às empresas particulares também funcionam como meio de intervenção 

estatal na ordem econômica, os estímulos e desestímulos tributários são fortes ferramentas 

que o Estado dispõe para atingir esse fim. 

 

Mesmo antes da Emenda Constitucional nº 18, de 1965, e do CTN, o Estado já 

empregava os tributos como forma de intervenção no meio econômico, criando vários tributos 

com caráter de extrafiscalidade, as taxas são bons exemplos dessa prática. Após a codificação, 

o Fisco institui o empréstimo compulsório como ferramenta principal dessa empreitada. A 

Carta Magna não recebeu esse tributo35 quando voltado para esse fim, afastando o texto do 

inciso III do art. 15 do CTN de seu texto, mas aproximou a tributação e a ordem econômica, 

trazendo no art. 149 a contribuição interventiva. Sem prejuízo deste tributo, a Constituição 

também trouxe a CIDE sobre os combustíveis, eficaz regulador de mercado. Entretanto, a 

intervenção com a ordem econômica e a tributação não se limitam a essas contribuições, o 

texto constitucional é permeado de instrumentos tributários voltados para eventuais atuações 

de fomento. 

 

Os melhores exemplos desta afirmativa são os chamados impostos reguladores, 

aqueles responsáveis pela fixação das alíquotas de exportação, importação, IPI e IOF, prevista 

no art. 153, §1º da CF. Esses instrumentos mitigam o princípio da legalidade estrita, na 

medida em que prevêem ao Poder Executivo a faculdade de alteração dessas alíquotas 

conforme melhor conveniência e oportunidade. 

 

Para o Professor Celso Ribeiro de Bastos: “[...] nos momentos de grande 

demanda, e nos momentos de crise, atua incentivando, instigando o mercado. É por isso que 

se tem, no nosso sistema, bem como na maior parte do mundo, o Estado como agente 

                                                 
35 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário esquematizado. São Paulo: Método, 2007, p.65. 
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normativo e regulador da ordem econômica” 36. Na prática mercadológica se pode observar 

exemplos que vão desde o imposto de renda das pessoas físicas até a indústria 

automobilística, com o IPI dos carros populares.  

 

A intenção do Fisco em estimular a formalização dos contratos dos trabalhadores 

domésticos, utilizando as deduções do IR, traz nova configuração de extrafiscalidade. Deve 

ainda ser observado que muitas outras possibilidades tributárias passam a admitir tal 

permissão constitucional para que os tributos sirvam para tais fins, especialmente através da 

mitigação dos princípios da anterioridade e da legalidade estrita, como ocorre na CIDE 

combustível e no ICMS. 

 

De resto, é forçoso admitir que não se podem desatrelar as demais funções do 

Estado com a nova forma de tributação, restando claro que um estudo pormenorizado do 

Direito Tributário e Econômico requer a compatibilização desses institutos. 

 

 

4.3 Tributação e direitos humanos 
 

 

A democracia representativa foi firmada durante um processo histórico 

caracterizado pelo surgimento de três dimensões de direitos humanos: os que dizem respeito à 

cidadania política e civil, os que tratam da cidadania econômica e social e os relativos à 

cidadania imaterial37.  

 

Essas dimensões de direitos circulam em torno do Estado. A cada uma delas, é 

priorizado um dos poderes do Estado. Enquanto os direitos humanos de primeira dimensão 

dependem do Judiciário e do Legislativo, os de segunda e terceira requerem, para sua 

implementação, uma ação do Executivo. As dimensões de direitos enfrentam óbices para 

serem efetivadas, pois os princípios da globalização colidem com seus valores básicos, 

liberdade, igualdade e fraternidade. A busca desenfreada pela produção, pela livre circulação 

e incremento do consumo, oferece risco a todo o sistema de proteção à cidadania: 

                                                 
36 BASTOS. Celso Ribeiro. Curso de direito econômico. São Paulo: Celso Bastos Editor, 2004, p.258. 
37 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 4.ed. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 480. 
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A conquista da emancipação dos indivíduos e a capacidade de compreender o seu 
mundo é dificultada pela racionalidade que conduz o nosso sistema capitalista, na 
medida em que promove o sacrifício da nossa subjetividade. Boaventura de Souza 
Santos, lembrando Marcuse, infirma: “... o capitalismo conduz inelutavelmente ao 
sacrifício da subjetividade individual na medida em que é incapaz de satisfazer todas 
as necessidades psíquicas e somáticas do indivíduo e de desenvolver em pleno as 
capacidades emocionais deste. Por isso a docilidade e a passividade dos indivíduos 
e, sobretudo, dos trabalhadores são obtidas através das formas repressivas de 
felicidade ‘oferecidas’ à esmagadora maioria da população por via do consumo 
compulsivo de mercadorias38.  

 

Não é difícil perceber quem perderá o embate. Considerando que o mercado 

ganha cada vez mais autonomia perante o Estado, os direitos humanos tendem a atrofiar-se. 

Formalmente eles persistem, mas sua realização material é fato cada vez mais raro. Reduz-se 

então seu campo de incidência. Nesse passo, as decisões principais não são as concernentes 

aos direitos humanos, mas aquelas que têm por fim neutralizar os efeitos perversos da 

tributação na vida social.  

 

Com o incremento da tributação, ampliam-se a exclusão e a desigualdade, 

considerando que a sonegação tributária tem sido um dos pontos relevantes para o incremento 

da produtividade, mostrando a imbricação existente entre criminalidade social e econômica, 

forçando os órgãos estatais a ampliar sua atuação na preservação da segurança e da ordem. 

 
A história dos povos e da sociedade apresenta-se como a história dos contínuos 
obstáculos encontrados neste caminho, a história da contínua violação dos direitos 
humanos, isto é, a permanente tentativa de se reprimir as necessidades reais das 
pessoas, dos grupos humanos e dos povos39.  

 

Frente a esse problema, a resposta passa, obrigatoriamente, pelo Direito 

Tributário, que não leva em conta as transformações pelas quais vem passando o mundo 

durante os últimos trinta anos. Não desempenha sua função óbvia de prestar bons serviços 

públicos, para isso basta observar o caos no sistema de saúde, previdenciário, habitacional, 

etc. Também não serve em outros objetivos de valores estratégicos como a interação entre a 

Economia e o Estado, que testemunhamos com as acusações de guerra fiscal, e alimentando 

ressentimento recíproco entre São Paulo e o resto do Brasil40, dando como exemplo a 

                                                 
38 REVISTA CRÍTICA DE CIÊNCIAS SOCIAIS.Coimbra: n.32. jun.1991, p. 149. 
39 BARATTA, Alessandro. Direitos humanos: entre a violência estrutural e a violência penal. Universidade de 
Saarland. Alemanha: 1993. 
40 Disponível em <http://www.fundap.sp.gov.br/publicacoes/sise/pdf/SISE%201.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2009. 
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concentração de renda, que é um problema crônico no Brasil, onde 10% da população detém 

cerca de 50% da renda nacional41 seria utópico exigir a reversão desse quadro no curto prazo. 

 

 

4.4 Autoridades tributárias estaduais e municipais 
 

 

A falta de previsão legal para que não somente as autoridades administrativas 

federais tenham a faculdade de requisitar apoio policial quando impedida pelo contribuinte na 

sua função fiscalizadora é fato digno de correção. Não há nenhum sentido deixar de prever a 

prerrogativa para as autoridades estaduais e municipais, mas seria forçoso admitir 

interpretação extensiva ao dispositivo legal, mesmo levando em consideração uma 

interpretação histórica ao artigo em comento, quando em 1966, em pleno regime militar 

fervoroso, a União concentrava quase que a totalidade dos poderes de decisão mais 

importantes para a nação. 

 

Ricardo Alexandre advoga em sentido contrário. Observe-se: 

 
Requisitar significa pedir com força vinculante ou ordenar. Assim, não podem as 
autoridades policiais deixar de atender a requisição das autoridades fiscais nas 
situações descritas no dispositivo, até porque, nos termos constitucionais, a 
administração fazendária e seus servidores fiscais têm, dentro de suas áreas de 
competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na 
forma da lei (CF, art. 37, XVIII). 
No dispositivo legal acima transcrito, a expressão “e reciprocamente” autoriza, ao 
menos na teoria, que a autoridade administrativa estadual ou municipal requisite 
força pública federal, não havendo vinculação entre o ente em nome do qual atua a 
autoridade e a polícia que ele pode requisitar. Andou bem neste ponto o legislador, 
posto que a situação em que se faz necessária a utilização da força pública são, 
normalmente, marcadas pela urgência, o que aponta no sentido de se requisitar o 
aparelhamento policial que tem condições de se fazer presente de uma maneira mais 
célere. 
Na prática, é regra que as autoridades federais formulem suas requisições à polícia 
federal e que as autoridades estaduais e municipais requisitem à polícia militar. 
Contudo, a requisição entre esferas administrativas diferentes é plenamente possível. 
O poder de requisitar a força policial é da autoridade que preside a diligência e não 
necessariamente do chefe da repartição fiscal42. 

 

 

                                                 
41 Disponível em <http://www.brasildefato.com.br/tributos-sao-o-principal-agente-da-concentrcao-de-renda-diz-
ipea->. Acesso em: 18 ago. 2009. 
42 Alexandre, Ricardo. Direito tributário esquematizado. São Paulo: Método, 2007, p. 475. 
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Por analogia poder-se-ia aplicar o disposto no art. 29 II do Estatuto da 

Microempresa. Observe-se:  

 

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á 
quando: II – for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não 
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como 
pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, 
negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses 
que autorizam a requisição de auxílio da força pública43.  
 

 

Ora, o Estatuto em comento tem como destinatários todos os entes federativos, é o 

que preleciona seu art.1º, caput. Observe-se:  

 

Esta lei complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado 
e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no 
âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
especialmente no que se refere: I - à apuração e recolhimento dos impostos e 
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante 
regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias44.  

 
Portanto as autoridades federais, estaduais e municipais poderiam requisitar a 

força policial nos casos de embaraço à fiscalização para determinar a exclusão ou não da 

Pequena ou Microempresa do regime do SIMPLES NACIONAL. 

 

Mas ainda assim, seria forçoso adotar tal tipo de complementação à lacuna da lei. 

Portanto, adota-se a postura de que o art. 200 não se aplica às autoridades estaduais e 

municipais. 

 

 

4.5 O Código de Defesa do Contribuinte 
 

 

É de Jorge Bornhausen o Projeto de Lei Complementar do Senado nº 646 de 

199945. Trata a proposta da criação do Código de Defesa do Contribuinte, sem dúvida o 

primeiro passo do cidadão rumo à modernidade em matéria fiscal, considerando que seus 

                                                 
43 BRASIL. Estatuto da Microempresa. VADE MECUM: Lei complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006. 
7ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 1129. 
44 Idem, p. 1117. 
45 Disponível em <http://www.direitosdocontribuinte.com.br/page114.htm>. Acesso em: 12 jul. 2009. 
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dispositivos prevêem disposições revestidas de cidadania não vistas desde o Código de Defesa 

do Consumidor e do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

É fato que o projeto de lei institucionaliza garantias constitucionais dos 

contribuintes em assuntos tributários e minimiza a enorme diferença entre fisco e cidadão, 

além de projetar o Brasil frente aos outros países no que se refere a legislação tributária, na 

busca incessante pela justiça social. 

 

Vários são os avanços trazidos pelo diploma, entre os quais se podem destacar: a 

vedação à interdição de estabelecimentos e à proibição de negociações com repartições 

públicas, a proibição de barreiras fiscais e de impedimento do contribuinte de fruir de 

benefícios e incentivos fiscais, o direito de recurso sem condicionamento a depósito ou 

qualquer outro ônus, estabelecimento de prazos para as decisões administrativas, entre outros. 

O aspecto mais relevante pertinente a esse trabalho é a pretensa revogação do art. 200 do 

CTN, prevendo tão somente o uso da força policial mediante autorização judicial, em 

qualquer caso. Observe o seguinte dispositivo do projeto em tramitação: 

 
Art. 30. É vedado à Administração Fazendária, sob pena de responsabilidade 
funcional de seu agente: [...] III – fazer-se acompanhar de força policial nas 
diligências ao estabelecimento do contribuinte, salvo se com autorização judicial na 
hipótese de justo receio de resistência ao ato fiscalizatório46. 

 

 Nesse ponto critica-se o extremismo, tal restrição inviabilizaria o ofício do fiscal 

de tributos, que sempre ficaria a depender de autorização do judiciário para proceder nos atos 

fiscalizadores. Alguns críticos posicionam-se contra o regime, sua maior justificativa é que o 

referido código engessará a atividade fiscalizatória. Data vênia discorda-se de tal postura, 

acompanhando o entendimento de Hugo de Brito Machado: 

 

O Código de Defesa do Contribuinte seria desnecessário se no Brasil as autoridades 
cumprissem a Constituição Federal. Ele não é mais que uma tentativa no sentido de 
fazer com que as autoridades da Administração Tributária cumpram a Constituição, 
porque na verdade aquele Código nada faz além de explicitar os princípios 
constitucionais onde repousam os direitos fundamentais do cidadão contribuinte. Por 
isto mesmo todas as pessoas de bem esperam sua aprovação47. 

 

 

                                                 
46 Disponível em <http://www.geocities.com/tributum/leiscomplementares/CodigoDefesaContribuinte1.html>. 
Acesso em: 12 jul. 2009. 
47 Disponível em <http://www.hugomachado.adv.br/>. Acesso em: 01 nov. 2009. 
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A última movimentação do projeto deu-se em 25/03/2008, quando foi submetido a 

audiência pública com o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral da Fazenda 

Nacional, a fim de instruir a presente matéria. 

 

Vale observar que diversos estados da federação já possuem seu código de defesa 

do contribuinte, o que corrobora ainda mais a necessidade imediata de um diploma unificador 

nacional. 
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5 DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

 

 

O surgimento dos direitos e garantias fundamentais remonta ao momento histórico 

em que era necessário um instrumento para controlar e conter os abusos de poder do Estado e 

de suas autoridades. Predominam então os princípios da igualdade e da legalidade como 

regentes do Estado moderno e contemporâneo. 

 

Para José Afonso da Silva, direitos fundamentais do homem são “aquelas 

prerrogativas e instituições que o direito positivo concretiza em garantias de uma convivência 

digna, livre e igual de todas as pessoas, sem as quais a pessoa humana não se realiza, não 

convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive”48. 

 

Do conceito dos direitos humanos fundamentais destacam-se duas das suas 

finalidades: consolidação da dignidade da pessoa humana e garantia contra abusos do poder 

estatal. No dizer de Canotilho, aos direitos fundamentais cumprem:  

 

[...] a função de direitos de defesa dos cidadãos sob uma dupla perspectiva: (1) 
constituem, num plano jurídico-objetivo, normas de competência negativa para os 
poderes públicos, proibindo fundamentalmente as ingerências destes na esfera 
jurídica individual; (2) implicam, num plano jurídico-subjectivo, o poder de exercer 
positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva) e de exigir omissões dos 
poderes públicos, de forma a evitar agressões lesivas por parte dos mesmos 
(liberdade negativa)49. 

 

A essência dos direitos fundamentais passa então a ser constitucional desde o 

momento em que se inseriram na Carta Magna. Desta forma, fundamentam-se e nascem no 

princípio da soberania popular. 

 

Quanto à eficácia e aplicabilidade de tais direitos, a Constituição Federal de 1988, 

em seu artigo 5º, parágrafo 1º, prescreve que as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicabilidade imediata.  

 

Para que cumpram as suas finalidades, os direitos fundamentais apresentam 

características próprias: inalienabilidade (são direitos inegociáveis, indisponíveis, tendo em 
                                                 
48 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 18.ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2000,  p. 
182. 
49 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional. Coimbra: Almedina, 1993. p. 541. 
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vista seu conteúdo não patrimonial); imprescritibilidade (nunca deixam de ser exigíveis, pois 

a prescrição é instituto jurídico próprio aos direitos patrimoniais); irrenunciabilidade (podem 

até não ser exercidos, entretanto não podem ser objeto de renúncia); inviolabilidade (devem 

ser observados por todos, inclusive pelo legislador e pelo constituinte derivado) e 

universalidade (a todos são assegurados tais direitos, independentemente de sua 

nacionalidade, sexo, raça ou credo). 

 

Alexandre de Moraes atribui, ainda, aos direitos fundamentais as seguintes 

características: interdependência(conexões entre as diversas previsões constitucionais, como, 

por exemplo, a liberdade de locomoção, a garantia do habeas corpus, bem como a previsão de 

prisão somente por flagrante delito ou por ordem da autoridade judicial competente); 

efetividade (o Poder Público deve garantir a efetivação dos direitos e garantias 

constitucionais) e complementaridade (os direitos humanos fundamentais não devem ser 

interpretados isoladamente, mas sim de forma conjunta com a finalidade de alcance dos 

objetivos previstos pelo legislador constituinte)50. 

 

São destinatários da proteção, todos os brasileiros e estrangeiros residentes no 

País. Da mesma forma, as pessoas jurídicas são beneficiárias dos direitos e garantias 

individuais, pois têm direito à existência, à segurança, à propriedade, à proteção tributária e 

aos remédios constitucionais. De nada adiantaria assegurar a existência às pessoas jurídicas se 

a elas não lhes fossem conferidos os demais direitos. Assim é que, os direitos enunciados e 

garantidos pela Constituição Federal são de brasileiros, pessoas físicas e jurídicas. 

 

 

5.1 Direito à inviolabilidade do domicílio 

 

 

Interessa saber os contornos dessa garantia fundamental, tendo em vista a 

necessidade ou não de que tem o fiscal de tributos da chancela do contribuinte para que possa 

adentrar a empresa, realizando assim o ato fiscalizador. Nos dizeres de Paulo Gustavo Gonet 

Branco: “O domicílio delimita um espaço físico em que o indivíduo desfruta da privacidade, 

                                                 
50 MORAES, Alexandre. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º a 5º da 
Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 41. 
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em suas variadas expressões. Ali não deve sofrer intromissão por terceiros, e deverá gozar da 

tranqüilidade da vida íntima”51. 

 

A definição do termo “casa” é imprescindível ao tema, pois é a partir dela que se 

constatará a constitucionalidade da conduta do fiscal de tributos que adentra o 

estabelecimento do contribuinte. Casa é “todo lugar privativo, ocupado por alguém, com 

direito próprio e de maneira exclusiva, mesmo sem caráter definitivo ou habitual”52. Na obra 

citada o autor descreve que o Ministro Celso de Mello entende que a noção de domicílio não 

se restringe à habitação do indivíduo, alcançando até mesmo o espaço em que este exerce sua 

atividade profissional. É no mesmo sentido o ensinamento de Alexandre de Moraes: 

 

No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito 
privado ou no senso comum, não sendo somente a residência ou ainda a habitação 
com intenção definitiva de estabelecimento. Considera-se, pois, domicílio todo local, 
delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, 
inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço, preserva-se, 
mediatamente, a vida privada do sujeito53. 

 

Portanto o domicílio, entendido em sentido amplo, é inviolável. Entretanto 

existem exceções previstas no texto constitucional ao mandamento. A primeira é no caso de 

flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou ainda durante o dia, por determinação 

judicial. Na primeira e última alternativa perquire-se sobre sua pertinência à fiscalização 

tributária. Naquela se, com o cometimento de conduta típica penal pelo contribuinte ou 

qualquer pessoa que esteja presente ao ato no momento da fiscalização, o fiscal teria a 

possibilidade de adentrar o estabelecimento sem ordem judicial, iniciando a fiscalização. 

Nessa, requisitando o fiscal à autoridade judicial o devido mandado. As respostas a essas 

indagações seguirão nas próximas páginas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 MENDES, Gilmar. Curso de direito constitucional. 4.ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009, p.430. 
52 Idem, p.431 apud MIRANDA, Pontes. 
53 MORAES, Alexandre.Direito constitucional. 15.ed. São Paulo: Atlas, 2004, p.83. 
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5.2 Direito à preservação da imagem 

 

 

O direito à honra e à boa imagem está previsto no art. 5º, X, da Carta Magna. É ele 

que protege o cidadão de atos estatais que porventura possam denegrir a boa reputação do 

contribuinte, tem como objeto a proteção da vida privada, salvaguardando um espaço íntimo 

intransponível por intromissões ilícitas externas.  

 

Durante a fiscalização tributária, em especial se houver a presença da Polícia, 

pode haver dano a esse bem jurídico se os ali presentes e a própria comunidade local tomam 

conhecimento de que a polícia estava presente no estabelecimento do contribuinte. É que 

órgãos policiais têm cunho essencialmente repressor, deixando a entender à comunidade que o 

cidadão alvo da fiscalização pratica condutas ilícitas.  O simples uso de viaturas caracterizadas 

já é suficiente para causar constrangimento à empresa fiscalizada, ferindo assim, por via 

cruzada, o disposto no art. 198 do CTN, no que tange ao dever de sigilo fiscal das autoridades 

públicas. Sobre a matéria recomenda-se o texto de Denise Lucena Cavalcante54. 

 

Para os fiscais federais vigora o Decreto Nº 1.171 de 27 de junho de 1994, que 

lhes impõe um Código de Ética, que considera “deveres fundamentais do servidor público”, 

dentre outros: 

 

Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, 
escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais 
vantajosa para o bem comum; 
Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as 
limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie 
de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho 
político e posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral55 

 
 
 

 

 

                                                 
54 SARAIVA, Oswaldo Othon de Pontes Filho, org. Reforma tributária (emendas constitucionais nº 41 e 42, de 
2003, e nº44 de 2004), cit. Belo Horizonte: Fórum, 2004,  p. 133-150. 
55Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm>. Acesso em: 12 jul. 2009. 
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5.3 Direito à intimidade 

 

 

O direito à intimidade na Constituição Federal está mais ligado ao confronto com 

o direito à informação, à comunicação social. O objeto deste estudo não visa essa direção do 

dispositivo constitucional, mas outra, aquela que diz respeito ao direito que tem o contribuinte 

de ter sua intimidade preservada quando da visita da fiscalização tributária, onde por vezes o 

estabelecimento abriga objetos pessoais, como fotos, quadros, papéis, etc. Cabe ao agente 

público distinguir tais objetos com aqueles que dizem respeito às atividades contábeis da 

empresa, a fim de não ferir essa garantia constitucional, prevista no inciso X da Carta de 

1988. 

 

Por vezes essa distinção é difícil de ser observada. Na baila deste direito cumpre 

observar uma peculiaridade da fiscalização tributária. Ao apreender objetos que tenham 

relação com a eventual atividade ilícita podem entre eles estarem compreendidos 

computadores, notebooks, CDs, DVDs, ou seja, qualquer material que contenha informações 

valiosas para que o órgão tributário investigue a real dimensão da conduta. Ocorre que nesse 

mesmo material podem estar inclusos outros tipos de arquivos que dizem respeito à 

intimidade do contribuinte, como fotos, vídeos ou qualquer conteúdo pessoal, que não tenha 

relação alguma com a atividade da empresa.  

 

A modernidade trouxe mais essa implicação ao contexto da fiscalização tributária, 

saber até que ponto é pertinente a apreensão de tais objetos, tendo em vista os dois interesses 

aqui antagônicos. O primeiro, a efetividade da fiscalização e a melhor coleta de dados que 

serão usados em demandas administrativas e eventuais demandas judiciais. O segundo, a 

preservação da intimidade do contribuinte. Somente o tempo trará as respostas, seja na 

doutrina, jurisprudência ou legislação, a depender da quantidade e freqüência dos conflitos 

que ocorram devido a esse fator.   
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6 DO SOPESAMENTO ENTRE O DIREITO À FISCALIZAÇÃO 
ESTATAL E AS GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO CONTRIBUINTE  
 

 

O Código Tributário Nacional, juntamente com a Carta Magna, exige equilíbrio 

entre o direito de fiscalizar, arrecadar e cobrar conferido aos agentes da Administração 

Tributária e as garantias e os direitos assegurados ao contribuinte. 

 

Fundamentando-se na doutrina clássica e na jurisprudência, será defendida a 

posição intermediária entre os princípios da efetividade da máquina pública e da 

razoabilidade, levando em conta os princípios fundamentais elencados no art. 5º da 

Constituição Federal. 

 

No entender de Hugo de Brito Machado, as autoridades fiscais, baseadas no 

Código Tributário Nacional, de fato detêm tal competência, contudo a sua efetiva utilização 

deve ficar restrita às situações nas quais seus requisitos estejam presentes, pois, de outra 

forma, dependerá de mandado judicial, considerando que diversas garantias constitucionais 

asseguradas aos contribuintes impõem limitações ao alcance do art. 200 do CTN, que há de 

ser interpretado de conformidade com a Carta Magna, cujo descumprimento pode acarretar a 

invalidade das provas coletadas e na caracterização de crimes, tendo como exemplo o excesso 

de exação56. 

 

Paulo de Barros Carvalho tem postura mais estadista, abrandada por Eduardo De 

Moraes Sabbag: “deve imperar, na utilização da prerrogativa em comento, a máxima 

parcimônia, uma vez que o emprego da força, divorciado da guarida legal, pode ensejar o 

crime de excesso de exação ou de violência arbitrária” 57. 

 

Finalizando a fundamentação temos o discurso de Sacha Calmon Navarro Coelho, 

no sentido de que tal prerrogativa é de utilização muito delicada e dá fundamento para que a 

autoridade fiscal, sem fazer a prova necessária, requisite a força policial e cometa 

arbitrariedades58.  

                                                 
56 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 18.ed. São Paulo:Malheiros, 2003, p. 198. 
57 SABBAG, Eduardo de Moraes. Elementos do direito tributário. 9.ed. São Paulo: Premier Máxima, 2008, p. 
355. 
58 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 9.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, 
p. 885. 
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Portanto faz-se necessária extrema cautela e prudência quando houver requisição 

de força policial. Esta será sempre em caráter subsidiário, sendo usada somente nos casos de 

excessiva necessidade e gravidade de conduta do agente passivo, atendendo a todos os 

dispositivos constitucionais previstos nos direitos de 1º geração e justificando tão gravosa 

intervenção estatal. 

 

Lembrando que a arrecadação, por si só, não é de interesse público, é meio para a 

satisfação deste, adquirindo caráter instrumental, na colisão entre os dois valores a autoridade 

sempre deverá nortear-se pelo segundo. 

 

 

6.1 Necessidade de autorização do contribuinte 

 

 

Durante o ato fiscalizador importa perquirir se há a necessidade de autorização do 

contribuinte para que o fiscal adentre o estabelecimento, dando-se início à fiscalização, e caso 

assim não ocorra, se a autoridade tributária deve socorrer-se do devido mandado judicial.  

 

Nelson Hungria entende a matéria sob o seguinte viés:  

 

Para os fins da proteção jurídica a que se refere o art. 5º, XI, da Constituição da 
República, o conceito normativo de "casa" revela-se abrangente e, por estender-se a 
qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce 
profissão ou atividade (CP, art. 150, § 4º, III), compreende, observada essa 
específica limitação espacial (área interna não acessível ao público), os escritórios 
profissionais, inclusive os de contabilidade, embora sem conexão com a casa de 
moradia propriamente dita59. 

 

Na fundamentação do HC 82788/2005 o STF assim se pronunciou: 

 

Não são absolutos os poderes de que se acham investidos os órgãos e agentes da 
administração tributária, pois o Estado, em tema de tributação, inclusive em matéria 
de fiscalização tributária, está sujeito à observância de um complexo de direitos e 
prerrogativas que assistem, constitucionalmente, aos contribuintes e aos cidadãos em 
geral. Na realidade, os poderes do Estado encontram, nos direitos e garantias 
individuais, limites intransponíveis, cujo desrespeito pode caracterizar ilícito 
constitucional. A administração tributária, por isso mesmo, embora podendo muito, 
não pode tudo. É que, ao Estado, é somente lícito atuar, "respeitados os direitos 
individuais e nos termos da lei" (CF, art. 145, § 1º), consideradas, sobretudo, e para 

                                                 
59 Disponível em <http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/765365/habeas-corpus-hc-82788-rj-stf>. Acesso 
em: 07 jul. 2009. 
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esse específico efeito, as limitações jurídicas decorrentes do próprio sistema instituído 
pela Lei Fundamental, cuja eficácia - que prepondera sobre todos os órgãos e agentes 
fazendários - restringe-lhes o alcance do poder de que se acham investidos, 
especialmente quando exercido em face do contribuinte e dos cidadãos da República, 
que são titulares de garantias impregnadas de estatura constitucional e que, por tal 
razão, não podem ser transgredidas por aqueles que exercem a autoridade em nome do 
Estado. A GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR COMO 
LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AO PODER DO ESTADO EM TEMA DE 
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - CONCEITO DE "CASA" PARA EFEITO DE 
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL - AMPLITUDE DESSA NOÇÃO 
CONCEITUAL, QUE TAMBÉM COMPREENDE OS ESPAÇOS PRIVADOS NÃO 
ABERTOS AO PÚBLICO, ONDE ALGUÉM EXERCE ATIVIDADE 
PROFISSIONAL: NECESSIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE MANDADO 
JUDICIAL (CF, ART. 5º, XI)60 

 

Preleciona Hugo de Brito Machado nos seguintes termos: 

 

A requisição, quando cabível, é feita diretamente pela autoridade administrativa. 
Não há necessidade de intervenção judicial. Mas é necessário distinguirmos entre as 
hipóteses nas quais é cabível a requisição da forca pública diretamente pela 
autoridade administrativa daquelas nas quais se faz necessária uma decisão judicial 
para autorizá-la. Sem essa distinção o art. 200 do Código Tributário Nacional será 
inconstitucional. Com efeito, em sua expressão literal, e admitindo-se que se aplica 
em qualquer hipótese, a norma do art. 200 do Código Tributário Nacional coloca-se 
em aberto conflito com as garantias constitucionais relativas à inviolabilidade do 
domicílio, conceito no qual é razoável incluir-se o estabelecimento comercial na 
parte em que não é acessível ao público [...]61 

 

A jurisprudência tende no sentido de ratificar a posição acima. Com a autorização 

do proprietário, ou qualquer de seus prepostos, a fiscalização poderá correr normalmente sem 

que se fale em ofensa aos direitos fundamentais. É nesse sentido que se posiciona o seguinte 

julgado do Supremo Tribunal Federal:  

 

HC 79512 / RJ - RIO DE JANEIRO 
HABEAS CORPUS 
Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE 
Julgamento: 16/12/1999 Órgão Julgador: Tribunal Pleno 
EMENTA: Prova: alegação de ilicitude da obtida mediante apreensão de documentos 
por agentes fiscais, em escritórios de empresa - compreendidos no alcance da garantia 
constitucional da inviolabilidade do domicílio - e de contaminação das provas daquela 
derivadas: tese substancialmente correta[...]62.  

 

 

                                                 
60 Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=79150&idDocumento=&codigoClasse=349&n
umero=82788&siglaRecurso=&classe=HC>. Acesso em: 07 jul. 2009. 
61 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 21ª ed. São Paulo, Malheiros, 2002, p.221. 
62 Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=78086&idDocumento=&codigoClasse=349&n
umero=79512&siglaRecurso=&classe=HC>. Acesso em: 07 jul. 2009. 
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No intuito de evidenciar a conservação do entendimento deste tribunal, colam-se 

um julgamento de 2005 e, cerca de quatro anos após, outro de 2008, nove anos de 

entendimento similar, considerando a data do julgado acima, 1999. Ambos evidenciam a 

possibilidade de fiscalização tributária mediante certos pressupostos constitucionais. Observe-

se: 

 

HC 82788 / RJ - RIO DE JANEIRO 
HABEAS CORPUS 
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO 
Julgamento: 12/04/2005 Órgão Julgador: Segunda Turma  
E M E N T A: fiscalização tributária - apreensão de livros contábeis e documentos 
fiscais realizada, em escritório de contabilidade, por agentes fazendários e policiais 
federais, sem mandado judicial - inadmissibilidade - espaço privado, não aberto ao 
público, sujeito à proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar (cf, art. 5º, 
xi) - subsunção ao conceito normativo de "casa" - necessidade de ordem judicial - 
administração pública e fiscalização tributária - dever de observância, por parte de 
seus órgãos e agentes, dos limites jurídicos impostos pela constituição e pelas leis da 
república - impossibilidade de utilização, pelo ministério público, de prova obtida 
em transgressão à garantia da inviolabilidade domiciliar - prova ilícita - inidoneidade 
jurídica – "habeas corpus" deferido. administração tributária - fiscalização - poderes 
- necessário respeito aos direitos e garantias individuais dos contribuintes e de 
terceiros63. 

 
 
 

HC 93050 / RJ - RIO DE JANEIRO 
HABEAS CORPUS 
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO 
Julgamento: 10/06/2008 Órgão Julgador: Segunda Turma 
EMENTA: fiscalização tributária - apreensão de livros contábeis e documentos 
fiscais realizada, em escritório de contabilidade, por agentes fazendários e policiais 
federais, sem mandado judicial - inadmissibilidade - espaço privado, não aberto ao 
público, sujeito à proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar (cf, art. 5º, 
xi) - subsunção ao conceito normativo de "casa" - necessidade de ordem judicial - 
administração pública e fiscalização tributária - dever de observância, por parte de 
seus órgãos e agentes, dos limites jurídicos impostos pela constituição e pelas leis da 
república - impossibilidade de utilização, pelo ministério público, de prova obtida 
com transgressão à garantia da inviolabilidade domiciliar - prova ilícita - 
inidoneidade jurídica - "habeas corpus" deferido. administração tributária - 
fiscalização - poderes - necessário respeito aos direitos e garantias individuais dos 
contribuintes e de terceiros64.  

 

 

                                                 
63 Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=79150&idDocumento=&codigoClasse=349&n
umero=82788&siglaRecurso=&classe=HC>. Acesso em: 07 jul. 2009. 
64 Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=539135&idDocumento=&codigoClasse=349&
numero=93050&siglaRecurso=&classe=HC>. Acesso em: 07 jul. 2009. 
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A matéria foi questão de prova de concurso público para o cargo de Delegado de 

Polícia Federal em 2004, onde a própria instituição entende a questão de forma similar65. 

 

A fim de ilustrar a sustentação com jurisprudência de outro tribunal, cola-se 

entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 

 

EMENTA: "MANDADO DE SEGURANÇA - FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - 
APREENSÃO DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL - 
INADMISSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO DEVER LEGAL DE SIGILO - 
GARANTIA CONSTITUCIONAL. 1. Não pode o agente fiscal, sem ordem judicial, 
adentrar estabelecimentos comerciais e industriais e apreender documentos e 
elementos pertencentes aos contribuintes, extrapolando o permissivo do art. 195 do 
CTN. 2. A fiscalização fazendária pode ter acesso aos negócios do contribuinte que 
possam de algum modo estar ligados a fatos geradores de obrigação tributária, porém, 
os objetos ou papéis a serem examinados, mesmo estando no estabelecimento 
comercial do sujeito passivo, somente poderão ser acessados pelos agentes 
fiscalizadores com a aquiescência do próprio destinatário da fiscalização, ou mediante 
autorização judicial66.  

 

Repare-se o uso da conjunção “ou” na última frase da ementa. O tribunal 

condiciona o início dos trabalhos de fiscalização à autorização do contribuinte ou à ordem 

judicial. Perceba-se o trecho do voto da relatora:  

 

De fato, não se nega que a fiscalização fazendária pode ter acesso aos negócios do 
contribuinte que possam de algum modo estar ligados a fatos geradores de obrigação 
tributária, porém, os documentos ou quaisquer outros elementos a serem examinados, 
mesmo que alocados no estabelecimento comercial, somente poderão ser acessados 
com aquiescência do destinatário da fiscalização, ou mediante autorização judicial, 
garantindo-se à submissão do Estado à jurisdição67.  

                                                 
65 Após regularmente intimados pela autoridade administrativa para apresentarem a documentação fiscal da 
empresa, os sócios não atenderam à notificação no prazo de 15 dias. Em razão disso, os agentes da fiscalização 
requisitaram auxílio policial, adentrando o estabelecimento comercial, onde, imediatamente, passaram a 
apreender notas fiscais e documentos de controle paralelo. Com tal documentação, e em virtude da fraude 
descoberta, o lançamento tributário veio a ser realizado. Considerando a situação hipotética acima, julgue os 
itens subseqüentes. 
  
A autoridade policial não poderia negar o auxílio requisitado, já que ocorreu embaraço à fiscalização.  
 
Resposta Errada: A autoridade policial, neste caso, deveria negar o auxílio requisitado, pois o conceito de 
domicílio é amplo, abrangendo inclusive o estabelecimento comercial na parte em que não há acesso ao público 
em geral. Assim, ante a resistência dos sócios, o ingresso da autoridade fiscal, acompanhada da autoridade 
policial, só poderia ocorrer se baseada em ordem judicial, sob pena de esta conduta ser tipificada como abuso de 
autoridade, nos termos do art. 3º da Lei n° 4.898/65.  
 
66 Disponível em 
<http://www.tjmg.jus.br/juridico/jt_/inteiro_teor.jsp?tipoTribunal=1&comrCodigo=433&ano=7&txt_processo=2
18844&complemento=1&sequencial=0&palavrasConsulta=&todas=&expressao=&qualquer=&sem=&radical=> 
Acesso em: 04 out. 2009. 
67 Disponível em 
<http://www.tjmg.jus.br/juridico/jt_/inteiro_teor.jsp?tipoTribunal=1&comrCodigo=433&ano=7&txt_processo=2
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Alexandre de Moraes particulariza o estudo, referindo-se especificamente ao 

contexto tributário, quando trata da cláusula de reserva jurisdicional, que significa “expressa 

previsão constitucional de competência exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário, com total 

exclusão de qualquer outro órgão estatal, para a prática de determinados atos”68. Portanto “nem 

a Polícia Judiciária e nem a administração tributária podem, afrontando direitos assegurados 

pela Constituição da República, invadir domicílio alheio com o objetivo de apreender, durante 

o período diurno, e sem ordem judicial, quaisquer objetos que possam interessar ao Poder 

Público”69. 

 

É nesse passo que se advoga no sentido que se faz necessária a autorização do 

contribuinte para que o fiscal adentre o estabelecimento não aberto ao público e inicie a 

fiscalização propriamente dita, sem tal permissão é imprescindível o devido mandado judicial. 

 

 

6.2 O Crime no ato fiscalizador 

 

 

De posse da confirmação de que há a necessidade de mandado judicial em caso de 

recusa do contribuinte à fiscalização, resta indagar se é também necessária tal medida judicial 

se o contribuinte, no ato da fiscalização, procede de forma extremamente gravosa contra o 

servidor público que conduz a fiscalização. Tal conduta é a aquela que ofende 

demasiadamente o interesse estatal, portanto interesse público. A jurisprudência inclina-se no 

sentido de entender que essa conduta é a típica penal.  

 

Conforme o princípio da razoabilidade e por força do disposto no art.5º, XI, da 

Carta de 1988, que trata das exceções ao direito da inviolabilidade do domicílio, seria 

descabido em tal situação delituosa que o fiscal ficasse a mercê da vontade do contribuinte, 

aguardando medida judicial para que realizasse a fiscalização, quase sempre essa providência 

é extremamente burocrática, inviabilizando a fiscalização. Em tais casos parece justo, legal e 

razoável que prossiga o ato e que o Estado adentre a esfera de direitos do contribuinte, 

                                                                                                                                                         

18844&complemento=1&sequencial=0&palavrasConsulta=&todas=&expressao=&qualquer=&sem=&radical=> 
Acesso em: 04 out. 2009. 
68 MORAES, Alexandre.Direito Constitucional. 15.ed. São Paulo: Atlas, 2004, p.84. 
69 Idem, p. 85. apud MELLO, Celso.  
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prevalecendo o princípio da efetividade da máquina pública em detrimento do atendimento às 

garantias individuais do cidadão. 

 

A título de exemplo, para demonstrar a inviabilidade da espera de providência 

judicial, tem-se um dos atos mais comuns adotados pela autoridade tributária, a contagem de 

estoque, procedimento pelo qual o fiscal enumera fisicamente as mercadorias existentes no 

estoque da empresa com a finalidade de se fazer um levantamento físico da movimentação de 

produtos. Se não coincidirem os números encontrados com os declarados pelo contribuinte na 

documentação apresentada haverá forte indício de sonegação. Este procedimento deve ser 

feito tão logo o fiscal se apresente para a fiscalização, não dando chance ao contribuinte de 

alterar o estoque, mascarando a tentativa de sonegação. Se for obstada a entrada da equipe de 

fiscalização perde-se o objeto da contagem de estoque. A requisição de força policial pela 

autoridade tributária teria o escopo maior de efetivar o objeto da fiscalização. 

 

No reexame necessário 1.0433.07.218844-7/001, submetido ao Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais, foi confirmada a segurança ao impetrante em 1ª instância. Toda a 

fundamentação do recorrente, O Estado de Minas Gerais, foi admitida pelo tribunal, que só se 

posicionou contra o ente estatal devido ao fato deste não ter observado prévia visita, sem uso 

da Polícia, para que, obstada a fiscalização, justificasse o emprego desta. Transcreve-se parte 

da decisão:  

 

[...] não restou provado qualquer resistência por parte dos contribuintes, ora 
impetrantes, em exibir documentos e outros elementos essenciais para a atividade 
fazendária, pelo contrário, o que restou comprovado nos autos foi que o Fisco, 
arbitrariamente, através de seus agentes, e com auxílio de um chaveiro, invadiu a 
empresa e a residência dos impetrantes, caracterizando um ato ilegal, na medida em 
que desproporcional e atentatório aos princípios constitucionais, cabendo ao Estado, 
neste caso, buscar a autorização judicial que lhe permitisse assim agir70.  

 

Repare que o voto da Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto deixa claro a 

necessidade de haver resistência por parte dos contribuintes, justificando assim 

proporcionalidade da ação fiscalizadora, que adentrou o estabelecimento/residência dos 

impetrantes. No mesmo passo prossegue a autoridade judicial: 

 

                                                 
70 Disponível em 
<http://www.tjmg.jus.br/juridico/jt_/inteiro_teor.jsp?tipoTribunal=1&comrCodigo=433&ano=7&txt_processo=2
18844&complemento=1&sequencial=0&palavrasConsulta=&todas=&expressao=&qualquer=&sem=&radical=>  
Acesso em: 04 out. 2009. 
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[...] a imposição de medida policialesca, sob a alegação de beneficiar a coletividade, 
mormente quanto afronta às garantias e liberdades conferidas ao cidadão, e que 
atuam como o fator limitativo da ação administrativa é ato praticado com abuso de 
poder e, portanto, arbitrário71. 

 

A respeito da proporcionalidade aqui elencada, cola-se entendimento de Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro acerca dos meios de ação que dispõe o Estado ao fiscalizar tributos: 

"não sendo válidos quando desproporcionais ou excessivos em relação ao interesse tutelado 

pela Lei"72. 

 

É imprescindível observar que o conceito de conduta típica penal aqui proposto é 

o jurídico, portanto basta que o fiscalizado cometa o crime de desacato, ou até mesmo o de 

desobediência ou resistência, que caracterizada está a situação comentada neste trabalho, não 

necessitando obviamente de uma tentativa de homicídio para que se configure o crime, por 

exemplo. A autoridade tributária fará a ponderação entre a proporcionalidade da sua medida e 

a irregularidade cometida pelo fiscalizado. Entendendo ser razoável e justificável o uso da 

força policial a requisitará sem ordem judicial, tomando as medidas cabíveis. Tal 

procedimento nem fere injustamente direitos e garantias individuais do cidadão, nem engessa 

a atividade fiscal. 

 

No Estado do Ceará vigora a lei 12.670, de 27 de dezembro de 1996, 

regulamentada pelo Decreto 24.569, de 31 de julho de 1997. Ambos dispõem acerca do 

Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). A lei prevê 

a requisição de força policial em duas situações. A primeira diz respeito à recuperação de 

documento e livros de empresas já cassadas ou suspensas. Observe-se: 

 

Art. 74. A Secretaria da Fazenda poderá solicitar força policial para recuperação de 
livros e documentos contábeis e fiscais e estoques remanescentes das empresas 
suspensas ou cassadas, com abertura de inquérito policial de acordo com a Lei 
Federal nº 8.137, de 27 de dezembro de 199073. 

 

 

                                                 
71 Disponível em 
<http://www.tjmg.jus.br/juridico/jt_/inteiro_teor.jsp?tipoTribunal=1&comrCodigo=433&ano=7&txt_processo=2
18844&complemento=1&sequencial=0&palavrasConsulta=&todas=&expressao=&qualquer=&sem=&radical=> 
Acesso em: 04 out. 2009. 
72 DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 100. 

73 Lei nº 12.670, de 27 de dezembro de 1996, disponível em <www.sefaz.ce.gov.br>. Acesso em: 04 out. 2009. 
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A segunda trata de óbices impostos pelo contribuinte. Repare o dispositivo: 

 

Art. 84. Os agentes do Fisco, quando vítimas de desacato ou da manifestação de 
embaraço ao exercício de suas funções ou quando, de qualquer forma, se fizer 
necessário a efetivação de medida prevista na legislação tributária, poderão solicitar 
o auxílio da autoridade policial a fim de que as diligências pretendidas possam ser 
consumadas74. 

 

O decreto praticamente transcreve o art.74 da lei no seu art. 106, o mesmo 

ocorrendo quanto aos artigos 817 do decreto e 84 da lei. O art. 873 do decreto prevê regime 

especial quando o contribuinte é contumaz no tocante a óbice à fiscalização. Observe-se: 

 

Art. 873. Na hipótese de prática reiterada de desrespeito à legislação com vista ao 
descumprimento de obrigação tributária, é facultado ao Secretário da Fazenda 
aplicar ao contribuinte faltoso regime especial de fiscalização e controle, sem 
prejuízo de outras penalidades cabíveis, que compreenderá o seguinte: 
[...] 
§ 1º As providências previstas neste artigo poderão ser adotadas conjunta ou 
isoladamente, sempre através de ato do Secretário da Fazenda que, quando 
necessário, recorrerá ao auxílio da autoridade policial75. 

 

Ambas as normas se coadunam com a idéia de efetivação do procedimento 

administrativo e tem o mesmo espírito do art. 200 do CTN, entretanto devem ser entendidas 

restritivamente, nos limites do que dispõe esta obra, ou seja, somente com o cometimento de 

desacato ou qualquer outra conduta típica penal pode a autoridade administrativa cearense 

requisitar força policial sem mandado judicial. 

 

O Prof. Hugo de brito Machado, em artigo publicado no seu site, defende essa 

postura ao escrever sobre o alcance da palavra “embaraço”, referindo-se à legislação cearense 

que trata sobre a questão acima citada. Observe –se: 

 

[...]. A nosso ver a ação de embaraçar pressupõe a existência de uma ação do fisco. 

Embaraço à fiscalização é qualquer forma de resistência à ação fiscal. Se não houver 

ação fiscal, no sentido de uma conduta positiva de um ou de alguns agentes do fisco 

para a obtenção de algum elemento necessário ou útil ao exercício da fiscalização 

tributária, não se pode falar de embaraço[...]76. 

 

 

                                                 
74 Lei nº 12.670, de 27 de dezembro de 1996, disponível em <www.sefaz.ce.gov.br>. Acesso em: 04 out. 2009. 
75 Decreto nº 24.569, de 31 de julho de 1997, disponível em <www.sefaz.ce.gov.br>. Acesso em: 04 out. 2009. 
76 Disponível em <http://www.hugomachado.adv.br/>. Acesso em: 01 nov. 2009. 
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É nessa esteira, fundamentado na jurisprudência mais atual e na doutrina moderna, 

que se advoga no sentido de que, cometida a conduta gravosa o suficiente, entendendo que é 

aquela típica penal, ou seja, aquela que pode ser configurada em um primeiro momento como 

crime, pode o fiscal adentrar o estabelecimento sem a permissão do contribuinte e, sentindo 

necessidade, requisitar o apoio da Polícia Estadual ou Federal.  

 

 

6.3 Resistência, desobediência e desacato: diferenças 

 

 

No bojo deste trabalho é necessário traçar breves linhas diferenciadoras entre os 

crimes de desacato, desobediência e resistência, tendo em vista a tênue limitação entre estes, 

sua freqüência na prática da fiscalização tributária e que o seu cometimento já enseja a 

prerrogativa da autoridade tributária de requisitar a força policial sem ordem judicial, temática 

que é o objeto central deste estudo. Os crimes em questão encontram-se dispostos no capítulo 

II do título XI, que trata dos crimes praticados por particular, no caso em tela o contribuinte 

fiscalizado, contra a Administração Pública, o órgão tributário fiscalizador. 

 

Prescreve o Código Penal (CP) no tocante ao crime de resistência: “Art. 329 - 

Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para 

executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”77. O objeto jurídico deste crime é a 

Administração Pública, sendo o sujeito ativo qualquer pessoa, no escopo deste estudo o 

contribuinte que teve seu estabelecimento fiscalizado, e sujeito passivo o Estado, onde 

secundariamente a pessoa contra a qual a ação é praticada, ou seja, o servidor público 

encarregado da fiscalização tributária, a autoridade fiscal. 

 

Para que ocorra a resistência é necessário que se observem alguns pressupostos. 

Ato legal. O ato administrativo realizado pela autoridade fiscal deve estar amparado pelo 

manto da legalidade, ou seja, além de outros requisitos, deve o fiscal de tributos comparecer 

ao local, num primeiro momento, sem a Polícia. Somente se o cidadão presente ao ato 

oferecer resistência ou cometer qualquer outra conduta típica penal é que deve ser requisitada 

a força policial pela autoridade fiscal sem necessidade de mandado judicial, como já 
                                                 
77 BRASIL. Código Penal. VADE MECUM: Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro  de 1940. 7.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 573. 
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demonstrado acima. Nestes termos preleciona Celso Delmanto: “A ilegalidade do ato do 

funcionário público torna legítima a resistência e afasta a tipicidade do comportamento” 78.  

 

Servidor público com legitimidade para realizar o ato administrativo. “O executor 

do ato precisa ter efetiva competência funcional”79.  

Violência ou grave ameaça a servidor público ou a quem lhe esteja prestando 

auxílio. A violência aqui discutida deverá ser a física80, ou seja, não serve à tipificação deste 

delito a simples resistência passiva. Contudo tal resistência, como a recusa de entrega dos 

livros contábeis, poderá configurar desobediência, que também ensejará requisição de força 

policial pela autoridade administrativa. A ameaça aqui disposta pode ser caracterizada como o 

prenúncio de causar mal. Palavrões proferidos ou impropérios não configuram esse crime, 

devendo a ameaça ser real, ou seja, com o emprego de arma. Contudo tais atitudes, de início 

menos gravosas, podem configurar desacato, o que também ensejaria a requisição da Polícia 

pelo fiscal de tributos. 

 

Dolo específico do sujeito ativo. É necessário que o contribuinte tenha ciência da 

condição de servidor público do agente fiscalizador e da legalidade do ato para que seja 

configurado o crime, inexistindo a modalidade culposa.  

 

Na desobediência é imprescindível o não-atendimento à ordem legal emanada da 

autoridade administrativa, o não-cumprimento, a falta de obediência. No estudo em questão 

basta que o contribuinte deixe de cumprir qualquer ordem do agente fiscalizador, e somente 

dele, que se configura o crime, como exemplo a recusa de apresentação dos livros contábeis 

quando ordenado pelo servidor. Observe-se o art. 330 do CP: “Art. 330 - Desobedecer a 

ordem legal de funcionário público”81. É necessário que o agente público ordene direta e 

expressamente, não simplesmente peça ou solicite, é elemento essencial do tipo a ciência 

inequívoca do sujeito ativo de que a ele foi dirigido um comando imperativo. Tal comando 

deve ser legal, pouco importando seu conteúdo axiológico, sendo imprescindível sua 

legalidade formal. 

 

                                                 
78 DELMANTO, Celso; DELMANTO Roberto; DELMANTO, Roberto Júnior. Código penal comentado. 
4.ed.Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p.555. 
79 Idem. 
80 Idem, p. 556. 
81 DELMANTO, Celso; DELMANTO Roberto; DELMANTO, Roberto Júnior. Código penal comentado. 
4.ed.Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 574. 
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Por fim tem-se o desacato. Nesse crime o bem jurídico tutelado é o respeito à 

função pública82. É necessário que o contribuinte ofenda, menospreze, humilhe a autoridade 

tributária, sem essa conduta dolosa o crime não se configura. Nos ensinamentos de Antonio 

Pagliaro e Paulo José da Costa Júnior , o desacato, que é um crime de expressão, representa a 

manifestação de um pensamento por palavras ou gestos. Poderá o desacato ser expresso com 

símbolos lingüísticos (ofensa verbal ou escrita, com uma ou mais palavras injuriosas, 

atribuição de fatos inconvenientes, gritos, canções, cartas), ou com gestos plenos de 

significado (ofensa real expressa em gestos, obscenidades, sons ultrajosos, risadas)83. O que é 

importante observar é que a crítica não injuriosa não tipifica o desacato, portanto se o 

fiscalizado questiona certos procedimentos do fiscal, sem intenção de lhe ofender, não se 

perfaz a conduta delituosa. É requisito do crime que a ofensa seja proferida contra servidor 

público no exercício da função, durante os atos fiscalizadores, ou em razão dela, mesmo que 

fora do momento da fiscalização, mas por causa desta; que o fiscal de tributos tome 

conhecimento direto da ofensa; e que não tenha provocado o desacato, quando ocorrerá a justa 

repulsa ou retorsão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Idem, p.565. 
83 PAGLIARO, Antonio; DA COSTA JÚNIOR, Paulo José. Dos crimes contra a administração pública. 2.ed. 
São Paulo: Malheiros, 1999, p. 209. 
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7 CONCLUSÃO 
 

 

De todo o exposto somente resta concluir que caso haja autorização por parte do 

contribuinte para que seu estabelecimento seja fiscalizado pela autoridade tributária, não há 

que se falar em qualquer tipo de arbitrariedade, ilegalidade ou inconstitucionalidade do ato 

administrativo. Pode o fiscal de tributos verificar livros, adentrar a empresa ou executar 

qualquer ação que entenda oportuna e conveniente e que tenha relação direta ou indireta com 

o objeto da fiscalização, documentando todos os atos nos termos do Código Tributário 

Nacional. 

 

Se não houver autorização por parte do contribuinte para que ocorra a 

fiscalização, expressa, materializada pela recusa direta deste ou de quaisquer de seus 

prepostos, ou tácita, externada por quaisquer atos ou fatos que impeçam que o fiscal tributário 

cumpra sua função, haverá razão para que a autoridade tributária requeira o apoio da força 

policial, a fim de dar eficácia à fiscalização. Caso este óbice, direto ou indireto, não configure 

conduta típica penal, faz-se necessário que o fiscal de tributos requeira à autoridade judiciária 

competente o devido mandado judicial, para que, acompanhado da força policial, realize na 

empresa os atos fiscalizadores que entender convenientes e que tenham relação com o objeto 

da fiscalização. Sem que tal instrumento jurídico tenha sido providenciado e sem que a 

configuração da conduta típica penal tenha ocorrido, torna-se impossível a fiscalização, tendo 

como fundamento maior a intolerância de se adentrar tão profundamente o Estado na esfera 

de direitos fundamentais conferida ao contribuinte, sem que haja razão suficientemente 

relevante para essa invasão. 

No mesmo sentido, não havendo autorização por parte do contribuinte para que 

ocorra a fiscalização, mas que este agora cometa conduta típica penal contra o fiscal de 

tributos, então, finalmente, poderá este requerer o uso da força policial de ofício, sem 

necessidade de intervenção judicial, a fim de realizar todos os atos necessários para que se 

efetive a fiscalização no estabelecimento.  

 

É nessa esteira que se propõe a alteração do art. 200 do CTN. Onde se lê: “Art. 

200. As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da força pública 

federal, estadual ou municipal, e reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato 

no exercício de suas funções, ou quando necessário à efetivação de medida prevista na 
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legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou 

contravenção”. Leia-se: as autoridades administrativas federais, estaduais e municipais 

poderão requisitar, sem que para isso haja necessidade de autorização judicial, o auxílio 

da força policial, correspondente ou não, considerando a autonomia dos entes 

federativos, quando vítimas de desacato, resistência ou qualquer outro crime previsto na 

legislação penal, no exercício de suas funções, ou quando necessário à efetivação de 

medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei 

como crime ou contravenção, sendo então imprescindível a apreciação judicial da 

referida requisição. 
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