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Resumo: O desenho institucional da Administração Tributária brasileira, ao dividir o seu 

exercício em (i) competência arrecadatória (típica) e  (ii) competência julgadora de litígios 

tributários (atípica), convenientemente provocou uma simbiose funcional, de modo que a 

competência julgadora seja hoje utilizada como ferramenta de legitimação do exercício da 

competência arrecadatória, sobretudo pelo fato de que a liquidez, a certeza e a exigibilidade do 

título de crédito tributário estão condicionadas ao trânsito em julgado do litígio jurídico-

tributário no âmbito do contencioso administrativo. Todavia, tomar como premissa o fato de 

que a competência julgadora é o elemento legitimador do exercício da competência 

arrecadatória culmina por mitigar balizas constitucionais fundamentais a qualquer 

procedimento contencioso, uma vez deslocando a garantia de um contraditório justo e imparcial 

para segundo plano. Isto afeta, sobretudo, os chamados “grande contribuintes”, cujos litígios 

tributários movimentam relevantes cifras, despertando o grande interesse arrecadatório da 

Administração Tributária - prevalecendo, este, em prejuízo da proteção das garantias 

processuais fundamentais dos contribuintes litigiosos. Identificado tal cenário, o presente 

trabalho visa a enfrentar o seguinte problema: como equacionar as capacidades institucionais 

dos órgãos julgadores da Administração Tributária – especializados e, portanto, mais 

capacitados para enfrentar os grandes litígios tributários, que envolvem complexas 

controvérsias tributárias e contábeis – com o necessário resguardo das garantias fundamentais 

dos contribuintes no bojo do processo administrativo fiscal? O problema apresentado será 

acarado à luz da teoria institucional contemporânea, marco teórico que será utilizado como 

catalisador da análise do desenho institucional da Administração Tributária brasileira, 

sobretudo no estudo da dinâmica das supramencionadas competências arrecadatória e 

julgadora. O objetivo deste trabalho é buscar alternativas que viabilizem um processo 

administrativo fiscal mais justo aos contribuintes, os quais já se encontram em posição de 

inferioridade na condição de sujeitos passivos da relação jurídico-tributária. Sustenta-se, como 

principal hipótese, o seguinte: faz-se necessário um redesenho institucional que proporcione o 

isolamento da competência julgadora, de modo que esta seja exercida de maneira equidistante 

e imparcial, sem que se desloque a sua atribuição para órgão outro que não disponha de 

capacidades institucionais tão bem desenvolvidas para a composição de litígios jurídico-

tributários. Como resultados parciais, traz-se que tal deslocamento seria possível a começar por 

medidas como (i) o afastamento de órgãos vinculados à Secretaria da Receita Federal do Brasil 

do julgamento de primeira instância do contencioso administrativo tributário federal; (ii) 

extinção do voto de qualidade no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ou 

alteração da obrigatoriedade da presidência dos colegiados do Conselho ser ocupada por 

representantes da Fazenda Nacional; (iii) extinção de qualquer bônus ligado a metas 

arrecadatórias que se destinem a membros da administração tributária enquanto compuserem 

órgãos de julgamento do contencioso administrativo. A metodologia utilizada no trabalho segue 
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o método hipotético-dedutivo, abrangendo os critérios analíticos de pesquisa. O marco temporal 

trabalhado se estende do ano de 1972, quando da edição do Decreto n° 70.235 – o qual 

regulamenta o processo administrativo fiscal federal -, até os dias atuais. O marco espacial 

restringe-se às instituições do processo administrativo fiscal federal brasileiro.  
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