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_________________________________________________________

SUBSEÇÃO V
Das Nulidades
Artigo 10. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que
dele dependam diretamente.
Parágrafo único - Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena
de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida por quem lhe
deu causa.
_________________________________________________________

CONFERIR
CPC, art. 243. Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de
nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu
causa.
CPC, art. 248.
Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os
subseqüentes, que dele dependam; todavia, a nulidade de uma parte do ato não
prejudicará as outras, que dela sejam independentes.
NOTAS
“Utile per inutile no vitiatur”. O dispositivo trata da projeção das invalidades,
assim, a nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
dependam diretamente.
A proibição do “venire contra factum proprium”. Quando a lei prescrever
determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser
requerida por quem lhe deu causa.

Observação. Assim, pode-se afirmar que: quando a lei prescrever determinada
forma, sem cominação de nulidade, a autoridade julgadora considerará válido o
ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. (CPC, art. 244).
DIREITO ANTERIOR
Lei n. 10.941 de 25 de outubro de 2001. Artigo 12. A nulidade de qualquer ato
só prejudica os posteriores que dele dependam diretamente.
Parágrafo único - Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de
nulidade, a decretação desta não pode ser requerida por quem lhe deu causa.
_________________________________________________________
Artigo 11. As incorreções ou omissões do auto de infração não
acarretarão sua nulidade, quando nele constarem elementos suficientes
para se determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do
infrator.
_________________________________________________________

CONFERIR
CR, art. 5º.
(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
CPC, art. 250. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos
atos que não possam ser aproveitados, devendo praticar-se os que forem
necessários, a fim de se observarem, quanto possível, as prescrições legais.
Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não
resulte prejuízo à defesa.
NOTAS
Erro de forma do auto de infração. As incorreções ou omissões constantes no
auto de infração por si só não acarretarão a nulidade, desde que nele constem
elementos suficientes para se determinar com segurança a natureza da infração
e a pessoa do infrator.
DIREITO ANTERIOR
Lei n. 10.941 de 25 de outubro de 2001. Artigo 13. As incorreções ou omissões
do auto de infração não acarretarão sua nulidade, quando nele constarem
elementos suficientes para se determinar com segurança a natureza da infração
e a pessoa do infrator.
_________________________________________________________
Artigo 12. Os erros existentes no auto de infração poderão ser corrigidos
pelo autuante, com anuência de seu superior imediato, ou por este,
enquanto não apresentada defesa, cientificando-se o autuado e
devolvendo-se-lhe o prazo para apresentação da defesa ou pagamento
do débito fiscal com o desconto previsto em lei.

Parágrafo único - Apresentada a defesa, as correções possíveis somente
poderão ser efetuadas pelo órgão de julgamento ou por determinação
deste.
_________________________________________________________

CONFERIR
CPC, art. 245. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade
em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
Parágrafo único. Não se aplica esta disposição às nulidades que o juiz deva
decretar de ofício, nem prevalece a preclusão, provando a parte legítimo
impedimento.
NOTAS
O dispositivo prevê a possibilidade de correção dos erros existentes no auto de
infração, pelo autuante, com anuência de seu superior imediato, ou por este,
enquanto não apresentada defesa (*), intimando-se novamente o autuado e
devolvendo-lhe o prazo para apresentação da defesa ou pagamento do débito
fiscal com os possíveis descontos previstos na lei.
(*) Observação importante. Se apresentada a defesa, as correções somente
poderão ser efetuadas pelo órgão de julgamento ou por determinação deste.
DIREITO ANTERIOR
Lei n. 10.941 de 25 de outubro de 2001. Artigo 14. Os erros existentes no auto
de infração poderão ser corrigidos pelo autuante, com anuência de seu superior
imediato, ou por este, enquanto não apresentada defesa, cientificando-se o
autuado e devolvendo-se-lhe o prazo para apresentação da defesa ou
pagamento do débito fiscal com o desconto previsto em lei.
Parágrafo único - Apresentada a defesa, as correções possíveis somente poderão
ser efetuadas pelo órgão de julgamento, ou por determinação deste.
_________________________________________________________
Artigo 13. Estando o processo em fase de julgamento, os erros de fato e
os de capitulação da infração ou da penalidade serão corrigidos pelo
órgão de julgamento, de ofício ou em razão de defesa ou recurso, não
sendo causa de decretação de nulidade.
§1º - Quando da correção resultar penalidade de valor equivalente ou
menos gravoso, será ressalvada ao interessado, expressamente, a
possibilidade de efetuar o pagamento do débito fiscal no prazo de 30
(trinta) dias, contados da intimação, com desconto igual ao que poderia
ter usufruído no decurso do prazo previsto para a apresentação da
defesa.
§2º - A redução do débito fiscal exigido por meio de auto de infração,
efetuada em decorrência de prova produzida nos autos, não caracteriza
erro de fato.
_________________________________________________________

NOTAS

Como podemos observar a qualquer momento pode ocorrer a correção do auto
de infração, desde que autorizado, mas a qualquer momento pode ocorrer –
“Estando o processo em fase de julgamento, os erros de fato e os de capitulação
da infração ou da penalidade serão corrigidos pelo órgão de julgamento, de ofício
ou em razão de defesa ou recurso, não sendo causa de decretação de nulidade”.
E ainda: “Quando da correção resultar penalidade de valor equivalente ou menos
gravoso, será ressalvada ao interessado, expressamente, a possibilidade de
efetuar o pagamento do débito fiscal no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
intimação, com desconto igual ao que poderia ter usufruído no decurso do prazo
previsto para a apresentação da defesa”.
“A redução do débito fiscal exigido por meio de auto de infração, efetuada em
decorrência de prova produzida nos autos, não caracteriza erro de fato”.
DIREITO ANTERIOR
Lei n. 10.941 de 25 de outubro de 2001. Artigo 15. Estando o processo em fase
de julgamento, os erros de fato e os de capitulação da infração ou da penalidade
serão corrigidos pelo órgão de julgamento, de ofício ou em razão de defesa ou
recurso, não sendo causa de decretação de nulidade.
§1º - Quando da correção resultar penalidade de valor equivalente ou menos
gravoso, será ressalvada ao interessado, expressamente, a possibilidade de
efetuar o pagamento do débito fiscal no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
intimação, com desconto igual ao que poderia ter usufruído no decurso do prazo
previsto para a apresentação da defesa.
§2º - A redução do débito fiscal exigido por meio de auto de infração, efetuada
em decorrência de prova produzida nos autos, não caracteriza erro de fato.
§3º - O órgão de julgamento mandará suprir as irregularidades existentes,
quando não puder efetuar a correção de ofício.
§4º - As irregularidades que tiverem causado prejuízo à defesa, devidamente
identificadas e justificadas, só acarretarão a nulidade dos atos que não puderem
ser supridos ou retificados.
§5º - Saneadas as irregularidades, será devolvido ao autuado o prazo de 30
(trinta) dias para pagamento do débito fiscal com o desconto previsto à época da
lavratura do auto de infração, ou para apresentação da defesa, na forma
estabelecida no artigo 30.
_________________________________________________________
Artigo 14. O órgão de julgamento mandará suprir as irregularidades
existentes no auto de infração, quando não puder efetuar a correção de
ofício.
§1º - As irregularidades que tiverem causado prejuízo à defesa,
devidamente identificado e justificado, só acarretarão a nulidade dos
atos que não puderem ser supridos ou retificados.
§2º - Saneadas as irregularidades pela autoridade competente e tendo
havido prejuízo à defesa, será devolvido ao autuado o prazo de 30
(trinta) dias para pagamento do débito fiscal com o desconto previsto à
época da lavratura do auto de infração, ou para apresentação da defesa,
relativamente aos itens retificados.
_________________________________________________________

NOTAS
Há situações que o órgão de julgamento não pode efetuar a correção de ofício,
daí mandará suprir as irregularidades existentes no auto de infração.
Prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. “As irregularidades que tiverem
causado prejuízo à defesa, devidamente identificado e justificado, só acarretarão
a nulidade dos atos que não puderem ser supridos ou retificados”. “Saneadas as
irregularidades pela autoridade competente e tendo havido prejuízo à defesa,
será devolvido ao autuado o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento do débito
fiscal com o desconto previsto à época da lavratura do auto de infração, ou para
apresentação da defesa, relativamente aos itens retificados”.
DIREITO ANTERIOR
Sem dispositivo correspondente na Lei n. 10.941 de 25 de outubro de 2001.
_________________________________________________________
Artigo 15. A decisão de qualquer instância administrativa que contiver
erro de fato será passível de retificação, devendo o processo ser
submetido à apreciação do respectivo órgão de julgamento.
§1º - O pedido de retificação deverá ser interposto no prazo de 30
(trinta) dias contados da intimação da decisão retificanda, com a
demonstração precisa do erro de fato apontado, não implicando
suspensão ou interrupção de prazo para a interposição dos demais
recursos previstos nesta lei.
§2º - Compete ao Delegado Tributário de Julgamento e ao Presidente do
Tribunal de Impostos e Taxas o exame de admissibilidade do pedido de
retificação interposto, respectivamente, em face das decisões proferidas
no âmbito das Delegacias Tributárias de Julgamento e das decisões
proferidas no âmbito do Tribunal, determinando, se for o caso, o seu
processamento.
§3º - O pedido de retificação será distribuído para julgamento na forma
estabelecida pelo regulamento ou regimento interno do tribunal.
_________________________________________________________

NOTAS
Possibilidade do pedido de retificação. “A decisão de qualquer instância
administrativa que contiver erro de fato será passível de retificação, devendo o
processo ser submetido à apreciação do respectivo órgão de julgamento”.
Prazo do pedido. “O pedido de retificação deverá ser interposto no prazo de 30
(trinta) dias contados da intimação da decisão retificanda, com a demonstração
precisa do erro de fato apontado, não implicando suspensão ou interrupção de
prazo para a interposição dos demais recursos previstos nesta lei”.
Endereçamento e competência. “Compete ao Delegado Tributário de Julgamento
e ao Presidente do Tribunal de Impostos e Taxas o exame de admissibilidade do
pedido de retificação interposto, respectivamente, em face das decisões
proferidas no âmbito das Delegacias Tributárias de Julgamento e das decisões
proferidas no âmbito do Tribunal, determinando, se for o caso, o seu
processamento”.

“O pedido de retificação será distribuído para julgamento na forma estabelecida
pelo regulamento ou regimento interno do tribunal”.
DIREITO ANTERIOR
Lei n. 10.941 de 25 de outubro de 2001. Artigo 16. Enquanto não for inscrito o
débito na dívida ativa, a decisão de qualquer instância administrativa que
contiver erro de fato será passível de retificação, devendo o processo ser
submetido à apreciação do respectivo órgão de julgamento.
_________________________________________________________
SEÇÃO III
Das Partes e dos seus Procuradores
Artigo 16. Todo aquele que, de qualquer modo e em qualquer qualidade,
atuar no processo, deve proceder com lealdade e boa-fé, sendo-lhe
vedado empregar, oralmente ou por escrito, expressões injuriosas.
Parágrafo único - Incumbe à autoridade judicante cassar a palavra
daquele que, embora advertido, insistir no uso de expressões injuriosas,
ou mandar riscá-las, quando escritas, de ofício ou a requerimento do
ofendido.
_________________________________________________________

CONFERIR
CPC, art. 7º. Toda pessoa que se acha no exercício dos seus direitos tem
capacidade para estar em juízo.
CPC, art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma
participam do processo: (Redação dada pela Lei n. 10.358, de 2001)
I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;
II - proceder com lealdade e boa-fé;
III - não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são destituídas
de fundamento;
IV - não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à
declaração ou defesa do direito.
V - cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à
efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final.(Incluído
pela Lei n. 10.358, de 2001)
Parágrafo único. Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos
estatutos da OAB, a violação do disposto no inciso V deste artigo constitui ato
atentatório ao exercício da jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo das sanções
criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa em montante
a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a vinte por
cento do valor da causa; não sendo paga no prazo estabelecido, contado do
trânsito em julgado da decisão final da causa, a multa será inscrita sempre como
dívida ativa da União ou do Estado. (Incluído pela Lei n. 10.358, de 2001)

CPC, art. 15. É defeso às partes e seus advogados empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao juiz, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
Parágrafo único. Quando as expressões injuriosas forem proferidas em defesa
oral, o juiz advertirá o advogado que não as use, sob pena de lhe ser cassada a
palavra.
NOTAS
Deveres de todos os participantes do processo. O dispositivo trata dos deveres
de probidade de todos os participantes do processo (das partes e dos seus
procuradores), assim, todo aquele que, de qualquer modo e em qualquer
qualidade, atuar no processo, deve proceder com lealdade e boa-fé, sendo-lhe
vedado empregar, oralmente ou por escrito, expressões injuriosas.
Expressões injuriosas. É defeso a todos os participantes do processo empregar,
oralmente ou por escrito, expressões injuriosas, desta forma, incumbe à
autoridade judicante cassar a palavra daquele que, embora advertido, insistir no
uso das expressões injuriosas, ou mandar riscá-las, quando escritas, de ofício ou
a requerimento do ofendido.
DIREITO ANTERIOR
Lei n. 10.941 de 25 de outubro de 2001. Artigo 17. Todo aquele que, de
qualquer modo e em qualquer qualidade, atuar no processo, deve proceder com
lealdade e boa-fé, sendo-lhe vedado empregar expressões injuriosas oralmente
ou por escrito.
Parágrafo único - Incumbe à autoridade judicante cassar a palavra daquele que,
embora advertido, insistir no uso de expressões injuriosas, mandando riscá-las,
quando escritas, de ofício ou a requerimento do ofendido.
_________________________________________________________
Artigo 17. Será concedida vista dos autos ao interessado ou
representante habilitado, no recinto da repartição onde se encontrar o
processo.
§1º - A vista, que independe de pedido escrito, será aberta por termo
lavrado nos autos, subscrito pelo servidor competente e pelo interessado
ou representante habilitado.
§2º - Sempre que solicitada, será fornecida, mediante pagamento de
taxa, cópia do processo ao autuado ou a seu representante habilitado.
§3º - Durante a fluência do prazo para apresentação de defesa ou
interposição de recurso, ou quando o órgão de julgamento outorgar
prazo para manifestação da parte, os autos do processo poderão ser
retirados pelo advogado constituído pelo interessado para vista fora da
repartição, observadas as normas estabelecidas pela Secretaria da
Fazenda.
§4º - Não será concedida vista dos autos se os mesmos estiverem com
autoridade judicante designada para proferir a decisão, ou vista dos
autos fora da repartição quando estiver aguardando a inclusão em pauta
para julgamento.
_________________________________________________________

CONFERIR
CPC, art. 40. O advogado tem direito de:
I - examinar, em cartório de justiça e secretaria de tribunal, autos de qualquer
processo, salvo o disposto no art. 155;
II - requerer, como procurador, vista dos autos de qualquer processo pelo prazo
de 5 (cinco) dias;
III - retirar os autos do cartório ou secretaria, pelo prazo legal, sempre que lhe
competir falar neles por determinação do juiz, nos casos previstos em lei.
§1º Ao receber os autos, o advogado assinará carga no livro competente.
§2º Sendo comum às partes o prazo, só em conjunto ou mediante prévio ajuste
por petição nos autos poderão os seus procuradores retirar os autos.
Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994. (que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e
a Ordem dos Advogados do Brasil). Art. 7º. São direitos do advogado:
I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o território nacional;
II - ter respeitada, em nome da liberdade de defesa e do sigilo profissional, a
inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, de seus arquivos e dados,
de sua correspondência e de suas comunicações, inclusive telefônicas ou afins,
salvo caso de busca ou apreensão determinada por magistrado e acompanhada
de representante da OAB; ADIn n. 1.127-8. A eficácia da expressão destacada foi
suspensa pelo STF, em medida liminar.
III - comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem
procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em
estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis;
IV - ter a presença de representante da OAB, quando preso em flagrante, por
motivo ligado ao exercício da advocacia, para lavratura do auto respectivo, sob
pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da
OAB; ADIn n. 1.127-8. A eficácia da expressão destacada foi suspensa pelo STF,
em medida liminar.
V - não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em
sala de Estado Maior, com instalações e comunidades condignas, assim
reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar; ADIn n. 1.127-8. A
eficácia da expressão destacada foi suspensa pelo STF, em medida liminar.
VI - ingressar livremente:
a) nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a
parte reservada aos magistrados;
b) nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de
justiça, serviços notariais e de registro, e, no caso de delegacias e prisões,
mesmo fora da hora de expediente e independentemente da presença de seus
titulares;
c) em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro
serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação
útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e
ser atendido, desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado;
d) em qualquer assembléia ou reunião de que participe ou possa participar o seu
cliente, ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes
especiais;
VII - permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados no
inciso anterior, independentemente de licença;

VIII - dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho,
independentemente de horário previamente marcado ou outra condição,
observando-se a ordem de chegada;
IX - sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo, nas sessões
de julgamento, após o voto do relator, em instância judicial ou administrativa,
pelo prazo de quinze minutos, salvo se prazo maior for concedido; ADIn n.
1.105-7. A eficácia de todo o dispositivo foi suspensa pelo STF, em medida
liminar.
X - usar da palavra, pela ordem, em qualquer juízo ou tribunal, mediante
intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a
fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para
replicar acusação ou censura que lhe forem feitas;
XI - reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou
autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento;
XII - falar, sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva
da Administração Pública ou do Poder Legislativo;
XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da
Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento,
mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a
obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos;
XIV - examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos
de flagrante e de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à
autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos;
XV - ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza,
em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais;
XVI - retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de
dez dias;
XVII - ser publicamente desagravado, quando ofendido no exercício da profissão
ou em razão dela;
XVIII - usar os símbolos privativos da profissão de advogado;
XIX - recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou
deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi
advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como
sobre fato que constitua sigilo profissional;
XX - retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão para ato judicial,
após trinta minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido
a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em
juízo.
§1º - não se aplica o disposto nos incisos XV e XVI:
1 - aos processos sob regime de segredo de justiça;
2 - quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou
ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos no
cartório, secretaria ou repartição, reconhecida pela autoridade em despacho
motivado, proferido de ofício, mediante representação ou a requerimento da
parte interessada;
3 - até o encerramento do processo, ao advogado que houver deixado de
devolver os respectivos autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado.
§2º - o advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação
ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua
atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante
a OAB, pelos excessos que cometer. ADIn n. 1.127-8. A eficácia da expressão
destacada foi suspensa pelo STF, em medida liminar.

§3º - o advogado somente poderá ser preso em flagrante, por motivo de
exercício da profissão, em caso de crime inafiançável, observado o disposto no
inciso IV deste artigo. ADIn n. 1.127-8. O STF atribuiu a interpretação de que o
dispositivo não abrange a hipótese de crime de desacato à autoridade judiciária.
§4º - O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar, em todos os
juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios, salas especiais
permanentes para os advogados, com uso e controle assegurados à OAB. ADIn
n. 1.127-8. A eficácia da expressão foi suspensa pelo STF, em medida liminar.
§5º - No caso de ofensa a inscrito na OAB, no exercício da profissão ou de cargo
ou função de órgão da OAB, o Conselho competente deve promover o desagravo
público do ofendido, sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incorrer o
infrator.
NOTAS
Do direito de vista. As partes e seus procuradores terão direito de vista dos
autos, independentemente de pedido escrito, no recinto da repartição onde se
encontrar o processo.
Do direito de cópias. As partes e seus procuradores terão direito de cópias do
processo, sempre que solicitadas, serão fornecidas, mediante pagamento de
taxa.
A retirada dos autos do processo pelo Advogado. “Durante a fluência do prazo
para apresentação de defesa ou interposição de recurso, ou quando o órgão de
julgamento outorgar prazo para manifestação da parte, os autos do processo
poderão ser retirados pelo advogado constituído pelo interessado para vista fora
da repartição, observadas as normas estabelecidas pela Secretaria da Fazenda”.
Se os autos estiverem com autoridade judicante designada para proferir a
decisão, ou vista dos autos fora da repartição quando estiver aguardando a
inclusão em pauta para julgamento, não será concedida vista dos autos.
DIREITO ANTERIOR
Lei n. 10.941 de 25 de outubro de 2001. Artigo 18. Será dada vista dos autos ao
interessado ou representante habilitado, no recinto da repartição onde se
encontrar o processo.
§1º - A vista, que independe de pedido escrito, será aberta por termo lavrado
nos autos, subscrito pelo servidor competente e pelo interessado ou
representante habilitado.
§2º - A retirada do processo para vista fora da repartição será concedida nos
termos de lei que a estabeleça, no decurso de prazo processual.
§3º - Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o processo será retirado e
devolvido na repartição referida no "caput", observadas as normas estabelecidas
pela Secretaria da Fazenda.

_________________________________________________________

Assim fica o nosso cordial Vale e até a próxima.

