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RESUMO 

 

SANTOS, Marcelo Rocha dos. A Câmara Superior de Recursos Fiscais e os Expedientes de 

Uniformização de Decisões no Processo Administrativo Federal. 124 f. Monografia (Pós-

graduação Stricto Sensu (Mestrado) em Direito Tributário) – Fundação Getulio Vargas (FGV), 

São Paulo, 2020. 

 

O presente trabalho de conclusão de mestrado profissional analisa as funções da Câmara Superior 

de Recursos Fiscais e os expedientes atualmente previstos na legislação tributária federal para que 

se promova a uniformização das decisões divergentes proferidas no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, órgão paritário de julgamentos vinculado ao Ministério da 

Economia. O estudo tem início com a análise de princípios gerais que regem a Administração 

Pública – e que, portanto, orientam a atuação do órgão –, bem como dos princípios específicos que 

disciplinam o processo administrativo fiscal no âmbito federal. Posteriormente, são analisadas as 

disposições gerais contidas na lei do processo administrativo federal (Lei nº 9.784, de 29 de janeiro 

de 1999) e os expedientes previstos no Regimento Interno do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais (Portaria do antigo Ministério da Fazenda nº 343, de 09 de junho de 2015), a 

saber: (i) embargos de declaração, (ii) recurso especial de divergência, (iii) agravo, (iv) resolução 

do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais e (v) súmulas. Tais análises se prestam a 

demonstrar que, no formato atual do contencioso administrativo federal, a Câmara Superior de 

Recursos Fiscais possui tanto o poder-dever de rever, mediante provocação, a legalidade dos atos 

administrativos proferidos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais quanto o 

poder-dever de uniformizar as decisões que, à margem da Constituição Federal de 1988, instituem 

tratamento desigual entre sujeitos passivos que se encontram em situação equivalente. Com base 

nisso, procuramos, então, estabelecer um juízo crítico acerca dos precedentes exarados pela 

Câmara Superior de Recursos Fiscais entre dezembro de 2015 e junho de 2018, relativamente ao 

acesso de sujeitos passivos e da Procuradoria-geral da Fazenda Nacional à instância especial do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Na sequência, apresentamos algumas ponderações 

sobre precedentes judiciais relativos a casos nos quais houve judicialização de decisões que, direta 

ou indiretamente, inviabilizaram o acesso ao órgão máximo do processo administrativo tributário 

federal. Por fim, apresentamos nossas conclusões a respeito da higidez das normas que atualmente 

orientam o acesso à Câmara Superior de Recursos Fiscais, bem como sobre a efetividade dos 

expedientes atualmente previstos na legislação tributária para que se opere a uniformização das 

decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O objetivo do estudo é provocar uma 



 
 

reflexão sobre a efetividade do processo administrativo federal, instrumento de garantia da 

legalidade e da isonomia. 

 

Palavras-chave: Direito Tributário; processo administrativo tributário federal; Câmara Superior 

de Recursos Fiscais; Conselho Administrativo de Recursos Fiscais; revisão de atos 

administrativos; uniformização de decisões; recursos; embargos de declaração; recurso especial 

de divergência; agravo; recurso extraordinário; resolução; súmula. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

SANTOS, Marcelo Rocha dos. The Superior Chamber of Tax Appeals and the Procedural 

Instruments of Jurisprudence Standardization in the Federal Administrative Proceeding. 124 f. 

Monograph (Master of Law in Tax Law) – Fundação Getulio Vargas (FGV), São Paulo, 2020. 

 

The present study for the conclusion of the professional master’s degree analyzes the functions of 

the Higher Chamber of Tax Appeals and the procedural instruments currently provided in the 

federal tax legislation in order to promote the standardization of the divergent decisions issued 

within the framework of the Federal Administrative Court of Tax Appeals, joint judgment entity 

under the Ministry of Economy. The study begins with the analysis of the general principles that 

rule the Public Administration – and, therefore, guide the acts of the entity –, as well as the specific 

principles that regulate the federal administrative tax proceeding. Afterwards the general articles 

of the federal administrative proceeding Law (Law nº 9.784 published on January 29, 1999) are 

analyzed and the Procedural Instruments of the Regiment of Federal Administrative Court of Tax 

Appeals (Decree of the former Ministry of Finance nº 343, published on June 9th, 2015). The 

mentioned procedural Instruments are: (i) motion for clarification, (ii) divergent special appeal, 

(iii) appeal (so-called “agravo”), (iv) resolution of the plenary of the Higher Chamber of Tax 

Appeals and (v) summary statement. Such analyzes demonstrate that in the current format of the 

federal administrative proceeding, the Higher Chamber of Tax Appeals has both the power-duty 

to review, through provocation, the legality of the judgment administrative acts handed down in 

Federal Administrative Court of Tax Appeals, and the power-duty to standardize the decisions 

that, against the Brazilian Constitution (1988), establish unequal treatment between taxpayers who 

are in an equivalent situation. Based on this, we sought to establish a critical judgment about the 

precedents set by Higher Chamber of Tax Appeals between November 2015 and June 2018, 

regarding the access of taxpayers and the Office of the General Counsel for the National Treasury 

to the special instance of Federal Administrative Court of Tax Appeals. Following, we present 

some considerations regarding the judicial precedents related to cases in which there was the 

judicialization of the decisions that, directly or indirectly, prevented access to the superior chamber 

of the federal administrative tax proceeding. Finally, we present our conclusions regarding the 

adequacy of the rules that currently guide the access to Higher Chamber of Tax Appeals, as well 

as on the effectiveness of the procedural instruments currently provided in the tax legislation, in 

order to standardize the jurisprudence of Federal Administrative Court of Tax Appeals. The goal 

of the study is to provoke a reflection on the effectiveness of the federal administrative proceeding, 

an instrument that guarantee the legality and equality.  

 



 
 

Keywords: tax law; federal administrative tax proceeding; Higher Chamber of Tax Appeals; 

Federal Administrative Court of Tax Appeals; review of administrative judgment acts; 

standardization of jurisprudence; appeals; motion for clarification; divergent special appeal, appeal 

(so called “agravo”), extraordinary appeal; resolution; summary statement. 
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Capítulo 1. Introdução 
 

O estudo que resultou no presente trabalho de conclusão de mestrado profissional foi 

motivado não apenas pela nossa paixão pelo processo administrativo tributário federal, mas, acima 

de tudo, por uma profunda inquietação decorrente da forma como observamos a Câmara Superior 

de Recursos Fiscais interpretar as normas que regem o acesso dos sujeitos passivos e da 

Procuradoria-geral da Fazenda Nacional à instância especial do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais posteriormente à deflagração da Operação Zelotes. 

 

Com efeito, em março de 2015, as atividades judicantes do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais foram suspensas em decorrência de investigações da Polícia Federal, realizadas 

no bojo da Operação Zelotes, que tem por objetivo investigar irregularidades nos julgamentos 

realizados por aquele órgão.1 Posteriormente, o Poder Executivo, mediante a publicação do 

Decreto nº 8.441, de 29 de abril de 2015, vedou o exercício da advocacia por conselheiros 

representantes dos contribuintes, o que acarretou uma significativa mudança na composição do 

corpo julgador que atuava no órgão paritário de julgamentos do Ministério da Economia.2 

 

Em sua nova composição, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais proferiu, em 

muitos casos, decisões incompatíveis com os posicionamentos já solidificados3 até então.4 A 

Câmara Superior de Recursos Fiscais, por seu turno, se mostrou mais favorável às teses 

fazendárias5, sobretudo em relação a temas altamente controversos, de modo que observou-se a 

instauração de um ambiente de desconfiança6, no que diz respeito à instância especial do órgão 

paritário de julgamentos do Ministério da Economia.  

                                                      
1 Cf. VASCONCELLOS, Marcos. Fazenda suspende todas as sessões do Carf previstas para 2015. Conjur, mar. 
2015. Disponível em: <https://bit.ly/2ySmyxs>. Acesso em 29/06/2018. 

2 Cf. SANTOS, Marcelo Rocha dos. Mudança na composição das turmas de julgamento do CARF e a questão dos 
paradigmas para interposição de Recurso Especial de Divergência. Migalhas, mar. 2018. Disponível em: 
<https://www.migalhas.com.br/depeso/263110/recurso-especial-no-carf-a-questao-dos-paradigmas-das-turmas-
extraordinarias>. Acesso em 29/06/2018. 

3 Tomamos por “solidificados” os temas resolvidos no âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 

4 Como exemplo, podemos citar a aplicabilidade da chamada “trava dos 30%” na situação de incorporação, questão 
já anteriormente resolvida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais de modo favorável aos contribuintes (Acórdão 
nº 01-05.100) e que, na composição formada após a Operação Zelotes, foi revertida em prol da Fazenda Nacional 
(Acórdão nº 9101-002.152). 

5 Cf. MENGARDO, Bárbara. Empresas têm maioria das derrotas em Câmara do Carf. Jota, jul. 2017. Disponível 
em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/256094/mudancas-na-composicao-das-turmas-de-julgamento-do-carf-e-
a-questao-dos-paradigmas-para-interposicao-de-recurso-especial-de-divergencia>. Acesso em 29/06/2018. 

6 Cf. RODRIGUES, Catarina; SANTOS, Marcelo Rocha dos. A Uniformização da Jurisprudência do CARF: O 
Cenário Pós-Zelotes e os Novos Rumos da Segurança Jurídica e da Celeridade Processual no PAF. In: MARQUES, 
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Como resultado dos eventos ao norte descritos, uma série de decisões da Câmara Superior 

de Recursos Fiscais, relativamente ao acesso dos sujeitos passivos e da Procuradoria-geral da 

Fazenda Nacional à referida instância, foram desafiadas junto ao Poder Judiciário7, gerando 

acalorados debates sobre as funções da instância especial do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais, bem como sobre as normas que balizam o acesso à referida instância especial, o que gerou 

um significativo contencioso judicial sobre o tema. 

 

No mesmo contexto histórico, observamos, ainda, a promulgação, por meio da Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015, de um novo Código de Processo Civil, o qual estabeleceu um 

novo sistema de valorização de precedentes, que se mostrou um grande avanço da norma8. Não 

obstante, observamos a Câmara Superior de Recursos Fiscais caminhar em sentido oposto, 

negando vigência à aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil – sobretudo em 

casos em que a aplicação do referido diploma poderia viabilizar o acesso dos sujeitos passivos à 

instância especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – e, ainda, modificando 

posições já consolidadas. Tal postura contribuiu para o mencionado ambiente de desconfiança e, 

consequentemente, temperou as discussões sobre o posicionamento da Câmara Superior de 

Recursos Fiscais, bem como sobre os expedientes de uniformização de decisões no processo 

administrativo tributário federal. 

 

As discussões envolvendo o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sobretudo sua 

instância especial, após a deflagração da Operação Zelotes, assumiram proporção de tal magnitude, 

que passou a haver debate inclusive sobre a extinção do órgão – posição defendida Sindicato 

Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal9 – o que não se verificou em concreto até o 

momento da elaboração do presente trabalho. 

 

                                                      
Renata Elaine Silva Ricetti; JESUS, Isabela Bonfá de. (Coord.). Novos Rumos do Processo Tributário: Judicial, 
Administrativo e Métodos Alternativos de Cobrança do Crédito Tributário. Vol. I. São Paulo: Noeses, 2020, p. 224. 

7 Cf. RACANICCI, Jamile. Decisões judiciais não garantem reconhecimento no Carf. Jota, dez. 2018. Disponível 
em: <https://bit.ly/2tuXcAA>. Acesso em 29/06/2018. 

8 Cf. FARO, Maurício Pereira; MOREIRA, Bernardo Motta. O Novo Código de Processo Civil e seus Reflexos no 
Processo Administrativo Tributário. In: SOUZA JUNIOR, Antonio Carlos F. de; CUNHA, Leonardo Carneiro. 
(Cood.) Novo CPC e o Processo Tributário. São Paulo: Focofiscal, 2015, p. 279. 

9 Cf. COELHO, Gabriela. Auditores da Receita Propõem ao Governo o Fim do CARF. Conjur, fev. 2019. Disponível 
em <https://www.conjur.com.br/2019-fev-05/auditores-receita-propoem-governo-fim-carf>. Acesso em 28/02/2020. 
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À medida do tempo, com a elevação do número de discussões – administrativas e judiciais 

– sobre o simples acesso dos sujeitos passivos e da Procuradoria-geral da Fazenda Nacional à 

Câmara Superior de Recursos Fiscais, pareceu-nos oportuno realizar um estudo sistematizado do 

tema, para que pudéssemos analisar o assunto com o vagar necessário à reflexão sobre as funções 

da instância especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sobre as normas que 

atualmente balizam o acesso à instância especial do Tribunal Administrativo e, ainda, sobre os 

expedientes que viabilizam a uniformização das decisões proferidas no processo administrativo 

tributário federal, de modo a formar uma jurisprudência10 estável, íntegra e coerente. 

 

De fato, a Câmara Superior de Recursos Fiscais é um órgão de grande importância para o 

contencioso administrativo tributário federal, na medida em que, em nossa compreensão, é 

responsável por rever a legalidade dos atos administrativos proferidos no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, ao mesmo tempo em que promove a uniformização da 

interpretação da legislação tributária. Por isso, parecia-nos ser de inquestionável interesse público 

a existência de um posicionamento coerente e balizado pelo devido processo legal na análise dos 

recursos daqueles que postulam o direito de acessar a cúpula do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais. 

 

Enquanto não se define o futuro do principal tribunal administrativo do país, precisamos 

voltar a nossa atenção para o presente, de modo que não seja renegado à estrutura atualmente 

existente no Ministério da Fazenda papel de coadjuvante nas lides envolvendo tributos federais.11-

12 O presente trabalho, então, busca contribuir com o aprimoramento do contencioso 

administrativo fiscal federal, por meio da elaboração um juízo crítico sobre as funções da Câmara 

Superior de Recursos Fiscais, das normas que balizam o acesso a tal órgão, bem como do 

posicionamento da instância especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais após a 

deflagração da Operação Zelotes. 

  

                                                      
10 Como ensina Arruda Alvim (Manual de Direito Processual Civil. 18. ed. rev. atual. ampl., p. 285): A última palavra 
reiterada e uniforme dos tribunais é expressa numa linguagem que foi convencionado, tradicionalmente dar o nome 
de jurisprudência. 

11 COLUSSI, João Marcos; ISSA, Gabriel M. Gonçalves. Carf e a Imparcialidade. Valor Econômico, abr. 2018. 
Disponível em <https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2018/04/19/carf-e-a-imparcialidade.ghtml>. Acesso em 
25/04/2018. 

12 À época da elaboração do artigo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais estava submetido ao Ministério 
da Fazenda, o qual, durante o governo de Jair Messias Bolsonaro, foi transformado em Ministério da Economia. 
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Capítulo 2. Premissas Metodológicas 
 

Em razão da amplitude do tema e das diversas possibilidades de abordagem do assunto e 

de sistematização do estudo, algumas considerações iniciais se impõem, como forma de delimitar 

o escopo deste trabalho, bem como de demonstrar a sua relevância prática, o potencial inovador 

de nossa pesquisa e, ainda, defender a pertinência do modelo escolhido para a realização do nosso 

trabalho de conclusão do mestrado profissional em Direito Tributário da Escola de Direito da 

Fundação Getulio Vargas. 

 

 

2.1. Delimitação do Escopo do Trabalho 
 

O presente trabalho de conclusão de mestrado profissional objetiva identificar as funções 

da Câmara Superior de Recursos Fiscais e, ato contínuo, estabelecer um juízo crítico a respeito das 

normas que atualmente balizam o acesso dos sujeitos passivos e da Procuradoria-geral da Fazenda 

Nacional à instância especial do órgão paritário de julgamentos do Ministério da Economia, bem 

como dos expedientes de uniformização de precedentes aplicáveis no processo administrativo 

tributário federal. 

 

Para tanto, iniciaremos o nosso estudo pela análise dos princípios gerais da Administração 

Pública, bem como dos princípios informadores dos processos, como forma de assentar o 

referencial teórico da análise. Na sequência, enveredaremos pelas funções da Câmara Superior de 

Recursos Fiscais, com suporte na Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999; no Decreto nº 70.235, 06 de 

março de 1972; no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado 

pela Portaria do então Ministério da Fazenda nº 343, de 09 de junho de 2015; e, ainda, em 

precedentes da instância especial do órgão. Posteriormente, analisaremos os Embargos de 

Declaração como instrumento preparatório do acesso à Câmara Superior de Recursos Fiscais. 

Então, analisaremos os expedientes de uniformização das decisões do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais atualmente vigentes, a saber: o Recurso Especial de Divergência – em paralelo 

com o Agravo –, a Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais e a Súmula. Com 

base nisso, analisaremos alguns casos práticos nos quais o acesso – do sujeito passivo ou da 

representação fazendária – foi desafiado perante o Poder Judiciário. Ao final, apresentaremos as 

nossas conclusões sobre a higidez das normas atualmente vigentes, bem como sobre o 

comportamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais relativamente aos expedientes de 
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uniformização de decisões, de modo a contribuir com o debate e, evidentemente, com o 

aprimoramento do contencioso administrativo tributário federal. 

 

Para efeito do presente estudo, adotaremos a premissa13 de que o Código de Processo Civil 

de 2015, aprovado por meio da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, é aplicável supletiva e 

subsidiariamente ao processo administrativo tributário federal, consoante disposição contida no 

artigo 1514, da lei processual. Nesse sentido, colhemos de Paulo Cesar Conrado e Rodrigo Dalla 

Pria15: 

 
Na primeira situação, a da supletividade, o que se supõe é a total ausência de especial 
norma reguladora do processo administrativo, caso em que o Código de Processo Civil 
acaba por assumir função “normativo-substitutiva”. Na segunda hipótese, quando o 
assunto é subsidiariedade, pressupõe-se alguma regulamentação, ostentando o Código de 
Processo Civil de 2015 função “normativo-complementar”. 

 

Ademais, em virtude de algumas peculiaridades inerentes à natureza dos processos (e.g., 

ônus da prova), a nossa análise será escorada também na premissa de que os processos 

administrativos tributários federais objeto de nossa análise são processos administrativos genuínos 

– expressão utilizada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no Manual de Exame de 

Admissibilidade de Recurso Especial16 para designar os processos decorrentes de lançamentos de 

ofício, que são de iniciativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

 

Ainda no que diz respeito às premissas metodológicas adotadas, deixaremos de analisar, 

no presente estudo, os precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais relativos aos casos em 

que a matéria em litígio foi aviada à instância especial do órgão paritário de julgamentos do 

Ministério da Economia por meio de expedientes17 que não mais se encontram previstos no 

Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 

                                                      
13 Considerando o escopo delimitado anteriormente, consideramos que o disposto no artigo 15, da Lei nº 13.105, de 
16 de março de 2015 é suficiente para assentar tal premissa. Portanto, não dedicaremos um capítulo ao tema. 

14 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições 
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. 

15 CONRADO, Paulo Cesar; PRIA, Rodrigo Dalla; Aplicação do Código de Processo Civil ao Processo 
Administrativo Tributário. In: CONRADO, Paulo Cesar; ARAÚJO, Juliana Furtado Costa. (Coord.) O Novo CPC e 
seu Impacto no Direito Tributário. São Paulo: Fiscosoft, 2015, p. 251. 

16 Disponível em: <http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-pasta/manual-admissibilidade-
recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf/view>. Acesso em 29/02/2020. 

17 Em especial, o Recurso Voluntário dirigido à Câmara Superior de Recursos Fiscais na hipótese de provimento a 
Recurso de Ofício (artigo 4º, da Portaria do Ministério da Fazenda nº 256/09; e artigo 3º, da Portaria do Ministério da 
Fazenda nº 343/15), o Recurso Especial por contrariedade à lei ou à evidência da prova (artigo 7º, II, da Portaria do 
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Em arremate, cabe consignar que temos conhecimento da alteração legislativa em torno do 

chamado “voto de qualidade”, promovida por meio da Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, 

porém, especificamente no que diz respeito ao presente trabalho, não analisaremos a indigitada 

modificação, nem seus eventuais efeitos nos precedentes comentados no presente trabalho. Isso 

porque, em virtude do recorte temporal das decisões analisadas, a mudança na sistemática de 

desempate nos julgamentos realizados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não tem 

relevância. Além disso, consideramos que o número de decisões proferidas sob a égide da nova 

sistemática não representa um repertório fidedigno para que possamos estabelecer um juízo crítico 

sobre o voto de qualidade na nova sistemática18. 

 

 

2.2. Justificativa da Relevância Prática e do Potencial Inovador 
 

A atividade realizada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, enquanto órgão de 

uniformização de decisões conflitantes, se traduz na solução definitiva, no âmbito da 

Administração Pública, para os dissídios observados na comparação entre as decisões proferidas 

pelas turmas do órgão paritário de Julgamento do Ministério da Economia, de modo a conferir 

isonomia, segurança jurídica e celeridade no processo administrativo tributário federal. 

 

Dados fornecidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em seu sítio na 

internet19 indicam que o órgão paritário de julgamentos do Ministério da Economia possuía, em 

dezembro de 2019, um acervo de aproximadamente 116.700 processos, que, juntos, totalizavam 

quase R$ 650.000.000.000,00 (seiscentos e cinquenta bilhões de reais) de crédito tributário em 

litígio, ou seja, quase 9% do Produto Interno Bruto nacional20. Além disso, cada processo julgado 

pelas turmas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é, potencialmente, um caso a ser 

                                                      
Ministério da Fazenda nº 147/07), o Recurso Extraordinário (artigo 9º, da Portaria do Ministério da Fazenda nº 
147/07) e o Recurso Hierárquico (cuja aplicação impõe que se socorra da Lei nº 9.784/99). 

18 Muito embora o voto de qualidade não esteja no escopo do presente trabalho, cabe consignar que, sob a égide da 
nova sistemática do voto de qualidade, já houve mudança no entendimento firmado pela 1ª Turma da Câmara Superior 
de Recursos Fiscais como decorrência da aplicação do voto de qualidade em favor do sujeito passivo. Deste modo, 
ainda que o presente trabalho não enfrente a questão do voto de qualidade, é inegável que tal critério de desempate 
reforça a importância dos expedientes de uniformização das decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, 
sobretudo aquelas exaradas no âmbito da instância especial. 
19 Disponíveis em: <https://carf.economia.gov.br/dados-abertos/relatorios-gerenciais/2020/dados-abertos-21-02-
20.pdf>. Acesso em 27/02/2020. 

20 De acordo com dados obtidos em 05/03/2020 junto o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (disponíveis em: 
<https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php>), o Produto Interno Bruto do Brasil no ano de 2019 foi de R$ 7,3 trilhões. 
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julgado também no âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais, caso haja decisões 

divergentes aptas a servir de paradigma para o manejo do apelo especial. 

 

Nessa perspectiva, a relevância prática do tema escolhido por nós decorre justamente do 

estoque de processos que aguardam julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 

e que, eventualmente, demandarão uniformização de eventuais decisões divergentes. Ademais, 

nossa análise crítica das normas que balizam o acesso à instância especial do órgão paritário de 

julgamentos do Ministério da Economia e dos expedientes de uniformização de decisões pode 

ampliar o debate da matéria, de modo a contribuir com o aprimoramento do contencioso 

administrativo tributário federal e, em última análise, contribuir para a redução do contencioso 

judicial tributário. 

 

O potencial inovador de nosso trabalho, por seu turno, decorre do fato de não termos 

conhecimento da existência de um trabalho semelhante, sobretudo com base em decisões coletadas 

em um recorte temporal tão específico. Esperamos, portanto, que os elementos reunidos neste 

trabalho, juntamente com as nossas considerações, possam fomentar um debate técnico de grande 

importância e sem precedentes na história recente do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais. 

 

 

2.3. Modelo de Pesquisa 
 

Adotamos no presente trabalho de conclusão o modelo exploratório sobre prática jurídica. 

Nesse sentido, no que diz respeito ao referencial teórico para fixação das bases teóricas para análise 

do tema proposto, buscamos selecionar doutrinas especializadas em princípios gerais da 

Administração Pública, bem como em princípios informadores do processo, além de doutrinas 

especificas sobre o processo administrativo tributário federal, ainda que, por força do afunilamento 

da questão, o número de publicações científicas sobre o tema seja bastante restrito. 

 

Considerando, ainda, a amplitude do tema, foi necessário fixar algumas premissas 

metodológicas, de modo a conferir praticabilidade à coleta dos dados analisados no presente 

trabalho. Destarte, relativamente aos precedentes exarados pela Câmara Superior de Recursos 

Fiscais, estabelecemos um recorte temporal que abrange as decisões proferidas entre dezembro de 

2015 e junho de 2018. A coleta de tais decisões se deu mediante análise de todas as atas de 

julgamento relativas às três turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, bem como análise do 
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inteiro teor das decisões cujos dispositivos sugeriam a existência de controvérsia relativamente ao 

conhecimento do apelo especial manejado pelo sujeito passivo ou pela Procuradoria-geral da 

Fazenda Nacional21. Já no tocante aos precedentes judiciais comentados no capítulo 10, a seleção 

das decisões foi feita por nós de modo discricionário, com o objetivo de demonstrar a legitimidade 

da intervenção do Poder Judiciário no processo administrativo tributário federal tanto na fase de 

admissibilidade como na fase de conhecimento dos Recursos Especiais de Divergência. A análise, 

por seu turno, foi realizada com base em dados públicos, obtidos no sítio do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais e da Justiça Federal do Distrito Federal na internet. 

 

No desenvolvimento de nosso trabalho, analisamos, ainda, a legislação tributária que baliza 

o acesso à Câmara Superior de Recursos Fiscais pelos sujeitos passivos e pela Procuradoria-geral 

da Fazenda Nacional, bem como o Manual de Admissibilidade do Recurso Especial e o Manual 

de Admissibilidade do Agravo, ambos publicados pelo Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais em seu sítio na internet. Essencialmente, tais documentos foram acessados por meio do 

sítio da Presidência da República na internet e do próprio Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais. 

  

                                                      
21 No seminário de qualificação realizado no dia 14/08/2020, foi sugerido que o material que embasou a coleta das 
decisões (v.g., as atas de julgamentos do período compreendido em nosso recorte temporal, nas quais constam os 
números dos processos e dos respectivos acórdãos) fosse apresentado juntamente com o presente trabalho, em formato 
digital. Deste modo, convencidos de que seria a melhor forma de apresentação do material que serviu de base para a 
seleção dos acórdãos analisados por nós, tal como sugerido, providenciamos a gravação dos mencionados arquivos 
em um pen drive, que é parte integrante e indissociável do presente trabalho. 
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Capítulo 3. Princípios 

 

Em compasso com o viés prático de um trabalho de conclusão de mestrado profissional, o 

nosso estudo concentra-se na identificação das funções da Câmara Superior de Recursos Fiscais 

e, a partir disso, na análise crítica dos expedientes que atualmente viabilizam a uniformização de 

decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de modo a contribuir com o 

aprimoramento do processo administrativo tributário federal.  

 

Para tanto, é impossível deixar de fixar os pilares teóricos que embasarão a nossa análise, 

a saber: o estudo dos princípios, das regras e dos postulados envolvidos no controle da legalidade 

dos atos administrativos e na uniformização de decisões do órgão paritário de julgamentos do 

Ministério da Economia. Nesse particular, o referencial teórico adotado22 será o de Humberto 

Ávila23, autor de aclamada obra sobre o assunto. 

 

Após um profundo estudo, Ávila leciona que as regras são: 

 

normas imediatamente descritivas, primariamente retrospectivas e com pretensão de 

decidibilidade e abrangência, para cuja aplicação se exige a avaliação da correspondência, 

sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte e nos princípios que lhe são 

axiologicamente sobrejacentes, entre a construção conceitual da descrição normativa e a 

construção conceitual dos fatos.24 

 

De outro lado, o autor define os princípios como: 

 

normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de 

complementariedade e de parcialidade, para cuja aplicação demandam uma avaliação da 

correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta 

havida como necessária à sua promoção.25 

 

                                                      
22 Conquanto tenhamos escolhido o aludido referencial teórico para o estudo dos princípios que serão analisados à 
frente, é de rigor observar que os conceitos adotados por Humberto Ávila não necessariamente coincidem com os 
conceitos de outros renomados juristas brasileiros e, portanto, os princípios analisados no presente trabalho podem ser 
qualificados por outros autores de modo diverso. 
23 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 17. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Malheiros, 2016. 

24 ÁVILA, op. cit., p. 225. 

25 ÁVILA, op. cit., p. 225. 
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Nessa óptica, em apertada síntese, é possível concluir que as regras e princípios se 

diferenciam, principalmente, quanto ao modo como prescrevem determinado comportamento – as 

regras, de forma imediatamente descritiva, ao passo que os princípios o fazem de forma 

imediatamente finalística, estabelecendo a realização de um fim juridicamente relevante. 

 

Apesar de, em seu detalhado estudo sobre o tema, o professor Humberto Ávila elencar 

diversas formas de dissociação entre regras e princípios, no presente estudo, cabe ressaltar uma 

em particular, que diz respeito ao modo como cada uma dessas espécies de normas contribuem 

para a prolação de uma decisão. Nesta senda, os princípios têm o papel de estabelecer as diretrizes 

valorativas a serem atingidas por meio das decisões – todavia, tais diretrizes são desacompanhadas 

de prévia descrição de um comportamento a ser realizado. Por outro lado, nas regras há uma 

pretensão terminativa, na medida em que abrangem todos os aspectos relevantes para a tomada de 

decisão, e, portanto, existe uma indubitável pretensão de gerar uma solução específica para a 

questão. 

 

Por fim, quanto ao terceiro grande grupo normativo, Ávila define os postulados como 

normas imediatamente metódicas, que estruturam a interpretação e aplicação de princípios e regras 

mediante a exigência, mais ou menos específica, de relações entre elementos com base em 

critérios26. Como exemplos de postulados – que aparecem com menor frequência no ordenamento 

jurídico brasileiro, o autor aponta a ponderação, a razoabilidade e a proporcionalidade. 

 

Tais considerações propedêuticas são de grande valia para o estabelecimento de um juízo 

crítico a respeito das funções da Câmara Superior de Recursos Fiscais, das normas que atualmente 

balizam acesso dos sujeitos passivos e da Procuradoria-geral da Fazenda Nacional à instância 

especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e, ainda, dos expedientes de 

uniformização de precedentes exarados no âmbito do indigitado Tribunal Administrativo. Da 

mesma forma, tais considerações serão fundamentais para embasar as nossas sugestões de 

aprimoramento das normas, na medida do desenvolvimento do trabalho. 

 

 

3.1. Princípios Gerais da Administração Pública 

 

                                                      
26 Op. cit., p. 226. 
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Como adverte Odete Medauar27, o rol dos princípios que regem a Administração Pública 

não é exatamente igual nos diversos ordenamentos e na doutrina. Por isso, além dos princípios 

expressamente mencionados no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988, existem outros 

extraídos do ordenamento jurídico que são denominados como princípios implícitos. Para efeito 

do presente estudo, selecionamos os seguintes princípios gerais da Administração Pública: 

legalidade, impessoalidade, motivação, finalidade, segurança jurídica e isonomia. 

 

 

3.1.1. Legalidade 

 

A legalidade é amplamente estudada pelos operadores de diversas áreas do Direito. Sem 

embargo, para que um Estado possa ser definido como um “Estado de Direito”, este deve ser 

pautado, necessariamente, no princípio da legalidade, que possui o condão de delinear as 

atividades da Administração Pública. Deste modo, o princípio da legalidade possui tanto o papel 

de resguardar direitos individuais, quanto o de definir os muros de atuação da Administração 

Pública.  

 

De acordo com o dispositivo constitucional que estabelece o supracitado princípio (art. 37, 

caput), a Administração deve obedecer ao princípio da legalidade, que, nas palavras de Odete 

Medauar28: 

 

deve abranger a observância da lei formal, votada pelo Legislativo, e também dos 

preceitos decorrentes de um Estado Democrático de Direito, que é o modo de ser do 

Estado brasileiro, conforme o reza o art. 1º da Constituição; e, ainda, deve incluir a 

observância dos demais fundamentos e princípios de base constitucional.  

 

Com efeito, diversamente do que ocorre na esfera particular, em que os particulares agem 

de acordo com a autonomia da vontade, este princípio estipula que a Administração Pública só 

pode fazer aquilo que a Lei permite, não lhe sendo dado extrapolar as disposições legais. 

 

Na perspectiva do referencial teórico adotado, a natureza jurídica de princípio se evidencia 

à luz, sobretudo, do caráter eminentemente finalístico da legalidade. Deste modo, tal princípio 

                                                      
27 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 121. 

28 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 122. 
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representa a principal diretriz para análise das regras que atualmente balizam o acesso à instância 

especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 

 

Como bem alerta Maria Sylvia Zanella Di Pietro29, a Administração Pública não pode, por 

simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor 

vedações aos administrativos; para tanto, ela depende de Lei.  

 

Em resumo, podemos assumir a simples e assertiva definição de Odete Medauar, que 

descreve que o princípio da legalidade prevê, em grandes linhas, que a Administração deve 

sujeitar-se às normas legais30.  

 

O estudo do princípio da legalidade tem grande importância para o objeto do presente 

estudo, na medida em que, como visto, a Administração Pública não pode flexibilizar as regras 

que balizam o acesso dos sujeitos passivos e da Procuradoria-geral da Fazenda Nacional à instância 

especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Portanto, é fundamental a submissão da 

Câmara Superior de Recursos Fiscais à legalidade. 

 

 

3.1.2. Impessoalidade 

 

Dentre os princípios norteadores das atividades da Administração Pública e, por 

conseguinte, que fundamentam a uniformização das decisões no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, é relevante destacar também o princípio da impessoalidade, 

que exige que as funções da Administração Pública sejam realizadas sem favoritismo. 

 

Nas palavras de José Afonso da Silva31: 

 
os atos e provimentos administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica, 
mas ao órgão ou entidade administrativa em nome do qual age o funcionário. Por 
conseguinte, o administrado não se confronta com o funcionário x ou y que expediu o ato, 
mas com entidade cuja vontade foi manifestada por ele. 

 

                                                      
29 DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2004, pp. 62-63. 

30 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 123. 

31 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 1992. p. 570.  
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Não obstante, é conveniente alertar para o fato de que a impessoalidade não se verifica 

apenas no plano do administrado ― como uma faceta da isonomia ―, mas, igualmente, no plano 

da administração pública32, impedindo que aqueles que exercem funções públicas sejam 

diferenciados injustificadamente. Como ensina Maria Sylvia di Pietro33, exigir a impessoalidade 

no âmbito público pode dizer respeito tanto em relação aos administrados quanto à própria 

Administração. 

 

Sob o prisma teórico adotado para fins de qualificação das normas, a natureza jurídica de 

princípio em relação à impessoalidade se afigura ante o caráter eminentemente finalístico da norma 

a sua pretensão de complementariedade. Deste modo, tal princípio configura uma diretriz para 

análise das regras que atualmente balizam o acesso à instância especial do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais. 

 

Analisando as diversas definições dadas pela doutrina, é possível concluir que o princípio 

da impessoalidade é de extrema relevância para a Administração Pública, uma vez que possui o 

papel de resguardar outros princípios norteadores do ordenamento jurídico brasileiro, tais como o 

princípio da isonomia e o princípio da finalidade.  

 

Deste modo, no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e, sobretudo no 

que diz respeito à sua instância especial, a observância ao princípio da impessoalidade impõe um 

tratamento igualitário dos administrados. E, para tratar os sujeitos passivos de forma isonômica, 

não é possível haver divergências entre as decisões proferidas, uma vez que o posicionamento 

coeso por parte da Administração Pública. Por conseguinte, a própria uniformização das decisões 

proferidas no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é medida que dialoga com 

a impessoalidade, já que pressupõe um tratamento igualitário a todos os sujeitos passivos. 

 

 

3.1.3. Motivação 

 

Nas palavras de Maria Sylvia di Pietro34, o princípio da motivação, em síntese, impõe que 

a Administração Pública indique fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Não é à toa, 

                                                      
32 Cf. DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2004, pp. 71-72. 

33 Op. cit., p. 66. 

34 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 42. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 77. 
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portanto, que a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que rege o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública, em seu artigo 2º, tratou de mencionar expressamente a 

motivação como princípio norteador da Administração Pública. 

 

Nessa perspectiva, ainda que tal princípio não esteja expressamente mencionado no artigo 

37, caput, da Constituição Federal de 1988, a motivação das decisões proferidas no âmbito do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é pressuposto lógico da sua adequada compreensão, 

de modo que, em caso de divergência, a Câmara Superior de Recursos Fiscais possa uniformizar 

o entendimento acerca da legislação tributária. Além disso, o Código de Processo Civil de 2015 – 

que se aplica supletiva e subsidiariamente ao processo administrativo tributário federal – 

consagrou tal princípio, afastando qualquer possível argumentação em contrário. 

 

Para fins de enquadramento da norma segundo o referencial teórico indicado ao norte, 

consideramos que a motivação é um princípio, haja vista sua característica finalística e pretensão 

de complementariedade para aplicação prática em cada uma das diversas situações em que tal 

princípio pode ser invocado no contexto de um processo administrativo tributário federal. Deste 

modo, tal princípio representa uma importante diretriz para análise das regras que atualmente 

balizam o acesso à instância especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, bem como 

dos expedientes de uniformização da interpretação da legislação tributária atualmente vigentes. 

 

Assim, o princípio da motivação terá grande relevância para o presente estudo, sobretudo 

no que diz respeito ao tema do Capítulo 5, pois a Administração Pública é compelida a, em suas 

decisões, externar uma motivação clara e congruente – e, evidentemente, que isso se reflete na 

atividade de uniformização das decisões pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. 

 

 

3.1.4. Finalidade 

 

Assim como o princípio da impessoalidade, o princípio da finalidade está diretamente 

ligado ao princípio da igualdade, que obriga a Administração Pública a tratar igualmente todos os 

que estejam na mesma situação fática e jurídica. Nessa perspectiva, o princípio da finalidade é 

muito caro ao processo administrativo tributário federal, sobretudo quando se analisa as regras que 

balizam o acesso dos sujeitos passivos e da Procuradoria-geral da Fazenda Nacional à instância 

especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 



28 
 

 

Conforme lição extraída de substanciosa obra de Hely Lopes Meirelles, atualizada por José 

Emmanuel Burle Filho e Carla Rosado Burle, o princípio da finalidade decorre da Lei 9.784/99, 

que dispõe que, nos processos administrativos, deve-se observar o critério de interpretação da 

norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, 

sendo, portanto, vedada “a promoção pessoal de agentes ou autoridades.35 Nesse sentido, em 

apertada síntese é possível concluir que a finalidade estabelece que a Administração não pode atuar 

fora do interesse público. 

 

Na moldura teórica adotada inicialmente para qualificação das normas, é nítido que a 

finalidade é um princípio, haja vista sua característica justamente finalística e pretensão de 

complementariedade para aplicação prática de cada ato administrativo praticado no bojo do 

processo administrativo tributário federal. Deste modo, tal princípio representa uma relevante 

diretriz para análise das regras que atualmente balizam o acesso à instância especial do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, bem como dos expedientes de uniformização da interpretação 

da legislação tributária atualmente vigentes. 

 

Sendo assim, à luz da finalidade, as regras de acesso à Câmara Superior de Recursos Fiscais 

devem guardar íntima relação com o desempenho da função da instância especial do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, que é uniformizar as decisões divergentes proferidas no 

âmbito do órgão paritário de julgamentos do Ministério da Economia. 

 

 

3.1.5. Segurança Jurídica 

 

Conforme a definição de José Afonso da Silva36, a segurança jurídica consiste no ‘conjunto 

de condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das 

consequências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida’. Isso significa 

que uma das principais condições da segurança jurídica é a previsibilidade que os indivíduos 

possuem sobre seus atos frente ao ordenamento jurídico em vigor. 

 

                                                      
35 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 98. 

36 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 133. 
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É por este motivo que Hely Lopes Meirelles37 define este princípio como uma como uma 

das vigas mestras do Estado de Direito, haja vista a segurança jurídica, juntamente com a 

legalidade – já investigada anteriormente –, estão intimamente ligados com o próprio conceito de 

Estado de Direito. Ademais, para Hely Lopes Meirelles, a segurança jurídica além de preservar a 

dignidade da pessoa humana, como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, está 

ínsita no próprio princípio da moralidade administrativa.38 

 

À luz das considerações teóricas iniciais, consideramos que a segurança jurídica é um 

princípio, haja vista sua característica finalística e pretensão de complementariedade para 

aplicação prática, sobretudo considerando as funções da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 

Deste modo, tal princípio representa um dos principais vetores da análise das regras que atualmente 

balizam o acesso à instância especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, bem como 

dos expedientes de uniformização da interpretação da legislação tributária atualmente vigentes. 

 

É, portanto, com fundamento no princípio da segurança jurídica, juntamente com os demais 

princípios já analisados, que se pode exigir do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que, 

por meio de sua instância especial, uniformize as decisões divergentes acerca da legislação 

tributária enfrentada nos julgamentos realizados pelo órgão paritário de julgamentos do Ministério 

da Economia. 

 

 

3.1.6. Isonomia 

 

Finalmente, vale destacar em um tópico apartado o princípio da isonomia que, como já 

visto nos tópicos acima, é um dos princípios basilares e estruturantes da Administração Pública.  

 

Sendo assim, vale mencionar brevemente o entendimento de Cassio Scarpinella Bueno que 

se utiliza de tal princípio também no âmbito processual, para dar início, assim, ao tópico sobre os 

princípios processuais que também devem ser aplicados no âmbito administrativo. Nas palavras 

do ilustre processualista, “a isonomia ou igualdade deve ser entendida no sentido de que o Estado-

juiz (o magistrado, que o representa) deve tratar de forma igualitária os litigantes. Seja dando-lhes 

                                                      
37 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., pp. 106-107.  

38 Idem. p. 108. 



30 
 

igualdade de condições de manifestação ao longo do processo, seja criando condições para que 

essa igualdade seja efetivamente exercitada39.  

 

Conquanto tal análise seja dirigida ao processo civil, tal princípio é plenamente oponível à 

Administração Pública, sobretudo em relação a disputas tributárias, na medida em que a própria 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 150, II, veda à União instituir tratamento desigual a 

contribuintes em situação equivalente. Deste modo, a uniformização de decisões pela Câmara 

Superior de Recursos Fiscais é medida que dialoga também com o princípio da isonomia. 

 

Em todo caso, a natureza jurídica de princípio em relação à isonomia é cristalina, haja vista 

sua característica finalística e pretensão de complementariedade para aplicação prática, sobretudo 

considerando a função da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no que diz respeito à eliminação 

de decisões conflitantes. Deste modo, tal princípio representa um dos principais vetores da análise 

das regras que atualmente balizam o acesso à instância especial do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais, bem como dos expedientes de uniformização da interpretação da legislação 

tributária atualmente vigentes. 

 

 

3.2. Princípios Processuais 

 

3.2.1. Ampla Defesa e Contraditório 

 

As garantias do contraditório e da ampla defesa são resguardadas pela Constituição Federal 

de 1988, e são intrínsecas ao princípio do devido processo legal. 

 

Para Cassio Scarpinella Bueno, o contraditório deve ser entendido como a possibilidade de 

participação ou colaboração ou cooperação ampla de todos os sujeitos processuais ao longo de 

todo o processo, ao passo que a ampla defesa se trata de ter condições efetivas, isto é, concretas 

de se responder às imputações que lhe são dirigidas antes que seus efeitos decorrentes possam ser 

sentidos40. 

 

                                                      
39 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 55. 

40 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. pp. 50 – 51. 
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Na perspectiva do referencial teórico adotado, trata-se claramente de um princípio, haja 

vista sua característica finalística e pretensão de complementariedade para aplicação prática no 

processo administrativo tributário federal, considerando sobretudo as funções da Câmara Superior 

de Recursos Fiscais e, por conseguinte, a necessidade de implementação de normas que viabilizem 

justamente o acesso dos sujeitos passivos e da representação fazendária à instância especial do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 

 

Assim, não somente no âmbito judicial, mas também no processo administrativo, deve 

haver a cooperação ampla tanto do administrado quanto da administração para que seja dada a 

melhor solução à lide.  

 

 

3.2.2. Duplo Grau de Jurisdição 

 

Como se sabe, o duplo grau de jurisdição determina que a matéria em discussão litigiosa 

seja decidida por dois julgamentos sucessivos, realizados por diferentes julgadores, com a 

finalidade de evitar o abuso de poder do juízo de primeiro grau.  

 

Nesse sentido, vale destacar as importantes palavras de Humberto Theodoro Júnior41 que 

afirma que o julgamento em instância única deixaria incólume a sentença afrontosa ao 

contraditório e, portanto, o segundo grau de jurisdição serve como instrumento de fiscalização, 

controle e crítica da decisão judicial. 

 

Isso significa que, em observância ao princípio do contraditório – derivado da frase latina 

audi alteram partem, que significa "ouvir o outro lado" –, é indispensável que a parte prejudicada 

tenha acesso ao tribunal de segundo grau para demonstrar eventual antijuridicidade do julgado 

proferido no primeiro grau de jurisdição. 

 

Para Scarpinella42, o duplo grau de jurisdição também pode ser entendido como um modelo 

que prevê a possibilidade de revisão ampla das decisões por magistrados diversos e, 

principalmente, que estejam em um nível hierárquico diferente. 

 

                                                      
41 JÚNIOR, Humberto Teodoro. Curso de Direito Processual Civil. 47. ed. São Paulo: Forense. p. 953. 

42 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 53. 
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Nessa perspectiva, parece-nos que, a um só tempo, o duplo grau de jurisdição encerra 

características de princípio e de regra, sendo que, em cada situação concreta, cabe ao intérprete 

utilizá-lo da forma adequada, sempre em compasso com os demais princípios aplicáveis ao 

processo administrativo tributário federal. Deste modo, tal princípio representa um importante 

prisma para análise enfrentamento do tema objeto de nosso trabalho. 

 

 

3.2.3. Dialeticidade 

 

Em resumo, é possível definir a dialética como um “sistema de pensar” no qual atinge-se 

uma conclusão após o confronto de argumentações opostas que são colocadas por meio de uma 

discussão ou debate.  

 

Assim, o princípio da dialeticidade impõe que todo recurso rebata não somente a decisão 

ou outro ato judicial impugnado, mas também indique categoricamente os motivos de fato e de 

direito que justifiquem um novo julgamento, os quais poderão ser refutados pela parte contrária.  

 

Isto pois, para que os importantes princípios do contraditório e da ampla defesa sejam 

verdadeiramente protegidos no decorrer do processo, as razões do recurso e das demais peças 

processuais são imprescindíveis para que a parte recorrida possa impugná-lo e que o tribunal ad 

quem possa exercer o duplo grau de jurisdição – já estudado no tópico anterior. 

 

Com efeito, como elucida de forma ilustre o processualista Humberto Theodoro Júnior, o 

fato de que este princípio não deve ser seguido tão somente no âmbito recursal, mas desde o 

primórdio da demanda, desenrolando-se por todas as suas etapas processuais43. 

 

Na perspectiva do referencial teórico adotado, trata-se de um princípio, haja vista sua 

característica finalística e pretensão de complementariedade para aplicação prática no processo 

administrativo tributário federal. Deste modo, tal princípio representa uma diretriz para análise das 

regras que atualmente balizam o acesso à instância especial do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais, bem como dos expedientes de uniformização da interpretação da legislação 

tributária. 

                                                      
43 JÚNIOR, Humberto Teodoro. Curso de Direito Processual Civil. 47. ed. São Paulo: Forense. pp. 960-961. 
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3.2.4. Voluntariedade dos Recursos 

 

Em grandes linhas, do princípio da voluntariedade depreende-se que a parte não é obrigada 

a recorrer de uma decisão, ainda que integralmente desfavorável. 

 

Isto porque o recurso é, necessariamente, uma manifestação de vontade de um dos sujeitos 

processuais, que é exposta no mundo fenomênico a partir do interesse em que a decisão recorrida 

seja reexaminada ou modificada. 

 

Para Humberto Theodoro Júnior: 

 

sem o recurso, não se devolve ao juiz ou ao tribunal a possibilidade de rejulgar as questões 
já decididas, dentro da sistemática própria dos recursos civis. Correta, portanto, a tese de 
que só às partes e aos terceiros prejudicados (...) é concedido pela lei o direito de 
recorrer.44 

 

Da mesma forma, consoante o disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, em 

decorrência do princípio da voluntariedade, o Tribunal não pode prosseguir no processamento de 

um recurso quando há desistência da parte recorrente. 

 

Nesse prisma, parece-nos que, a um só tempo, a voluntariedade dos recursos encerra 

características de princípio e de regra, sendo que, em cada situação concreta, cabe ao intérprete 

utilizá-lo da forma adequada, sempre em compasso com os demais princípios aplicáveis ao 

processo administrativo tributário federal. Deste modo, a voluntariedade dos recursos representa 

um importante prisma para análise enfrentamento do tema objeto de nosso trabalho, inclusive na 

avaliação crítica dos expedientes atualmente presentes na legislação tributária federal para 

promover a uniformização das decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 

 

 

3.2.5. Efetividade do Processo 

 

                                                      
44 JÚNIOR, Humberto Teodoro. Curso de Direito Processual Civil. 47. ed. São Paulo: Forense. p. 962. 
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Nas palavras de Scarpinella45, para identificar a efetividade do processo, deve-se verificar 

que, uma vez obtido o reconhecimento do direito indicado como ameaçado ou lesionado, seus 

resultados devem ser efetivos, isto é, concretos, palpáveis, sensíveis no plano exterior do processo, 

isto é, fora do processo.  

 

Nesse sentido, seria inócuo classificar um processo como justo ou devido quando só é 

observada a correção do meio de produzir a decisão jurisdicional apta a veicular a tutela 

jurisdicional. Por isso, “o ‘justo’ e o ‘devido’, com efeito, vão além do reconhecimento 

jurisdicional do direito”. 

 

Na perspectiva do referencial teórico adotado, trata-se de um princípio, haja vista sua 

característica finalística e pretensão de complementariedade para aplicação prática no processo 

administrativo tributário federal. Deste modo, tal princípio representa uma diretriz para análise das 

regras que atualmente balizam o acesso à instância especial do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais, bem como dos expedientes de uniformização da interpretação da legislação 

tributária. 

 

 

3.3. Princípios do Processo Administrativo Tributário Federal 

 

Sem prejuízo da análise dos princípios anteriormente tratados, cabe, ainda, trazer à baila 

alguns princípios específicos do processo administrativo tributário federal. Nessa perspectiva, cabe 

observar que os princípios gerais da administração pública e os princípios processuais, 

evidentemente, têm também aplicação no processo administrativo tributário federal e, portanto, 

para efeito do objeto de nosso estudo, a análise contemplará o cotejo de todos eles – em maior em 

menor grau a depender do tópico estudado – ao longo dos capítulos que seguem.  

 

 

3.3.1. Formalismo Moderado 

 

                                                      
45 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 59. 
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De acordo com a lição de James Marins46, formalismo moderado é o princípio previsto na 

Lei nº 9.784/99 para assegurar a adoção de formas simples, suficientes para propiciar grau de 

certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, mas desde que observem 

formalidades essenciais. Na perspectiva do processo administrativo tributário federal, portanto, o 

formalismo moderado está para facilitar a atuação do particular a fim de que não haja prejuízo à 

sua defesa no processo e, ainda, para promover celeridade e economia processual. 

 

Na perspectiva do referencial teórico adotado, trata-se de um princípio, haja vista sua 

característica finalística e pretensão de complementariedade para aplicação prática no processo 

administrativo tributário federal, sobretudo no que diz respeito à criação e análise crítica das 

normas que viabilizam o acesso à instância especial o Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais, bem como dos expedientes de uniformização das decisões proferidas no âmbito do 

mencionado Tribunal Administrativo Fiscal. 

 

Considerando o tema do presente trabalho e, ainda, a natureza jurídica do formalismo 

moderado, tal princípio será um referencial de grande importância para as considerações que serão 

feitas sobre as funções da Câmara Superior de Recursos Fiscais, bem como dos expedientes de 

uniformização das decisões proferidas no âmbito do órgão paritário de julgamentos do Ministério 

da Economia.  

 

 

3.3.2. Verdade Material 

 

Novamente tomando como base o magistério de James Marins47, também é aplicável ao 

processo administrativo tributário federal o princípio da verdade material. Segundo o autor: 

 

A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a realidade 
factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na dinâmica 
econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do evento 
econômico (fato imponível) e sua formalização através do lançamento tributário. 

 

                                                      
46 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial): São Paulo: Dialética, 2002, 
pp. 185-186. 
47 Op. cit., p. 177. 
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Para fins de enquadramento da norma segundo o referencial teórico indicado ao norte, a 

natureza jurídica de princípio em relação à verdade material fica clara diante do caráter 

eminentemente finalístico da norma.  

 

Deste modo, tal princípio representa uma relevante diretriz para análise das regras que 

atualmente balizam o acesso à instância especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, 

bem como dos expedientes de uniformização da interpretação da legislação tributária. 

 

 

3.3.2. Autotutela 

 

Ainda no tocante ao processo administrativo tributário federal, merece destaque o princípio 

da autotutela. Quanto a tal princípio, leciona James Marins48: 

 

A necessidade de que o Estado reúne meios céleres para a atuação da norma tributária 
transforma-se em princípio da autotutela vinculada do ente tributante e deságua 
necessariamente no princípio da dualidade da cognição em matéria tributária. (...) Como 
esta autotutela comporta dois momentos distintos, quais sejam, o acertamento da 
obrigação tributária e o julgamento de eventual resistência deduzida pelo contribuinte 
(conflito de interesses deduzido pelo cidadão ante o órgão administrativo com funções 
julgadoras), além da vinculação que caracteriza a atuação do agente administrativo no 
primeiro momento, haverá ainda a processualidade a conformar a atuação do julgador 
administrativo no segundo momento, quando passa a incidir a cláusula due processo f law 
(procedural due process). 

 

Nesse prisma, parece-nos que, a um só tempo, a autotutela (vinculada) encerra 

características de princípio e de regra, sendo que, em cada situação concreta, cabe ao intérprete 

utilizá-la da forma adequada, sempre em compasso com os demais princípios aplicáveis ao 

processo administrativo tributário federal.  

 

Deste modo, a autotutela se apresenta como importante prisma para análise enfrentamento 

do tema objeto de nosso trabalho, sobretudo na avaliação crítica das funções da Câmara Superior 

de Recursos Fiscais e dos expedientes atualmente presentes na legislação tributária federal para 

promover a uniformização das decisões do órgão paritário de julgamento do Ministério da 

Economia. 

 

  

                                                      
48 Op. cit., pp. 84-85. 
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Capítulo 4. As Funções da Câmara Superior de Recursos Fiscais  
 

A instância especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da 

Economia é reconhecida, sem grande controvérsia, pela função precípua de uniformizar as 

decisões que derem à legislação tributária interpretações divergentes. De outro lado, a Câmara 

Superior de Recursos Fiscais realiza, em menor escala, a função de rever a legalidade dos atos 

administrativos proferidos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 

 

Em nossa visão, o delineamento de ambas as funções é de grande relevância para o presente 

estudo, haja vista que, como apontado inicialmente, a inquietude que motivou o aprofundamento 

da pesquisa sobre a competência da Câmara Superior de Recursos Fiscais foi justamente o óbice 

– que foi julgado por nós, num primeiro momento, como indevido – ao acesso dos sujeitos passivos 

à instância especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 

 

Tais funções serão analisadas de forma pormenorizada a seguir. 

 

 

4.1. O Poder-dever de Rever a Legalidade dos Atos Administrativos de Julgamento 

Praticados no Âmbito do Processo Administrativo Tributário Federal 

 

Inicialmente, cabe-nos enveredar pelo estudo das razões pelas quais, em nosso 

entendimento, a instância especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais deve, sempre 

que provocada, rever a legalidade dos atos administrativos proferidos no âmbito do órgão paritário 

de julgamento de apelos fiscais. Isso porque, como ensina Hugo de Brito Machado Segundo49, a 

Administração Pública exerce a chamada autotutela vinculada, que decorre justamente da 

vinculação ao Estado de Direito. 

 

Transportando o conceito acima para o objeto de nosso estudo, a questão da revisão da 

legalidade dos atos administrativos parte da análise da lei que regula o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública (Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999). A indigitada lei tratou 

de especificar, em seu artigo 69, que as suas disposições gerais seriam aplicáveis subsidiariamente 

aos processos administrativos específicos. Face à lacuna do Decreto nº 70.235, de 06 de março de 

                                                      
49 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 108. 
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1972, relativamente à função de revisão dos atos administrativos, cabe analisar o tema sob o 

referencial da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

 

Nessa perspectiva, a possibilidade de revisão da legalidade dos atos administrativos 

proferidos no bojo do processo administrativo tributário federal se afigura não apenas com um 

direito dos sujeitos passivos e da representação fazendária, mas, também, como um dever da 

Administração Pública. Especificamente no que diz respeito à competência para a revisão dos atos 

praticados no bojo do processo administrativo tributário federal, o artigo 61, do Decreto nº 

70.235/72 assevera que “a nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato 

ou julgar a sua legitimidade”. Diante disso, parece-nos que a possibilidade de revisão de 

determinado ato administrativo de julgamento pela Câmara Superior de Recursos Fiscais encontra 

suporte justamente no referido dispositivo, e tem aplicabilidade nos casos em que o órgão que 

proferiu a decisão se quedou inerte frente à irregularidade apontada. 

 

No que concerne a atos praticados por ocasião do julgamento em segunda instância 

administrativa, considerando que é próprio dos recursos devolver a matéria à instância superior, a 

competência para a análise pela Câmara Superior de Recursos Fiscais é assim analisada por Bruno 

Fajersztajn50: 

 

Sempre foi característica marcante dos Conselhos de Contribuintes e da Câmara Superior 
de Recursos Fiscais zelar pela legalidade dos atos da fiscalização, de modo que, em 
diversas oportunidades, eles cancelaram glosas fiscais embasadas em decretos, 
regulamentos, portarias e instruções normativas, que extrapolaram os limites legais. 

 

De fato, considerando que a Administração Pública está vinculada ao princípio da 

legalidade, a autotutela exige que os atos administrativos de julgamento praticados no âmbito do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais sejam constantemente revistos pelos próprios 

agentes públicos. Aliás, qualquer pessoa que se dirigir ao prédio do Tribunal Administrativo, em 

Brasília, irá se deparar com o mapa estratégico51 do órgão, que estampa, dentre outras coisas, 

“exercer o controle da legalidade dos atos administrativos tributários” como resultado almejado. 

 

                                                      
50 FAJERSZTAJN, Bruno. A Aplicação das Normas Constitucionais pelos Conselhos de Contribuintes e pela Câmara 
Superior de Recursos Fiscais após a Portaria MF nº 103/02. In: Revista Dialética de Direito Tributário nº 104, pp. 
21-22. 

51 Disponível em: <https://carf.economia.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/mapa-estrategico/pe-
2016_2019.jpg>. Acesso em 08/03/2020. 
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Nesse diapasão, a revisão dos atos administrativos por parte da Câmara Superior de 

Recursos Fiscais ocorrerá de forma supletiva, sempre que, apesar de noticiada pelas partes sobre 

a irregularidade, a autoridade competente para praticar o ato objetado falhar em cumprir o seu 

dever de revisar a legalidade do próprio ato ou entender que não houve irregularidade. 

 

Estabelecido o pilar do raciocínio, cabe enaltecer um julgado proferido pela 1ª Turma da 

Câmara Superior de Recursos Fiscais, no qual ficou expressamente consignada a possibilidade de 

a instância especial do Tribunal Administrativo revisar a legalidade do ato praticado pela instância 

a quo. Com efeito, no acórdão nº 9101-002.355, da lavra do conselheiro Rafael Vidal de Araújo, 

aquele colegiado ponderou que seria possível apresentar à instância especial do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, por meio de preliminares de nulidade, questões de nulidade 

surgidas no julgamento de segunda instância. Eis os trechos da decisão que interessam ao nosso 

estudo: 

 

NORMAS PROCESSUAIS. ACÓRDÃO CONDICIONADO. NULIDADE. 
O acórdão recorrido condicionou o direito que reconheceu ao contribuinte, relativamente 
ao aproveitamento da variação cambial negativa na composição da base de cálculo para 
a tributação em bases universais. Tal direito só se tornaria efetivo "caso venha a ser 
julgado improcedente o seu pedido no Mandado de Segurança". É nula a decisão cujo 
provimento está condicionado a superveniência de fatos futuros e incertos.  
(...) 
Voto: (...) É preciso registrar que a nulidade foi suscitada em relação à última decisão 
administrativa proferida neste processo, ou seja, ao próprio acórdão recorrido, de modo 
que fica comprometida a alegação de falta de prequestionamento da nulidade. (...) De 
todo modo, é oportuno registrar a possibilidade de se analisar uma preliminar de nulidade 
antes mesmo de adentrar em questões de admissibilidade/conhecimento do recurso 
especial. Isto porque a decisão sobre nulidade de uma decisão é prévia ou anterior à 
análise do conhecimento do REsp, pois a cognição do seguimento do REsp passo pelo 
conhecimento da decisão recorrida e dos paradigmas ofertados (no caso do recurso por 
divergência – RD), ou de lei e/ou das provas apontadas (no caso de recurso por 
contrariedade – RCL). (...) Em outros termos, o conhecimento não é uma expressão de 
conteúdo semântico que expresse o seu real significado, ou seja, o não-conhecimento não 
implica na ausência do ‘conhecimento’ do conteúdo do recurso, não significa 
absolutamente em ignorar o que está sendo apresentado interiormente no recurso. Antes 
pelo contrário, somente após uma pormenorizada análise dos assuntos tratados no recurso 
é que se pode chegar a não conhecê-lo ou ainda, para se entender que não estão presentes 
os pressupostos de admissibilidade do recurso, há que se cotejar todas as alegações do 
recurso com os pressupostos recursais. Assim, a expressão ‘não conhecimento’ significa 
apenas que não foi encontrada nem divergência nem contrariedade, a serem julgadas pela 
CSRF. (...) Para exame da questão também está em jogo a identidade da Câmara Superior, 
enquanto instância de pacificação da jurisprudência e enquanto revisora do ato 
administrativo de lançamento. Ao atuar como instância de pacificação de jurisprudência, 
a CSRF não renuncia a sua competência de revisora do ato de lançamento. E revisora, 
deverá revisar o provimento jurisdicional do lançamento, o que faz revisão a decisão a 
quo. Inclusive, a meu ver, podem coexistir o não conhecimento de um REsp com a 
anulação de uma decisão recorrida, ainda que seja um provimento desnecessário, pois a 
declaração da nulidade de uma decisão implica também na nulidade do REsp por 
decorrência. O REsp no CARF não é o REsp do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
primeiro porque o STJ não é instância revisora de atos administrativos (não é 
Administração Pública) e depois porque os recursos julgados pelo STJ não são do 
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processo administrativo fiscal/tributário (que estão orientados pelo princípio da 
informalidade); e, além disso, há disposição expressa no regimento interno do STJ que 
impede o julgamento em não havendo conhecimento (art. 257 do RI-STJ), o que não 
acontece com o RI-CARF; daí porque esta Casa não se deve prender a formalidades 
excessivas. Toda essa digressão serve apenas para dizer que é possível examinar a 
nulidade do acórdão recorrido antes mesmo de se adentrar em questões específicas de 
admissibilidade/conhecimento do recurso especial, no que toca especificamente à 
comprovação das alegadas divergências (tanto a divergência relativamente à própria 
preliminar de nulidade, quanto a divergência em relação ao mérito). 

 

O acórdão ao norte analisado é primoroso, no que concerne ao reconhecimento do poder-

dever de a Administração Pública rever seus próprios atos, quando eivados de legalidade, tal como 

determina a lei do processo administrativo. Cabe apenas o destaque de que, como reconhecido, a 

nulidade surgiu justamente no julgamento de segunda instância. Nesse sentido, considerando que 

é próprio dos recursos serem dirigidos à autoridade superior, inegável a competência da Câmara 

Superior de Recursos Fiscais para apreciar a matéria. 

 

A decisão em comento revela uma providência que, em nossa visão, é a que melhor dialoga 

com os princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal no 

âmbito do processo administrativo tributário federal. Vale dizer: a possibilidade de revisão, pela 

Câmara Superior de Recursos Fiscais, dos atos administrativos proferidos no âmbito do Tribunal 

Administrativo garante que as irregularidades cometidas no curso do processo administrativo 

tributário federal poderão ser devidamente sanadas, sem que seja necessário demonstrar a 

existência de uma irregularidade semelhante em caso anterior. Deste modo, eventuais desvios de 

legalidade – ainda que sem precedentes – podem (e devem) ser sanados no âmbito do próprio 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 

 

De outro lado, é digno de nota que não localizamos, em nossa pesquisa, nenhum outro 

julgado em sentido semelhante nas demais turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 

Ademais, recentemente, um contribuinte socorreu-se do Poder Judiciário52 justamente para pleitear 

a análise de preliminar de nulidade suscitada em sede de Recurso Especial dirigido ao mesmo 

órgão e que, não obstante, teve o seguimento do apelo negado, haja vista não haver, supostamente, 

base legal para o conhecimento de preliminares de nulidade, sem a devida demonstração da 

controvérsia em torno da aplicação da legislação tributária, ainda que tal preliminar de nulidade 

tenha sido instruída com o próprio Acórdão nº 9101-002.355, segundo consta da petição inicial53.  

                                                      
52 Mandado de Segurança nº 1001141-56.2020.4.01.3400, em trâmite perante a 16ª Vara Federal Cível da Seção 
Judiciária do Distrito Federal. 

53 Disponível em: <https://pje1g.trf1.jus.br/pje/login.seam>. Acesso em 08/03/2020. 



41 
 

 

Em adição, cabe anotar que a análise do Regimento Interno do Conselho Administrativo 

de Recursos Fiscais, bem como do Manual de Admissibilidade do Recurso Especial não permite 

concluir que há margem para admissibilidade de preliminares de Recurso Especial de Divergência 

sem a devida comprovação da divergência de interpretação da legislação tributária, bem como dos 

demais pressupostos e requisitos de admissibilidade. 

 

Em arremate, no tocante ao veículo apropriado para dirigir à Câmara Superior de Recursos 

Fiscais as questões de ilegalidade, entendemos que a matéria preliminar suscitada em sede de 

Recurso Especial de Divergência deve ser hábil e suficiente para alcançar tal resultado. De toda 

forma, a Constituição Federal de 1988 assegura a todos o direito de petição, que pode ser utilizado 

também nesta hipótese para provocar uma manifestação da instância especial do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais sobre a irregularidade apontada. 

 

 

4.2. O Poder-dever de Uniformização das Decisões Divergentes Surgidas no Âmbito do 

CARF  

 

Como analisado no Capítulo 03, por disposição expressa contida no caput do artigo 37, da 

Constituição Federal de 1988, e no artigo 2º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro 1999, a 

Administração Pública deve observar uma série de princípios, dentre os quais a legalidade, a 

impessoalidade, a finalidade e a segurança jurídica. Da mesma forma, a Constituição Federal de 

1988 veda expressamente que a União estabeleça tratamento desigual entre contribuintes em 

situação equivalente. Afinal, todos são iguais perante a lei, como reza o caput do artigo 5º, da 

Carta Magna. 

 

Disso decorre, sem grandes controvérsias, que, ao mesmo tempo, a Câmara Superior de 

Recursos Fiscais exerce o poder e o dever de uniformizar as decisões proferidas no âmbito do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como forma de promover isonomia e, com isso, 

conferir segurança jurídica à interpretação da legislação tributária. 

 

No passado, a legislação do processo administrativo tributário federal permitia a 

interposição de Recurso Especial diretamente ao Ministro da Fazenda; posteriormente, com a 

criação da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio do Decreto nº 83.304, de 28 de março 
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de 1979, a tarefa de uniformização das decisões dos antigos Conselhos de Contribuintes – que hoje 

formam o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – foi conferida ao órgão paritário 

responsável por uniformizar a interpretação da legislação tributária, a partir de divergências 

identificadas em decisões do Tribunal Administrativo em análise. 

 

Nos dias atuais, o expediente que viabiliza o acesso à Câmara Superior de Recursos Fiscais 

é o Recurso Especial de Divergência, previsto no artigo 37, § 2º, II, do Decreto nº 70.235. De todo 

modo, antes de passarmos ao estudo do apelo especial, é conveniente analisar o uso dos Embargos 

de Declaração como instrumento preparatório do acesso à Câmara Superior de Recursos Fiscais, 

pois, como será demonstrado oportunamente, em compasso com o princípio da motivação das 

decisões proferidas no âmbito do órgão paritário de julgamentos do Ministério da Economia, o 

manejo do apelo especial pressupõe a higidez do acórdão desafiado pelo apelo especial. 
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Capítulo 5. O Uso dos Embargos de Declaração como Instrumento Preparatório do Acesso 

das Partes à Câmara Superior de Recursos Fiscais 

 

Neste capítulo, analisaremos o uso dos Embargos de Declaração no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, sobretudo para as situações em que tal expediente se mostra 

necessário à eficaz interposição de Recurso Especial de Divergência à instância especial do órgão 

paritário de julgamentos do Ministério da Economia.  

 

Conquanto os Embargos de Declaração não sejam propriamente um dos expedientes de 

uniformização de decisões – os quais fazem parte do escopo definido no Capítulo 2 –, a análise 

ora proposta se mostrou indispensável ao prosseguimento de nosso estudo, tendo em vista a íntima 

relação entre os Embargos de Declaração e o apelo especial, que será analisado no Capítulo 6. 

 

 

5.1. Conceito e Natureza Jurídica 

 

Os Embargos de Declaração são o expediente por meio do qual os legitimados à sua 

interposição devolvem ao colegiado a matéria apreciada em acórdão ou resolução, a fim de que 

haja o devido saneamento da decisão (i) obscura em sua fundamentação, (ii) omissa diante de 

ponto sobre o qual o colegiado deveria se manifestar e/ou, ainda, (iii) contraditória entre os 

fundamentos e a conclusão. Trata-se de um recurso previsto nos artigos 64 e 65, do Anexo II, do 

Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 

 

Na perspectiva que interessa ao nosso estudo, é fundamental que a decisão desafiada pelo 

Recurso Especial de Divergência não seja maculada por vícios que tornem inviável à Câmara 

Superior de Recursos Fiscais conhecer os fatos e os fundamentos utilizados pela instância a quo 

na solução do litígio. Isso porque, como será analisado em detalhes no subtópico 6.4.1, a instância 

especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não realiza a revisão de fatos ou provas. 

Daí a importância dos Embargos de Declaração como instrumento preparatório do apelo especial 

para a uniformização das decisões proferidas no Tribunal Administrativo em estudo. 

 

Embora o processo administrativo tributário federal seja disciplinado pelo Decreto nº 

70.235/72, que foi recepcionado pela Constituição Federal 1988 com status de lei ordinária, o 

indigitado diploma legal não contempla os Embargos de Declaração – inclusive no tocante às 
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decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento. De fato, tal 

Decreto se furtou de disciplinar, em parte, os julgamentos realizados pelo Conselho Administrativo 

de Recursos Fiscais, para que esta fase do processo administrativo fosse realizada de acordo com 

o seu regimento interno54. 

 

Assim dispõe o Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais: 

 

Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os 
seguintes recursos: 
I - Embargos de Declaração; 
(...) 
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão 
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual 
deveria pronunciar-se a turma. 
 

Na doutrina especializada sobre o processo administrativo tributário federal, há pouca 

controvérsia a respeito da natureza jurídica de recurso dos Embargos de Declaração.55 No âmbito 

do direito processual civil, no entanto, a matéria ainda é objeto de discussões. Para uma corrente, 

formada por renomados processualistas nacionais, têm os embargos natureza recursal. Outros 

autores, não menos ilustres, recusam-se a enxergar nesse remédio características que permitam 

qualificá-lo como recurso.56 

 

Recurso, a propósito, ao longo dos anos, tem sido definido como o remédio voluntário 

idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a 

integração de decisão judicial que se impugna.57 Tal definição, embora concebida no âmbito do 

processo civil, se coaduna com a acepção de recurso aplicável ao processo administrativo federal. 

 

No caso dos Embargos de Declaração, há diversos elementos que permitem confirmar a 

natureza jurídica de recurso. Em primeiro lugar, porque estão preenchidos os pressupostos 

recursais de interesse e utilidade, sejam os Embargos de Declaração da Procuradoria-geral da 

                                                      
54 “Art. 37. O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento 
interno.” 

55 Vide, por exemplo: NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal 
Federal comentado. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, pp. 473-474. 

56 FERNANDES, Luís Eduardo Simardi. Embargos de Declaração: Efeitos Infringentes, Prequestionamento e Outros 
Aspectos Polêmicos. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 29. 

57 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V. apud: BUENO, Cássio 
Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 704. 
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Fazenda Nacional ou do sujeito passivo. Além disso, o recurso é interposto no bojo do próprio 

processo administrativo, visando o esclarecimento ou a integração do julgado proferido no âmbito 

do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 

 

Os embargos de declaração, regra geral, não visam de fato à reforma do próprio conteúdo 

do pronunciamento, com a inversão ou modificação da decisão.58 De rigor, os embargos de 

declaração se prestam a levar o que o juiz faça o que já deveria ter feito.59 Ademais, a hipótese de 

seu cabimento encontra-se disciplinada no capítulo IV, do Anexo II, do Regimento Interno do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que trata justamente de recursos, de modo que a 

interpretação sistemática confirma a natureza recursal dos Embargos de Declaração. 

 

Essa digressão inicial sobre a natureza jurídica dos Embargos de Declaração não é de cunho 

meramente acadêmico, sobretudo quando se analisa tal modalidade de recurso como elemento 

preparatório do Recurso Especial de Divergência. Como à frente será pormenorizadamente 

analisado, conceber os Embargos de Declaração como recurso acarreta consequências de ordem 

prática, inclusive no que tange ao acesso à Câmara Superior de Recursos Fiscais para saneamento 

dos dissídios interpretativos. 

 

 

5.2. Dever de Motivação das Decisões Proferidas no Âmbito do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais 

 

Vimos no capítulo destinado ao estudo dos princípios que a atuação da Administração 

Pública deve ser guiada pelos princípios da legalidade e da motivação (artigo 37, caput, da 

Constituição Federal de 1988). Em compasso com a Carta da República, no âmbito 

infraconstitucional, a Lei nº 9.784/99 estabelece, em seus artigos 2º60 e 5061, que, no processo 

                                                      
58 FERNANDES, Luís Eduardo Simardi. Op. cit., p. 31. 

59 ALVIM, Teresa Arruda. Embargos de Declaração: Como se Motiva uma Decisão Judicial? 4. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2018, p. 41. 

60 Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e 
eficiência. 

61 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, 
quando: I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade 
de processo licitatório; V - decidam recursos administrativos; VI - decorram de reexame de ofício; VII - deixem de 
aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; VIII 
- importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. § 1º A motivação deve ser 
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administrativo, a Administração Pública obedecerá, dentre outros, o princípio da motivação. O 

princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de 

direito de suas decisões.62 

 

De fato, é impossível aferir a legalidade de um ato administrativo, tal como são as decisões 

do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sem que estejam expressas as circunstâncias em 

que a decisão foi proferida, bem como sua motivação. Essa é a razão pela qual legalidade e 

motivação são indissociáveis, de modo que possa haver o controle de legalidade dos atos 

administrativos, inclusive para que seja aplicável, quando cabível, o disposto no artigo 53, da Lei 

nº 9.784/9963. 

 

Merece destaque, ainda, o fato de que o diploma legal em apreço estabelece não apenas o 

dever de motivação, mas, igualmente, a forma como os motivos devem compor as decisões: de 

forma explícita, clara e congruente (artigo 50, § 1º). Deste modo, não há margem para a 

discricionariedade quando se trata de ato vinculado para o qual a lei e o regulamento estabelecem 

as normas e as condições de sua realização.64 

 

Na perspectiva ao norte exposta, portanto, os Embargos de Declaração se apresentam 

justamente como o recurso que as partes dispõem para provocar o saneamento dos vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, hipóteses em que, indubitavelmente, há violação aos artigos 

2º e 50 da Lei nº 9.784/99, porquanto incompatíveis com a clareza e congruência que devem estar 

presentes nas decisões proferidas no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 

 

 

5.3. Hipóteses de Cabimento  

 

                                                      
explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores 
pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. § 2º Na solução de vários 
assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde 
que não prejudique direito ou garantia dos interessados. § 3º A motivação das decisões de órgãos colegiados e 
comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito. 

62 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 113. 

63 Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los 
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 

64 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Tereza Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado. 
3. ed. São Paulo: Dialética, 2010. p. 562. 
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Os Embargos de Declaração são um recurso de fundamentação vinculada.65 A partir de 

agora, detalharemos as hipóteses de cabimento deste recurso, seja com base em disposição 

expressa do artigo 65, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais ou com base em aplicação supletiva do Código de Processo Civil. 

 

 

5.3.1. Obscuridade 

 

Decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível 

em sua integralidade.66 A causa da obscuridade reponta na dificuldade (a) ou da elaboração do 

pensamento ou (b) da sua expressão.67  

 

Seja qual for a forma que se apresenta no caso concreto, o vício que caracteriza uma decisão 

como obscura revela, de outro lado, a incompatibilidade do aresto com o dever de motivação das 

decisões proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o que impõe o saneamento 

mediante a prolação de nova decisão. 

 

Uma decisão obscura impede, evidentemente, a própria compreensão dos fundamentos 

sobre os quais se escoram as conclusões expostas pelo colegiado. De modo similar, as decisões 

obscuras inviabilizam a interposição do Recurso Especial de Divergência, na medida em que, se 

não forem compreendidos corretamente os fundamentos da decisão, não é possível, de outro lado, 

estabelecer divergência frente a um paradigma válido, nem tampouco promover a demonstração 

analítica da divergência (vide 6.4.3). 

 

Em princípio, a obscuridade no relatório é irrelevante, porque não comprometerá a 

interpretação do ato.68 Humberto Theodoro Jr. leciona, com suporte na doutrina de Barbosa 

Moreira e Pontes de Miranda, que a obscuridade atacável por Embargos de Declaração pode ser 

observada tanto na parte dispositiva como também na própria fundamentação, ou, ainda, em 

                                                      
65 Cf. FERNANDES, Luís Eduardo Simardi. Embargos de Declaração: Efeitos Infringentes, Prequestionamento e 
Outros Aspectos Polêmicos. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 83. 

66 BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Embargos de Declaração. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 101.  

67 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 8. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 722. 

68 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 8. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 723. 
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ambos.69 No caso específico de acórdãos, é possível também que a obscuridade se apresente na 

ementa do julgado. 

 

No seio da jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, há inúmeros 

acórdãos relativos a obscuridades devidamente sanadas pelo colegiado, em observância ao dever 

de motivação das decisões proferidas no âmbito do processo administrativo tributário federal. 

Selecionamos, abaixo, três situações corriqueiras em que exemplificam o cabimento dos Embargos 

de Declaração contra as decisões do órgão paritário de julgamentos do Ministério da Economia 

em situações de obscuridade: 

 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. 
CORREÇÃO. Acolhem-se os embargos de declaração quando contraditórios os 
fundamentos do voto condutor e a motivação de glosas do lançamento de ofício. 
Caracteriza-se obscuridade a referência a documento com conteúdo diverso do 
fundamento do voto.70 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EQUÍVOCOS NAS PREMISSAS DE FATO. 
OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA. Padece de vício de obscuridade a decisão que adota 
premissas fáticas não comprovadas em processo para alcançar a conclusão estampada no 
voto, cabendo o seu saneamento mediante acolhimento dos embargos de declaração que 
apontam a inconsistência.71 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. VÍCIO DE OBSCURIDADE. 
PROCEDÊNCIA SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Cabem 
embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição ou omissão. Sendo detectada 
obscuridade do órgão julgador na análise de pedido, prova ou fundamento essencial sobre 
o qual deveria se pronunciar para a solução do caso, cabível a retificação.72 

 

Na via reversa de uma decisão obscura, tem-se uma decisão clara em seus fundamentos. 

Deste modo, após o saneamento provocado pelos Embargos de Declaração, a decisão do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais deve atender aos requisitos previstos no artigo 50 da Lei nº 

9.784/99 e, com isso, já está apta a ser desafiada pelo Recurso Especial de Divergência. 

 

Considerando, ainda, que o saneamento da obscuridade exige a prolação de um novo 

acórdão, é possível, embora pouco provável, que subsista obscuridade ou outros vícios que 

                                                      
69 Cf. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47. ed. rev. atual. e ampl. Rio 
de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.062. 

70 Acórdão nº 2401-005.434, da 1ª Turma Ordinária da 4 Câmara da 2ª Seção de Julgamentos do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais. 

71 Acórdão nº 3401-005.009, da 1ª Turma Ordinária da 4 Câmara da 3ª Seção de Julgamentos do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais. 

72 Acórdão nº 3401-004.352, da 1ª Turma Ordinária da 4 Câmara da 3ª Seção de Julgamentos do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais. 
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autorizam a interposição de Embargos de Declaração. Se este for o caso, caberá novos Embargos 

de Declaração em face do acórdão que julgou o antecessor. 

 

 

5.3.2. Contradição 

 

A decisão é um ato lógico, de maneira que entre a conclusão e as premissas não pode 

haver contradição alguma.73 A contradição, que também enseja a oposição de Embargos de 

Declaração, faz-se presente quando a decisão contém afirmações ou conclusões que se mostram 

entre si inconciliáveis.74 Tal vício, portanto, impõe o saneamento da decisão, o que é provocado 

mediante Embargos de Declaração. 

 

Como regra geral, os acórdãos proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais possuem (i) ementa, (ii) relatório, (iii) fundamentação e (iv) a parte dispositiva. Tais 

requisitos, com exceção da ementa, estão presentes também nas resoluções. A contradição pode 

estar presente em qualquer destes elementos individualmente ou mesmo entre eles. Além disso, a 

contradição pode ser verificada entre a ata de julgamento e a decisão75. 

 

Assim como dissemos acerca da obscuridade, a contradição é um vício que impede que 

uma decisão seja fielmente compreendida, seja pelas partes ou mesmo pela Câmara Superior de 

Recursos Fiscais. Nessa óptica, o vício de contradição inviabiliza a interposição do Recurso 

Especial de Divergência, posto que, diante de uma decisão contraditória, não é possível estabelecer 

se há divergência entre as decisões contrapostas diante da instância especial do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais. 

 

A respeito das decisões contraditórias, selecionamos algumas ementas elucidativas, 

oriundas de cada uma das Seções de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, 

a fim de demonstrar, em linhas gerais, hipóteses que exigem o saneamento da decisão mediante 

provocação em sede de Embargos de Declaração. 

                                                      
73 Cf. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47. ed. rev. atual. e ampl. Rio 
de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.062. 

74 FERNANDES, Luís Eduardo Simardi. Embargos de Declaração: Efeitos Infringentes, Prequestionamento e Outros 
Aspectos Polêmicos. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 87. 

75 Cf. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 8. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 
725. 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. Constatada a contradição que 
pode alterar a relação entre a parte dispositiva do acórdão e seus fundamentos, é de prover-
se os mesmos para sanar a falha, alterando a parte dispositiva do acórdão.76 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. Verificada contradição entre a 
ementa e a conclusão do acórdão, cabe a correspondente retificação via embargos, sem 
modificação quanto ao resultado do julgamento.77 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. 
INADMISSIBILIDADE. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO QUE TAMBÉM PODE SER 
REALIZADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. Para fins de embargos de declaração não 
há contradição quando o suposto vício se dá entre a decisão embargada e as provas 
acostadas nos autos. A contradição que dá azo a interposição deste recurso é aquela 
qualificada como interna, ou seja, entre a motivação e a conclusão da decisão em si 
considerada.78 

 

Na via reversa de uma decisão contraditória, tem-se uma decisão congruente em seus 

fundamentos. Assim, com o saneamento do vício de contradição, tem-se, em tese, uma decisão 

que atende ao disposto no artigo 50, § 1º, da Lei nº 9.784/99, podendo, se for o caso, ser desafiada 

pelo Recurso Especial de Divergência. De todo modo, como a correção do vício impõe a prolação 

de uma nova decisão, é possível, embora improvável, que a nova decisão padeça de um dos vícios 

ensejadores dos Embargos de Declaração. Neste caso, caberá nova interposição de Embargos de 

Declaração para atacar o novo vício. 

 

 

5.3.3. Omissão 

 

Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria 

de se manifestar.79 De fato, o vício de omissão inviabiliza por completo o manejo do Recurso 

Especial de Divergência e, por derradeiro, os demais expedientes de uniformização de decisões do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, na medida em que uma decisão omissa em relação 

a determinado ponto não pode, obviamente, ser divergente de outra nesse mesmo ponto. 

 

                                                      
76 Acórdão nº 1301-002.109, da 1ª Turma Ordinária da 3ª Câmara da 1ª Seção de Julgamentos do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais. 

77 Acórdão nº 2402-006.448, da 2ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da 2ª Seção de Julgamentos do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais. 

78 Acórdão nº 3402-005.266, da 2ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da 3ª Seção de Julgamentos do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais. 

79 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. III, n. 
1.238, p. 686. Apud: THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47. ed. rev. atual. 
e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.063. 
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Particularmente quanto ao vício omissão, é relevante observar que o artigo 498, § 1º, do 

Código de Processo Civil, estabelece que não se considera fundamentada uma decisão, seja ela 

interlocutória, sentença ou acórdão, que: (i) se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de 

ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; (ii) empregar conceitos 

jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; (iii) invocar 

motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; (iv) não enfrentar todos os 

argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo 

julgador; (v) se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus 

fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles 

fundamentos; e/ou (vi) deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente 

invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a 

superação do entendimento. 

 

Com razão, Luis Eduardo Simardi Fernandes80 pondera que somente pode haver omissão 

relativamente às questões efetivamente suscitadas em recurso. Caso contrário, a decisão não deve 

ser considerada omissa. O não enfrentamento de questões novas, apontadas em sede de Embargos 

de Declaração, não acarreta vício. Em contrapartida, o mesmo autor reconhece, também de forma 

pertinente, que, com relação às questões acerca das quais pode haver manifestação de ofício, cabe, 

sim, Embargos de Declaração, ainda que a questão não tenha sido enfrentada pela parte. 

 

Na via reversa de uma omissão, tem-se, enfim, um fundamento que justifica a conclusão 

externada no ato administrativo. Deste modo, com o saneamento do vício, mediante interposição 

de Embargos de Declaração, está preenchido o requisito de motivação da decisão do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais. 

 

 

5.3.4. Erro de Fato ou Erro de Direito: Aplicação Subsidiária do Código de Processo Civil 

 

Conquanto o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao tratar 

dos Embargos de Declaração, não tenha expressamente mencionado os erros de fato ou erros de 

direito como ensejadores da oposição dos declaratórios, é insofismável que, uma vez sujeita à 

                                                      
80 Cf. FERNANDES, Luís Eduardo Simardi. Embargos de Declaração: Efeitos Infringentes, Prequestionamento e 
Outros Aspectos Polêmicos. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 94. 
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Administração Pública ao dever de motivação – que, a seu turno, deve ser clara e congruente –, os 

Embargos de Declaração devem ser acolhidos também nesta situação. 

 

Ademais, Humberto Theorodo Jr81. adverte que o Código de Processo Civil, em seu artigo 

1.022, estendeu a hipótese de cabimento dos Embargos de Declaração. Assim sendo, considerando 

que o presente estudo adota a premissa de que o Código de Processo Civil se aplica supletiva e 

subsidiariamente ao processo administrativo tributário federal, é plenamente viável a oposição de 

Embargos de Declaração, em caráter supletivo, frente a erros de fato e/ou de direito identificados 

nas decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 

 

 

5.3.5. Inexatidão Material: Aplicação de Embargos Inominados 

 

Embora os Embargos de Declaração sejam um recurso de fundamentação vinculada, o 

Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais anteviu a solução de 

inexatidões materiais contidas nas decisões. Os Embargos Inominados são o expediente apto a 

corrigir tais vícios, conforme se depreende do artigo 66, do Anexo II, do Regimento Interno do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, segundo o qual: 

 

Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de 
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor 
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a 
prolação de um novo acórdão.  
§ 1º Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento que 
não demonstrar a inexatidão ou o erro.  
§ 2º Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro 
relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.  
§ 3º Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência ao 
requerente. 

 

A norma regimental, conquanto preveja um remédio para as inexatidões materiais, tratou 

de separar Embargos de Declaração e Embargos Inominados. E a distinção é pertinente, haja vista 

que os vícios que autorizam a oposição de Embargos de Declaração são distintos daqueles que 

possibilitam a oposição de Embargos Inominados.  

 

A respeito dos Embargos Inominados, selecionamos algumas ementas elucidativas, 

oriundas de cada uma das Seções de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, 

                                                      
81 Op. cit., p. 1.069. 
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a fim de demonstrar, em linhas gerais, hipóteses que já foram consideradas inexatidões materiais 

aptas a ensejar a oposição de Embargos Inominados: 

 

EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO NA ANÁLISE DA TEMPESTIVIDADE DO 
RECURSO VOLUNTÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. Havendo lapso manifesto na 
análise da tempestividade, acolhe-se os embargos inominados com efeitos infringentes 
para anular o Acórdão cujo recurso foi indevidamente não conhecido.82 
 
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO. APRECIAÇÃO DE UM MESMO 
RECURSO DUAS VEZES E POR ÓRGÃOS JULGADORES DISTINTOS. LAPSO 
MANIFESTO. A existência de duas decisões, de órgãos julgadores distintos de uma 
mesma instância administrativa, para a apreciação dos Recurso de Ofício e Recurso 
Voluntário interpostos, é passível de correção pela oposição de embargos inominados, 
por configurar hipótese de inexatidão material ou erro devido a lapso manifesto.83 

 

Na esteira das considerações precedentes, cabe acrescentar que os Embargos de Declaração 

revestem-se das características de recurso, diferentemente dos Embargos Inominados, que não se 

prestam a provocar a reforma, a invalidação, ou esclarecimento da decisão.84 

 

Os Embargos Inominados não estão elencados no rol de recursos previstos no Regimento 

Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o que poderia sugerir a aplicação 

subsidiária do Código de Processo Civil para a correção de erro material mediante Embargos de 

Declaração (art. 1.022). Ocorre que a norma regimental tratou de especificar que as inexatidões 

materiais que poderiam dar ensejo à interposição de Embargos de Declaração deveriam ser 

recepcionadas como Embargos Inominados. Deste modo, por força do princípio da especificidade 

das normas, não cabe Embargos de Declaração no caso de inexatidões materiais. 

 

Por não se revestirem das características dos recursos, os Embargos Inominados não 

interrompem o prazo para a interposição do Recurso Especial de Divergência, que, neste caso, 

fluirão normalmente, sem prejuízo da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes, o que 

pode acontecer em situações excepcionalíssimas. O próprio Regimento Interno do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais adverte que apenas os Embargos de Declaração opostos 

tempestivamente interrompem o prazo para a interposição de Recurso Especial de Divergência 

(Anexo II, artigo 65, § 5º). Relevante, portanto, a diferenciação entre ambas as figuras. 

 

                                                      
82 Acórdão nº 1401-001.871, da 1ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da 1ª Seção de Julgamento do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais. 

83 Acórdão nº 3401-004.297, da 1ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da 1ª Seção de Julgamento do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais. 

84 Acerca do conceito de recurso, vide: THEODORO JÚNIOR, Humberto. op. cit., p. 938. 
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5.4. Atos que Ensejam a Interposição de Embargos de Declaração 

 

Já vimos que os Embargos de Declaração são o recurso cabível para provocar o saneamento 

das decisões que em alguma medida violam o dever de motivação dos atos administrativos. Cabe, 

então, analisar quais atos podem ser atacados por este recurso, bem como o fundamento legal que 

legitima a sua interposição, para, então, analisar os seus efeitos em relação ao Recurso Especial de 

Divergência. 

 

 

5.4.1. Acórdãos e Resoluções 

 

O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em seus artigos 64 

e 65, do Anexo II, autoriza a oposição de Embargos de Declaração em face de decisões proferidas 

pelos colegiados.  

 

Desde que presentes os vícios ensejadores dos Embargos, contra acórdãos cabe a oposição 

de Embargos de Declaração, sem que haja margem para dúvidas. Ademais, o Regimento Interno 

do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais cuidou, ainda, de equiparar acórdãos e 

resoluções, prevendo expressamente a aplicabilidade de tal recurso em face destas últimas (Anexo 

II, artigo 65, § 6º). 

 

Como visto no tópico 5.3.5, as inexatidões materiais devem ser corrigidas mediante 

Embargos Inominados, que não se revestem das características de um recurso. Deste modo, 

respeitadas as respectivas hipóteses de aplicação, contra acórdãos e resoluções podem ser opostos 

tanto Embargos de Declaração (nos casos de omissão, contradição e obscuridade, além de erro de 

fato e erro de direito) como Embargos Inominados (caso o vício represente mera inexatidão 

material). 

 

 

5.4.2. Decisões Monocráticas: Aplicação Subsidiária do Código de Processo Civil 

 

No âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais são proferidos atos 

administrativos de cunho decisório que não se confundem com os acórdãos ou com as resoluções, 
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posto que são monocráticos. É o caso, por exemplo, dos expedientes que definem a admissibilidade 

de Embargos de Declaração, Recurso Especial de Divergência e Agravo. Para fins didáticos, tais 

atos serão classificados como decisões monocráticas, ainda que, usualmente, sejam conhecidos 

como despachos (vide 5.4.3). 

 

Independentemente de tais atos, posto que monocráticos, violarem o princípio da 

colegialidade, é inequívoco que tais atos, assim como os acórdãos e as resoluções, são susceptíveis 

a vícios de obscuridade, omissão e contradição, todos incompatíveis com o dever de motivação 

dos atos administrativos. É pertinente, então, que as decisões interlocutórias sejam igualmente 

atacáveis por Embargos de Declaração, a fim de que os vícios sejam devidamente expurgados. 

 

Não obstante à ausência de previsão expressa no Regimento Interno do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil dá azo à 

oposição de Embargos de Declaração em face de decisões interlocutórias, assim compreendidos 

os atos decisórios que não se revestem das características de sentença. Evidentemente, as decisões 

interlocutórias somente poderão ser atacadas quando presentes os vícios de obscuridade, 

contradição ou omissão, previstos no próprio Código de Processo Civil (artigo 1.022). 

 

Ademais, os Embargos de Declaração devem ser apreciados com espírito de compreensão, 

levando em conta que tratam-se de contribuição da parte em prol do devido processo legal,85 

sobretudo no caso de decisão monocrática, haja vista a nítida possibilidade de existência de erros 

por parte do julgador singular em contraste com o dever de motivação dos atos administrativos, 

que, se violado, acarreta a nulidade da decisão. 

 

Já demonstramos no tópico 5.3.5 que as inexatidões materiais (ou erros materiais) devem 

ser corrigidos mediante Embargos Inominados, que não se revestem das características de um 

recurso. Deste modo, respeitadas as respectivas hipóteses de aplicação, contra as decisões 

interlocutórias podem ser opostos tanto Embargos de Declaração (nos casos de omissão, 

contradição e obscuridade, além de erro de fato e erro de direito) como Embargos Inominados 

(caso o vício represente mera inexatidão material). 

 

 

                                                      
85 Vide voto do Ministro Marco Aurélio Mello nos EDcl em AgRg em AgIn 163.047-5/PR, JSTF-Lex 212/100-103. 
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5.4.3. Despachos 

 

Os despachos, via de regra, não possuem caráter decisório. Deste modo, foram 

excepcionados do rol de atos administrativos que ensejam a oposição de Embargos de Declaração, 

seja com fundamento no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ou 

no Código de Processo Civil. De toda forma, à vista de inexatidões materiais, é cabível a oposição 

de Embargos Inominados, sem prejuízo da possibilidade de correção ex officio do vício. 

 

 

5.5. Legitimidade para Interposição de Embargos de Declaração 

 

O rol de legitimados à interposição de Embargos de Declaração está contido no artigo 65, 

§ 1º, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, segundo o qual: 

 

Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão 
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual 
deveria pronunciar-se a turma. 
§1º Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada 
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do acórdão: 
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;  
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;  
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;  
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de decisões da delegacia da 
qual é titular; 
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e 
execução do acórdão; ou 
VI - pelo Presidente da Turma encarregada pelo cumprimento do acórdão de recurso 
especial. 

 

A Câmara Superior de Recursos Fiscais tem interpretado como rol taxativo a indicação 

dos legitimados à interposição de Embargos de Declaração, conforme se depreende da ementa a 

seguir colacionada: 

 

LEGITIMIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO COM 
PROVIDÊNCIA DE RETORNO. Não detém legitimidade para opor Embargos de 
Acórdão de Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) o relator da Turma 
Ordinária para o qual foi sorteado um processo com Acórdão de Recurso Especial da 
CSRF com providência de retorno.86 

 

Do rol fixado pelo artigo 65, § 1º, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais, fica claro que tanto as partes quanto os agentes públicos envolvidos na execução 

                                                      
86 Acórdão nº 9101-002.285, da 1ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 
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das decisões proferidas no bojo de um processo administrativo tributário federal possuem 

legitimidade para opor Embargos de Declaração, o que se evidencia em compasso com os 

princípios da voluntariedade, da ampla defesa e da finalidade. 

 

 

5.6. Prazo 

 

O prazo que dispõem os legitimados para a interposição de Embargos de Declaração é de 

05 dias. Deve-se atentar para a existência de uma regra específica, no artigo 65, § 1º, do Regimento 

Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que disciplina a contagem em dias 

corridos, diferentemente do que dispõe o Código de Processo Civil, que, diante de tal regra 

específica, não tem aplicabilidade. 

 

Com relação ao termo inicial, a questão pode ensejar debates muito mais controversos do 

que quanto ao cabimento dos próprios Embargos de Declaração. É que o rol de legitimados para 

interpor Embargos de Declaração é significativo. Quanto ao sujeito passivo e à Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional, não há margem para dúvidas, pois o Regimento Interno do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais especifica que é da ciência às partes. A dificuldade reside na 

determinação do prazo em relação ao demais legitimados. 

 

De todo modo, considerando que o propósito deste estudo é analisar os Embargos de 

Declaração como instrumento preparatório do Recurso Especial de Divergência, interessa-nos, 

apenas, analisar o prazo que dispõem o sujeito passivo e a Procuradoria-geral da Fazenda Nacional. 

Cabe-nos, contudo, analisar primeiramente os efeitos das decisões proferidas após a provocação 

mediante Embargos de Declaração. 

 

 

5.7. Efeitos dos Embargos de Declaração 

 

5.7.1. Efeito Devolutivo 
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O efeito devolutivo é aquele que produz a devolução da matéria atacada ao órgão julgador, 

a fim de que este a reexamine.87 Nos recursos existentes no processo administrativo fiscal, como 

regra geral, a devolução ocorre em face do órgão ad quem, tal como no caso do Recurso 

Voluntário, em que a matéria é devolvida88 ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais; e no 

Recurso Especial de Divergência, em que a matéria é devolvida à Câmara Superior de Recursos 

Fiscais. 

 

Os Embargos de Declaração têm a nota peculiar de o próprio órgão que proferiu o 

pronunciamento defeituoso encarregar-se de julgá-lo.89 Ainda assim, o efeito devolutivo está 

presente. Como já analisado, existe um dever constitucional de motivação das decisões proferidas 

no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 

 

Humberto Theorodo Jr.90 pondera, ainda, que o mecanismo dos recursos impede a imediata 

ocorrência de preclusão. O efeito devolutivo, nessa perspectiva, tem aplicabilidade aos Embargos 

de Declaração, a fim de que a instância competente possa exercer seu poder-dever de produzir 

decisões satisfatoriamente motivadas e, em última análise, evitando a preclusão de tal dever, de 

modo que não acarreta a nulidade da decisão. 

 

 

5.7.2. Efeito Suspensivo 

 

Tal como os demais recursos, os Embargos de Declaração inequivocamente suspendem a 

exigibilidade do crédito tributário, a teor do que dispõe o artigo 151, III, do Código Tributário 

Nacional.91 A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, no entanto, nada tem a ver com o 

                                                      
87 FERNANDES, Luís Eduardo Simardi. Embargos de Declaração: Efeitos Infringentes, Prequestionamento e Outros 
Aspectos Polêmicos. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 63. 

88 Rodrigo Barioni (BARIONI, Rodrigo. Efeito Devolutivo da Apelação Civil. São Paulo: Ed. RT, 2007, p. 34 apud: 
FERNANDES, Luís Eduardo Simardi. Embargos de Declaração: Efeitos Infringentes, Prequestionamento e Outros 
Aspectos Polêmicos. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 64) esclarece que “a expressão ‘efeito 
devolutivo’ surgiu no direito romano. O poder de julgar era monopólio do soberano, que o delegava a órgãos inferiores. 
Nada obstante a delegação da jurisdição para o julgamento das causas e de alguns recursos, o imperador, em segundo 
ou terceiro grau, poderia examinar os recursos interpostos. Assim, por meio do recurso, a jurisdição para o julgamento 
da causa inicialmente delegada, era devolvida ao soberano. Daí a ideia de efeito ‘devolutivo’ do recurso: devolve-se 
a jurisdição àquele que a detinha inicialmente.” 

89 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 8. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 730. 

90 Cf. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47. ed. rev. atual. e ampl. Rio 
de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.003. 

91 “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...] III - as reclamações e os recursos, nos termos das 
leis reguladoras do processo tributário administrativo; [...].” 
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efeito suspensivo sob análise. O efeito suspensivo aqui tratado é aquele que impede a eficácia92 da 

decisão embargada, ou seja: a execução, pelas autoridades preparadoras, da decisão recorrida. 

 

À luz do dever de motivação das decisões proferidas no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, os vícios autorizadores dos Embargos de Declaração 

impedem que a decisão seja satisfatoriamente compreendida, quiçá executada. Daí a necessidade 

de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração. 

 

Luís Eduardo Simardi Fernandes93 pondera que o efeito suspensivo já se faz presente antes 

mesmo da interposição do recurso, na medida em que o interregno processual que dispõem os 

legitimados para opor Embargos de Declaração, por si só, já impede a atuação da decisão. A esse 

respeito, leciona Barbosa Moreira94 que, mesmo antes de interposto o recurso, a decisão, pelo 

simples fato de estar-lhe sujeita, é ato ainda ineficaz, e a interposição apena prolonga semelhante 

ineficácia, que cessaria se não se interpusesse o recurso. 

 

Tal como o efeito devolutivo, o efeito suspensivo cessa com a decisão que rejeita, de plano, 

os Embargos de Declaração ou que os acolhe, após prévio juízo positivo de admissibilidade, de 

modo a sanear o vício objeto de recurso. 

 

 

5.7.3. Efeito Interruptivo 

 

Os Embargos de Declaração interrompem o prazo para interposição do Recurso Especial 

de Divergência. Isso significa que, após a publicação do despacho que os rejeita ou da decisão dos 

Embargos de Declaração, inicia-se nova contagem do prazo para a interposição do apelo especial 

dirigido à Câmara Superior de Recursos Fiscais. 

 

                                                      
92 Teresa Arruda Alvim (ALVIM, Teresa Arruda. Embargos de Declaração: Como se Motiva uma Decisão Judicial? 
4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 54) leciona que “a suspensividade tem o condão de impedir a 
produção de efeitos, de obstar a eficácia da decisão recorrida.” 

93 Cf. FERNANDES, Luís Eduardo Simardi. Embargos de Declaração: Efeitos Infringentes, Prequestionamento e 
Outros Aspectos Polêmicos. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 66. 

94 MOREIRA, Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. 5, p. 206. Apud: FERNANDES, Luís Eduardo 
Simardi. “Embargos de Declaração: Efeitos Infringentes, Prequestionamento e Outros Aspectos Polêmicos.” 4. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 66. 
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O efeito interruptivo decorre da simples interposição dos Embargos de Declaração.95 A 

interrupção, no entanto, pressupõe a tempestividade do recurso (artigo 65, § 5º, do Anexo II, do 

Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais). Caso contrário, a 

interposição dos Embargos de Declaração não produz efeitos, seja em relação à pretensão de 

saneamento do vício apontado ou em relação ao efeito interruptivo. 

 

No que diz respeito ao efeito interruptivo de Embargos de Declaração considerados 

incabíveis, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, é silente o Regimento Interno do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A doutrina processual civil mais atenta a essa 

questão, no entanto, considera que a orientação do Código de Processo Civil de 2015 é de 

reconhecer a o efeito interruptivo mesmo diante da rejeição dos Embargos de Declaração96. No 

mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça97. De fato, não parece que 

condicionar o efeito interruptivo a efeito futuro prestigia a segurança jurídica, pelo que 

concordamos com a orientação doutrinária em comento. 

 

A interrupção beneficia a ambas as partes,98 independentemente de quem provoca o 

saneamento da decisão, desde que, evidentemente, haja interesse e legitimidade99 para interposição 

do recurso. Deste modo, considerando que o julgamento de tal recurso exige a prolação de um 

novo acórdão, é em face da decisão dos Embargos de Declaração que deve ser interposto o apelo 

especial. Caso sobrevenham Embargos de Declaração de terceiro legitimado, após a apresentação 

do apelo especial do sujeito passivo, deve-se apresentar novo recurso ou, no mínimo, ratificar 

tempestivamente as razões recursais após a ciência, caso os embargos sejam acolhidos, haja vista 

o seu efeito integrativo.  

 

É possível, também, que os Embargos de Declaração, seja qual for a parte embargante, 

sejam rejeitados de plano, nas hipóteses previstas no artigo 65, do Anexo II, do Regimento Interno 

do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Neste caso, também se aplica o efeito 

                                                      
95 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 8. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 734. 

96 Cf. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 8. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 
735. 

97 C. Especial do STJ, EREsp. nº 302.177-SP, 19/05/2004 e EREsp. nº 453.493-MG, 20/04/2005. 

98 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 8. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 735. 

99 Vide: ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 8. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 
735. 
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interruptivo do prazo de interposição do apelo especial, cuja contagem se reinicia após a ciência 

do despacho de admissibilidade. 

 

Do efeito interruptivo dos Embargos de Declaração, decorrem implicações práticas 

sobretudo de interesse da Procuradoria-geral da Fazenda Nacional, que primeiramente é intimada 

das decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O sujeito passivo é cientificado das 

decisões após a Fazenda Nacional (artigo 69, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais) e, se for o caso, a ciência se dá tanto em face da decisão como 

do Recurso Especial de Divergência fazendário. Deste modo, caso os Embargos de Declaração do 

sujeito passivo sejam acolhidos, é mandatório que haja novo apelo especial ou, no mínimo, 

reiteração tempestiva das razões recursais, caso a matéria decidida na decisão dos Embargos de 

Declaração tenha reflexo no apelo especial, haja vista que se trata de nova decisão100. 

 

Ainda no que interessa ao estudo da interrupção, já vimos que os Embargos de Declaração 

divergem dos Embargos Inominados, sendo que estes últimos não interrompem o prazo para 

interposição do Recurso Especial de Divergência, por não se tratarem propriamente de recurso, na 

medida em que não se prestam à reforma, invalidação, esclarecimento ou integração, mas de mero 

expediente destinado à solução de inexatidões materiais.101 Nesta hipótese, os Embargos 

Inominados geram a prolação de uma nova decisão (artigo 66, caput, do Regimento Interno do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), a qual, fundamentalmente, em nada difere da 

primeira, via de regra. A exceção ocorre no caso de os Embargos Inominados acarretarem efeito 

infringente – que é exceção à regra geral. Neste caso, por se tratar de nova fundamentação, cabe 

novo apelo especial, restando prejudicado o recurso primitivo. 

 

 

5.7.4. Efeito Integrativo da Decisão de Embargos de Declaração 

 

Diz-se integrativo o efeito que conecta a decisão dos Embargos de Declaração à decisão 

que necessita ser esclarecida ou complementada, a fim de que esta última se mostre 

satisfatoriamente motivada. O julgamento dos Embargos de Declaração não goza de autonomia 

em face da decisão embargada. O seu papel é complementá-la ou aperfeiçoá-la, tornando-se parte 

                                                      
100 Sobre o assunto, vide: THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47. ed. rev. 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.075.  

101 Vide, por oportuno: THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47. ed. rev. 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 938. 
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integrante dela.102 Daí a integração da decisão que saneia os vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade à decisão embargada. A nova decisão, proferida em razão da oposição dos embargos 

de declaração, não substitui a decisão anterior, mas a integra.103 

 

Os Embargos de Declaração acarretam a prolação de nova decisão, subordinada ao efeito 

devolutivo delineado no recurso. Uma vez julgados os embargos, somente existe uma decisão 

recorrível: aquela resultante do somatório dos dois decisórios.104 Quando da interposição do 

Recurso Especial de Divergência, então, cabe ao recorrente observar a conjugação de ambas as 

decisões, de modo a prevenir que o apelo especial não seja admitido, por ausência de interesse e 

utilidade recursal, diante da insuficiência do recurso, quando se tratar de matéria que exija o 

enfrentamento também da matéria objeto dos Embargos de Declaração. 

 

Luís Eduardo Simardi Fernandes105 adverte que, em oposição à regra geral de integração 

entre as decisões, que, no caso específico de atribuição de efeitos infringentes, o efeito integrativo 

dá lugar ao efeito substitutivo. Deste modo, não há que se falar em efeito integrativo, posto que se 

tratam de decisões incompatíveis entre si. 

 

 

5.8. Prequestionamento 

 

Luís Eduardo Simardi106, em obra dedicada especificamente aos Embargos de Declaração, 

anota que a doutrina muito discutiu sobre o real significado da expressão prequestionamento, e 

três correntes se formaram: 

 

Para alguns, consiste o prequestionamento na necessidade de que a matéria federal ou 
constitucional tenha sido suscitada pelas partes antes do julgamento da decisão recorrida. 
Outros sustentam que a sua presença depende não apenas de a matéria ter sido suscitada 
pelas partes, mas também do fato de ter sido efetivamente decidida pelo aresto recorrido. 
Finalmente, segundo o entendimento defendido por uma terceira corrente, para que a 

                                                      
102 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47. ed. rev. atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2016, p. 1.078. 

103103 FERNANDES, Luís Eduardo Simardi. Embargos de Declaração: Efeitos Infringentes, Prequestionamento e 
Outros Aspectos Polêmicos. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 143. 

104 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47. ed. rev. atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2016, p. 1.078. 

105 Cf. FERNANDES, Luís Eduardo Simardi. Embargos de Declaração: Efeitos Infringentes, Prequestionamento e 
Outros Aspectos Polêmicos. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 143. 

106 Op. cit., p. 211. 
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matéria seja considerada prequestionada, é suficiente que tenha sido decidida, 
independentemente de ter sido previamente levantada ou debatida pelas partes.107 

 

Para efeito do presente estudo, trabalharemos com o conceito adotado pela terceira 

corrente. A adoção deste conceito, além de estar intimamente relacionada com o princípio da 

motivação dos atos administrativos, decorre do pressuposto lógico de que, quando se trata de 

divergência, evidentemente, é preciso que uma determinada matéria seja efetivamente enfrentada 

pelo colegiado que proferiu o aresto recorrido. Nessa perspectiva, em nossa visão, não é relevante 

o fato de a matéria ter sido suscitada previamente pelas partes ou mesmo suscitada de ofício pelo 

julgador. O importante é que a questão conste da decisão, mesmo que as partes não tenham 

contribuído diretamente para isso.108 

 

Nessa perspectiva, a figura dos Embargos de Declaração possui relevância excepcional 

quando se analisa tal expediente como instrumento preparatório do manejo do Recurso Especial 

de Divergência, na medida em que tal requisito, pelo menos no que diz respeito ao apelo especial 

manejado pelo sujeito passivo (vide tópico 6.5.1), se apresenta no Regimento Interno do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais como elemento indispensável à admissibilidade do apelo. 

Nesse sentido, colhemos a seguinte ementa: 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE 
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO. 
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta demonstrado o 
prequestionamento das matérias recorridas. VOTO: Entendo, em linha com a Súmula STJ 
nº 211, baseada na legislação processual vigente à época da interposição do Recurso 
(CPC/1973), restar o referido requisito cumprido somente quando a questão jurídica (ou, 
mais propriamente, a categoria jurídica) que se elege como matéria recorrida tenha sido 
objeto de análise pela decisão recorrida, seja quando da decisão originalmente prolatada, 
seja, ainda, quando da eventual posterior decisão integrativa proferida em sede de 
embargos declaratórios admitidos e acolhidos, o que, ressalvadas as hipóteses de matérias 
de ordem pública levantadas pela autoridade julgadora de 1ª instância e pelo Colegiado a 
quo, remete às alegações trazidas pelo contribuinte aos autos (vedada, em outras 
hipóteses, a manifestação, pelos julgadores, acerca de matéria não arguida).109 

 

A questão, até aqui, está bem endereçada e permite que se compreenda a função do 

prequestionamento no que diz respeito ao acesso das partes à Câmara Superior de Recursos Fiscais 

via Recurso Especial de Divergência. Ainda assim, a noção de embargos prequestionadores parte 

da compreensão de que o vício da decisão será sanado, o que nem sempre ocorre. 

                                                      
107 Op. cit., p. 211. 

108 Op. cit., p. 215. 

109 Acórdão nº 9202-004.578, da 2ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 
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A possibilidade de interposição dos recursos excepcionais fica comprometida em certos 

casos. Não pode ficar atrelada à boa vontade dos Tribunais em receber e dar provimento a 

embargos de declaração interpostos nestas condições: por isso, o art. 1.025.110 Teresa Arruda 

Alvim contextualiza a inserção do artigo 1.025 no Código de Processo Civil da seguinte forma: 

 

Prática comum à luz do CPC de 1973 era a de os tribunais de origem se negarem a 
completar o acórdão, atitude que afrontava o princípio da economia processual. O que 
ocorria era a interposição do primeiro recurso especial, para que os autos voltassem ao 
tribunal a quo, com o objetivo de que os embargos de declaração fossem julgados e, aí 
sim, o Tribunal ad quem tivesse efetivamente condições de flagrar e corrigir a ilegalidade 
apontada na decisão do órgão a quo (art. 1.025). 

 

De fato, a nossa pesquisa identificou hipóteses de inviabilização do Recurso Especial de 

Divergência justamente em virtude de o colegiado a quo não ter se manifestado expressamente 

pela matéria aviada à Câmara Superior de Recursos Fiscais por meio do apelo especial: 

 

RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS. É condição para que o recurso especial seja 
admitido que se comprove que colegiados distintos, analisando a mesma legislação 
aplicada a fatos ao menos assemelhados, tenham chegado a conclusões díspares. Não 
tendo o colegiado recorrido analisado a matéria de que se pretende recorrer, mesmo a isso 
instado por meio de embargos, não se pode por falta de prequestionamento, admitir 
recurso que a pretenda discutir. Os embargos apresentados, por não acolhidos, apenas 
suscitam a divergência quanto a possível nulidade da decisão.111 

 

Nessa perspectiva, parece-nos bastante salutar a incorporação do artigo 1.025 à rotina do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, na medida em que pode viabilizar o pleno exercício 

do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo tributário federal, inclusive 

viabilização do manejo do Recurso Especial de Divergência pelo sujeito passivo que se utilizou 

da boa prática processual, não obstante os Embargos de Declaração apresentados não tenham sido 

devidamente julgados para saneamento da decisão viciada. 

 

Cabe, em arremate, anotar a crítica de Cássio Scarpinella Bueno em relação ao disposto no 

artigo 1.025 do Código de Processo Civil de 2015. Referido autor, voltando-se especificamente 

para o processo civil, discorda da aplicação do chamado “prequestionamento ficto”, por entender 

que o recurso deveria ser acolhido por violação a algum inciso do artigo 1.022, do Código de 

Processo Civil112. Tal observação – apesar de arguta – não tem aplicabilidade no processo 

                                                      
110 ALVIM, Teresa Arruda. Op. cit., p. 192. 

111 Acórdão nº 9303-004.337, da 3ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 

112 Bueno, Cassio Scarpinella. Op. cit., p. 741. 
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administrativo, pois o manejo do Recurso Especial de Divergência não é aplicável à hipótese de 

contrariedade à lei federal. De toda forma, no que diz respeito ao Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais, de fato, tal como Bueno observa, a admissão do Recurso Especial de Divergência 

com base no prequestionamento realizado na forma do artigo 1.025, do Código de Processo Civil 

somente ocorrerá nos casos em que a Câmara Superior de Recursos Fiscais considerar existentes 

os vícios que motivaram a apresentação dos embargos – isso, por óbvio, nos faz reiterar o quanto 

observado no subtópico 4.1, de modo a viabilizar, alternativamente, (i) o conhecimento do Recurso 

Especial de Divergência ou (ii) a anulação, de ofício, do acórdão recorrido, com a devolução dos 

autos à instância a quo para prolação de um novo acórdão que observe adequadamente o dever de 

motivação dos atos administrativos. 
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Capítulo 6. Recurso Especial de Divergência 
 

6.1. Conceito e Natureza Jurídica 
 

O Recurso Especial de Divergência é o expediente previsto no artigo 37, § 2º, II, do Decreto 

nº 70.235/72, que permite que as partes exponham à Câmara Superior de Recursos Fiscais as 

decisões conflitantes proferidas no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a fim 

de que a instância especial do Tribunal Administrativo possa uniformizar a interpretação da 

legislação tributária e, com isso, expressar uma manifestação final acerca de determinado 

dispositivo legal.  

 

Trata-se, assim, de recurso previsto em norma recepcionada pela Constituição Federal de 

1988 com status de lei ordinária – e, portanto, tem o suporte legal adequado. Tal recurso, como 

medida de paridade de armas, está à disposição tanto dos sujeitos passivos como da Procuradoria-

geral da Fazenda Nacional para ser manejado sempre que as decisões paragonadas efetivamente 

demonstrem a existência de interpretação divergente da legislação tributária, desde que sejam 

atendidos os demais requisitos de admissibilidade. 

 

O núcleo rígido da hipótese de cabimento do Recurso Especial de Divergência foi fixado 

pelo próprio artigo 37, § 2º, II, do Decreto nº 70.235/72. Todavia, o Regimento Interno do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais estabeleceu uma série de requisitos de 

admissibilidade que serão analisados à frente. Desse modo, a parte que avia o apelo especial à 

Câmara Superior de Recursos Fiscais deve observar tanto os ditames do Decreto nº 70.235/72 

como do próprio Regimento Interno, sob pena de não ter o seu apelo admitido ou conhecido. 

 

 

6.2. Primeiras Considerações sobre o Decreto nº 70.235/72 
 

Para a adequada compreensão das normas que atualmente balizam a interposição do 

Recurso Especial de Divergência à Câmara Superior de Recursos Fiscais, algumas considerações 

se impõem.  

 

A primeira delas diz respeito à – admirável e, ao mesmo tempo, preocupante – longevidade 

da norma na qual atualmente está inserido o permissivo legal para o manejo do apelo objeto deste 

capítulo. Com efeito, o Decreto nº 70.235/72 foi publicado no Diário Oficial da União em 07 de 
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março de 1972. Trata-se, assim, de norma erigida à luz das disposições da Constituição Federal de 

1967.  

 

Em que pese o artigo 153, da Constituição Federal de 1967, tenha consagrado, em seu 

parágrafo 2º, do princípio da legalidade, a redação original do artigo 37, do Decreto nº 70.235/72, 

delegava ao Regimento Interno dos Conselhos de Contribuintes a regulação do julgamento de 

segunda instância administrativa, com base na Emenda Constitucional nº 01, de 17 de outubro de 

1969 e o subsequente Decreto-lei nº 822, de 05 de setembro de 1969113. 

 

O Decreto nº 70.235/72, no entanto, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 

com status de lei ordinária, por tratar de legislação processual, consoante a competência privativa 

da União, fixada pelo artigo 22, da Carta Magna. Isso nos leva à segunda consideração que, pelo 

que nos parece, é elementar para o prosseguimento do estudo: diferentemente do que ocorreu na 

vigência da Constituição Federal de 1967, na vigência da Carta Cidadã, o Regimento Interno do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não pode invadir a competência da União, de modo 

a legislar sobre o processo administrativo tributário federal, sob pena da inconstitucionalidade 

formal dos dispositivos.  

 

Como alerta Bruno Fajersztajn114: 

 

Uma leitura desatenta do dispositivo acima mencionado pode levar o intérprete 
displicente a crer que não haveria limites materiais às regras previstas no regimento 
interno dos Conselhos de Contribuintes. No entanto, essa não é uma conclusão possível. 
O regimento interno dos Conselhos, em que pese a sua indispensabilidade ao regular 
desenvolvimento das atividades daqueles tribunais, deve ser composto de normas de 
caráter eminentemente procedimental. Não é papel dos regimentos internos criar ou 
extinguir recursos ou estabelecer limites relativos à matéria a ser apreciada pelos órgãos 
julgadores. Esses últimos temas estão reservados à lei. 

 

Assim é que, não obstante o Decreto nº 70.235/72 tenha sido criado sob a égide da 

Constituição Federal de 1967, é sob a perspectiva da Constituição de 1988 que deve ser, nos 

tempos atuais, analisado e interpretado. Como consequência, naquilo que o Decreto nº 70.235/72 

trata expressamente, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não 

                                                      
113 Cf. NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Tereza Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal 
Comentado. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, p. 19-20. 

114 FAJERSZTAJN, Bruno. Aplicação das Normas Constitucionais pelos Conselhos de Contribuintes e pela Câmara 
Superior de Recursos Fiscais, após a Portaria MF nº 103/02. Revista Dialética de Direito Tributário nº 104, pp. 23-
24. 
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pode modificar, ampliar ou restringir o conteúdo da norma. Tal será o espectro de observação do 

tema nas linhas que virão.  

 

 

6.3. Tempestividade 
 

A teor do que dispõe o artigo 37, § 2º, II, do Decreto nº 70.235/72, o prazo para interposição 

do Recurso Especial de Divergência é de quinze dias, contados da ciência da decisão de segunda 

instância ou, se for o caso, da decisão dos Embargos de Declaração opostos tempestivamente. 

 

Nesse diapasão, cabe observar que, por força do disposto no artigo 23, § 9º, do Decreto nº 

70.235/72, a ciência, pela representação fazendária, pode ocorrer (i) mediante ciência ou (ii) pelo 

decurso do prazo de 30 dias, contados da data da disponibilização dos autos à Procuradoria-geral 

da Fazenda Nacional. 

  

No tocante ao apelo especial do sujeito passivo, o termo inicial é contado com base no 

artigo 23, I - III, do Decreto nº 70.235/72. Interessante observar, nesse particular, que nem o 

Decreto nº 70.235/72 nem o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 

tratam de intimações dos sujeitos passivos que residem no exterior. Ainda assim, em nosso 

cotidiano, temos observado que, nos casos que são patrocinados por advogados, a intimação se dá 

na pessoa dos causídicos. 

 

 

6.4. Caracterização da Divergência 
 

6.4.1. Objeto da Divergência 
 

Passando à análise do Recurso Especial de Divergência, cabe averiguar, inicialmente, em 

que plano se dá a divergência que enseja a uniformização pela Câmara Superior de Recursos 

Fiscais. Vejamos. 

 

A análise cautelosa do artigo 37, § 2º, II, do Decreto nº 70.235/72 não deixa dúvidas de 

que a divergência passível de uniformização pela instância especial do Conselho Administrativo 

de Recursos Fiscais é aquela verificada no plano da legislação enfrentada nos acórdãos desafiados 

pelo apelo especial. Eis o teor do dispositivo: 
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Art. 37. O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme 
dispuser o regimento interno. (...) 
 
§ 2º Caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, no prazo de 15 
(quinze) dias da ciência do acórdão ao interessado: (...) 
 
II – de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra 
Câmara, turma de Câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior de Recursos 
Fiscais. 

 

Como consequência disso, não é dado à Câmara Superior de Recursos Fiscais revisitar o 

conjunto fático-probatório dos autos. A divergência que autoriza o manejo do apelo especial se dá 

exclusivamente na interpretação da legislação tributária, e não na requalificação dos elementos do 

processo. E isso porque o Recurso Especial de Divergência, previsto no artigo 37, § 2º, II, do 

Decreto nº 70.235/72 é de cognição restrita, que inviabiliza a revisão de fatos ou provas quando 

do julgamento pela instância especial. 

 

De fato, a ampla maioria das decisões reunidas em nossa pesquisa convergem no sentido 

de reiterar a impossibilidade de revisão, pela instância especial do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais, do suporte fático-probatório do processo, a exemplo da decisão que recebeu a 

ementa a seguir colacionada: 

 

RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PRESSUPOSTO DE 
ADMISSIBILIDADE. NÃO-COMPROVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. O recurso 
especial de divergência se destina à uniformização de dissídios jurisprudenciais e é 
cabível apenas contra decisão que interpretar norma tributária diferentemente do 
entendimento adotado por outra Turma ou Câmara do Conselho de Contribuintes ou do 
CARF ou pela CSRF, o que só se configura quanto à subsunção de fatos semelhantes à 
mesma norma. A divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova e 
quando em confronto acórdãos que exibem situações fáticas diferentes.115 

 

Não obstante isso, em nossa pesquisa, colhemos também algumas decisões que evidenciam 

que a Câmara Superior de Recursos Fiscais, em alguns casos, flexibilizou o núcleo rígido da norma 

que contém o permissivo legal do Recurso Especial de Divergência, admitindo expressamente a 

revisão fático-probatória, a exemplo da decisão a seguir colacionada: 

 

Em grande parte dos casos julgados por esta CSRF, é impossível, na prática, desviar 
totalmente o olhar do conjunto probatório reunido nos autos e restringir a discussão à pura 
abstração jurídica. A não ser em discussões já consagradas, como por exemplo aquela que 
diz respeito ao cabimento da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, as 
deliberações empreendidas nesta Câmara quase sempre resvalam na verificação do 

                                                      
115 Acórdão nº 9303-003.822, da 3ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 
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conjunto probatório coligido no processo, sem que isso possa ser considerado um 
"reexame" de fatos ou provas.116 

 

A nossa pesquisa revelou, ainda, a existência de casos em que, além da revisão, pela 

instância especial do Tribunal Administrativo, do conjunto fático-probatório, houve, também, 

flexibilização da hipótese de cabimento do Recurso Especial de Divergência, que foi manejado 

inclusive em situações em que os acórdãos desafiados pelo apelo – recorrido117 e paradigma118 – 

revelavam convergência de entendimento. É o caso, por exemplo, do Acórdão nº 9101-003.208, 

por meio do qual a 1ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais admitiu que fossem 

desafiados pelo apelo especial dois acórdãos que, na essência, convergiam no sentido de que, 

havendo constatação do intuito de fraude, deve ser aplicada a multa qualificada.  

 

Em nossa visão, a flexibilização da hipótese de cabimento do apelo especial deve ser 

rechaçada, posto que não é dado à Câmara Superior de Recursos Fiscais relativizar o núcleo rígido 

do artigo 37, § 2º, II, do Decreto nº 70.235/72. É que, como visto, a Administração Pública está 

adstrita ao princípio da legalidade, que obriga os membros do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais a se submeter à lei. Ademais, mesmo que se pudesse cogitar da necessidade de 

aprimoramento da norma, não caberia à Administração Pública – e sim ao Poder Legislativo – 

promover a alteração do dispositivo em comento. 

 

 

6.4.2. Indicação do Dispositivo Legal 
 

Como visto no subtópico anterior, a divergência que enseja a interposição do Recurso 

Especial de Divergência é aquela verificada no plano da interpretação da legislação tributária. 

Nessa perspectiva, o consectário lógico do manejo do apelo especial é de que as decisões 

paragonadas interpretem precisamente o mesmo dispositivo legal. 

 

Em compasso com isso, segundo observamos em nossa pesquisa, todas as turmas da 

Câmara Superior de Recursos Fiscais têm se manifestado no sentido de exigir que os acórdãos 

                                                      
116 Acórdão nº 9101-002.880, da 1ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 

117 Acórdão nº 1402-001.460, da 2ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da 1ª Seção de Julgamentos do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais. 

118 Acórdão nº 1202-000.753, da 2ª Turma Ordinária da 2ª Câmara da 1ª Seção de Julgamentos do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais. 



71 
 

desafiados pelo Recurso Especial de Divergência digam respeito justamente ao mesmo dispositivo, 

conforme ementas a seguir colacionadas: 

 

RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. LEGISLAÇÃO DIVERSA. 
INADMISSIBILIDADE. Não há que se falar em divergência de interpretação da 
legislação tributária entre os acórdãos recorrido e paradigma, na medida em que as 
normas que orientaram cada um dos julgados não coincidem.119 

 
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. 
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. Não há que se falar em dar interpretação 
divergente à legislação tributária, quando estão em confronto julgados exarados à luz de 
arcabouços normativos diversos, regulando incidências diferentes. Hipótese em que 
discute-se o momento da ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda, tendo sido 
trazido, como acórdão paradigma, decisão em que foram discutidos aspectos do fato 
gerador de contribuições previdenciárias.120 

 
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. A admissibilidade 
do recurso especial de divergência está condicionada à demonstração de que outro 
Colegiado do CARF ou dos extintos Conselhos de Contribuintes, julgando matéria 
similar, tenha interpretado a mesma legislação de maneira diversa da assentada no 
acórdão recorrido. Consequentemente, não há que se falar divergência jurisprudencial, 
quando estão em confronto situações diversas, que atraem incidências específicas, cada 
qual regida por legislação própria.121 

 

Não obstante, há situações específicas em que mesmo sem interpretar dispositivos legais 

idênticos, as decisões paragonadas podem denotar uma divergência de interpretação da legislação 

tributária. Há, inclusive, relações tributárias, que se atraem em face de uma determinada relação 

jurídica (e.g., empregador versus empregado), dispositivos legais distintos e que, por óbvio, podem 

acarretar divergência de interpretação da legislação tributária a depender do teor de cada decisão. 

 

Caso tais divergências se apresentem no âmbito da instância especial do órgão paritário de 

julgamentos do Ministério da Economia, o expediente apto a solucioná-las é a Resolução do Pleno 

da Câmara Superior de Recursos Fiscais (que será analisada no Capítulo 8). No entanto, se tais 

casos não puderem ser aviados à instância especial, não haverá meios de uniformização 

disponíveis para promover isonomia, o que revela que o Recurso Especial de Divergência, a todo 

rigor, não é suficiente para viabilizar a uniformização de todo tipo de decisão divergente 

identificada no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 

 

                                                      
119 Acórdão nº 9101-002.405, da 1ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 

120 Acórdão nº 9202-005.443, da 2ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 

121 Acórdão nº 9303-003.429, da 3ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 
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Em virtude disso, assim como no subtópico anterior, cabe uma crítica em relação ao campo 

restrito fixado pelo artigo 37, § 2º, II, do Decreto nº 70.235/72 como autorizador do manejo do 

Recurso Especial de Divergência. 

 

 

6.4.3. Demonstração Analítica da Divergência 
 

Ainda no tocante à caracterização da divergência, por ocasião do manejo do Recurso 

Especial de Divergência, exige-se que o recorrente demonstre a similitude fática entre o acórdão 

recorrido e o paradigma, como requisito para admissibilidade do apelo. Tal exigência decorre do 

disposto do artigo 67, § 8º122, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais, em consonância com a dialeticidade do processo. 

 

Em nossa pesquisa, identificamos que, como forma de atestar a pertinência do acórdão 

paradigma para demonstrar a divergência quando à matéria objeto do apelo, os colegiados têm 

promovido um exercício de transposição dos fundamentos do paradigma para o recorrido, a 

exemplo do conceito delineado na ementa a seguir: 

 

RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA 
NÃO COMPROVADA. O entendimento pela manutenção do lançamento contra a pessoa 
jurídica (no caso paradigma) não dá base para que se defenda o cancelamento do 
lançamento contra o responsável tributário (no caso recorrido). A caracterização da 
divergência jurisprudencial se dá quando o entendimento do caso paradigma pode ser 
transposto para o recorrido, produzindo o resultado pretendido pelo recorrente, mas isso 
não ocorre aqui, seja em razão das especificidades de cada caso, seja porque o acórdão 
paradigma não cancelou nenhum lançamento contra responsável tributário, até porque 
não houve esse tipo de lançamento naquele caso. A falta de comprovação de divergência 
inviabiliza o processamento do recurso especial.123 

 

Por meio do referido “teste de aderência”, é possível contrastar o suporte fático e os 

critérios jurídicos adotados pelas decisões desafiadas pelo apelo especial, de modo a confirmar 

que a divergência suscitada está presente. Além disso, a prática é salutar para que o juízo de 

admissibilidade ou de conhecimento permita atestar também a suficiência recursal, uma vez que, 

se o acórdão recorrido encontrar suporte em fundamento não analisado no paradigma, 

                                                      
122 § 8º A divergência de que trata o caput deverá ser demonstrada analiticamente com a indicação dos pontos nos 
paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido. 

123 Acórdão nº 9101-002.958, da 1ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 
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naturalmente, não há como se admitir a utilização deste último para dirigir à instância especial do 

Tribunal o Recurso Especial de Divergência.124 

 

 

6.4.4. Fatos Idênticos x Critérios Jurídicos Distintos 
 

Ainda no plano da divergência que enseja a interposição do Recurso Especial previsto no 

artigo 37, § 2º, II, do Decreto nº 70.235/72, uma questão interessante a ser estudada é concernente 

às soluções distintas dadas com base em critérios – e dispositivos legais – diferentes para casos em 

que se discutem fatos idênticos. Afinal, não são raros os casos em que os mesmos fatos geram 

diferentes processos administrativos. É o que muitas vezes ocorre, por exemplo, nos casos em que 

se discute sobre ativos amortizáveis ao longo de diversos anos (e.g., despesa de amortização de 

ágio). 

 

Com efeito, em 2015, a minuta do Regimento Interno do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais – hoje em vigor – foi submetida à apreciação popular para sugestões de 

aprimoramento. Após o encerramento da consulta pública, o Tribunal Administrativo 

disponibilizou em seu sítio na internet um arquivo125 com as propostas, bem como a justificativa 

para acolhimento – ou não – das sugestões. Por meio da análise de tal documento, verificamos que 

foi sugerida126 a modificação do parágrafo 1º, do artigo 67, do Anexo II, para viabilizar o manejo 

do apelo especial na hipótese de decisões que, analisando fatos idênticos, adotassem critérios 

jurídicos distintos. Tal sugestão, no entanto, não foi acolhida, sob alegação de que contraria o 

disposto no Decreto nº 70.235/72. 

 

De fato, à luz do que foi analisado nos subtópicos precedentes, não há que se falar em 

divergência de interpretação da (mesma) legislação tributária se as decisões paragonadas 

encontram fundamento em dispositivos legais distintos. Nessa perspectiva, andou bem o Conselho 

                                                      
124 Nesse sentido, vide a ementa do Acórdão nº 9101-003.380, da 1ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais: 
“INSUFICIÊNCIA RECURSAL. DECISÃO RECORRIDA COM DOIS FUNDAMENTOS INDEPENDENTES. 
RECURSO DEVOLVENDO APENAS UM FUNDAMENTO. Decisão recorrida afasta a sujeição passiva indireta 
com base em dois fundamentos independentes. Recurso especial enfrenta apenas o segundo fundamento, e não se 
pronuncia sobre o primeiro. Resta caracterizada a insuficiência recursal na medida em que o recurso, ainda que 
demonstre a divergência na interpretação da legislação tributária em face do segundo fundamento, não se mostra apto 
a afastar a responsabilização tributária, mantida com fulcro no primeiro fundamento não combatido.” 

125 Disponível em: <http://idg.carf.fazenda.gov.br/avisos-e-comunicados/2015/analise-de-sugestoes-ricarf/analise-de-
sugestoes-ricarf-2015.pdf>. Acesso em 02/03/2020. 

126 Item 48 do documento. 
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Administrativo de Recursos Fiscais ao negar a modificação da hipótese de cabimento do apelo 

especial por ato normativo. 

 

Ainda assim, não podemos nos prostrar diante da possibilidade de criticar a redação atual 

do artigo 37, § 2º, II, do Decreto nº 70.235/72, uma vez que a redação atual do dispositivo em 

apreço deixa margem para que o Recurso Especial de Divergência não seja apto a promover a 

uniformização das decisões que se enquadram nesta situação peculiar em que os mesmos fatos são 

analisados sob prismas legislativos diferentes. O fato de o sistema ‘tolerar’ decisões diferentes 

acerca de situações absolutamente idênticas não significa que este fenômeno seja desejável.127  

 

Melhor seria, em nossa visão, que a norma previsse que o apelo especial é cabível na 

hipótese de instituição de tratamento desigual a sujeitos passivos em situação equivalente, a 

exemplo do que fez a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 150, II. Deste modo, restariam 

preservados os fundamentos constitucionais para uniformização do entendimento, ao mesmo 

tempo em que o campo de aplicação do Recurso Especial de Divergência seria ampliado de modo 

a compreender também a situação em apreço. 

 

 

6.5. Prequestionamento 
 

A demonstração do prequestionamento quando do manejo do Recurso Especial de 

Divergência é questão, por vezes, tormentosa. Nas sessões de julgamento da Câmara Superior de 

Recursos Fiscais, já presenciamos acalorados debates sobre a forma pela qual a demonstração do 

prequestionamento é considerada suficiente para que o apelo manejado seja conhecido.  

 

Tamanha é a importância do prequestionamento, aliás, que o trabalho tem um capítulo 

destinado ao estudo dos Embargos de Declaração, eis que em diversos casos a matéria é 

prequestionada justada pela via dos declaratórios, sem prejuízo da aplicação do artigo 1.025 do 

Código de Processo Civil. 

 

 

                                                      
127 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DANTAS, Bruno. Recurso Especial, Recurso Extraordinário e a Nova Função 
dos Tribunais Superiores no Direito Brasileiro: de Acordo com o CPC de 2015 e a Lei nº 13.256/2016. 3. ed. rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 123. 
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6.5.1. Prequestionamento do Sujeito Passivo 
 

O artigo 67, § 5º, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais, impõe ao sujeito passivo a demonstração do prequestionamento da matéria 

objeto de Recurso Especial de Divergência: 

 

§ 5º O recurso especial interposto pelo contribuinte128 somente terá seguimento quanto à 
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças 
processuais. 
 

Quanto ao sujeito passivo, o tema não comporta grandes discussões, sobretudo se 

considerado o conceito de prequestionamento analisado no Capítulo 5. Veja-se, a propósito, o que 

dispõe o Manual de Admissibilidade de Recurso Especial no subtópico 2.2.1: 

 

No caso de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, a matéria tem de ser 
prequestionada, ou seja, no acórdão recorrido tem de haver manifestação sobre ela. Caso 
isso não ocorra, deve ser negado seguimento ao recurso, no que tange ao tema não 
prequestionado (§ 5º, do art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF nº 
343, de 2015). 

 

Das decisões reunidas em nossa pesquisa, colhemos a seguinte ementa: 

 

RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTO FORMAL. FALTA DE 
PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. Diz-se prequestionada 
determinada matéria quando o órgão julgador haja adotado entendimento explícito a 
respeito, incumbindo à parte sequiosa de ver a controvérsia guindada à sede especial 
instá-lo a fazê-lo. A falta de apreciação de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o 
acórdão não autoriza a abertura da via recursal especial.129 

 

As discussões mais controversas sobre o prequestionamento estão relacionadas ao manejo 

do Recurso Especial de Divergência pela Procuradoria-geral da Fazenda Nacional. Vejamos. 

 

 

6.5.2. Prequestionamento da Procuradoria-geral da Fazenda Nacional 
 

Conforme analisado no subtópico anterior, o disposto no artigo 67, § 5º, do Anexo II, do 

Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – que menciona 

                                                      
128 A expressão adequada é “sujeito passivo”, haja vista que os responsáveis tributários também possuem legitimidade 
para interpor Recurso Especial de Divergência. 

129 Acórdão nº 9303-003.387, da 3ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 
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exclusivamente o contribuinte130 – pode sugerir que a representação fazendária não tem o dever 

de demonstrar o prequestionamento da matéria objeto do Recurso Especial de Divergência. Em 

nossa visão, contudo, essa não é uma interpretação sustentável. Explicamos. 

 

O prequestionamento típico, como já analisado no subtópico 5.8, é o enfrentamento da 

matéria pelo colegiado que proferiu a decisão. Deste modo, logicamente, não se pode considerar 

divergente de outro um acórdão que não se manifesta expressamente sobre determinada matéria. 

Não é à toa, aliás, que o parágrafo 8º, do mesmo artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais exige que o recorrente – sem distinção entre sujeito 

passivo e representação fazendária – demonstre analiticamente a divergência suscitada. É somente 

mediante cotejo analítico das decisões paragonadas no Recurso Especial de Divergência que se 

pode atestar a divergência a ser solucionada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. 

 

No tocante a esse tema, cabe novamente lembrar que, em 2015, a minuta do Regimento 

Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – hoje em vigor – foi submetida pelo 

então presidente à apreciação popular para que houvesse sugestões de aprimoramento da norma. 

A análise das sugestões131 revela que tentou-se modificar o disposto no artigo 67, § 5º, do Anexo 

II, do Regimento Interno, para que deixar de fazer menção especificamente ao contribuinte. Tais 

sugestões, no entanto, foram negadas, sob a alegação de que a Fazenda Nacional não tem 

legitimidade para prequestionar pois não é parte legítima para apresentar Recurso Voluntário.  

 

Em se tratando de um processo administrativo genuíno, por óbvio, não haveria que se falar 

em modificação da acusação fiscal – seja mediante Recurso Voluntário ou qualquer outro 

expediente –, sob pena de incorrer em alteração de critério jurídico132. Além disso, as decisões de 

segunda instância são passíveis de oposição de Embargos de Declaração, os quais podem viabilizar 

justamente o prequestionamento da matéria por iniciativa da Procuradoria-geral da Fazenda 

Nacional.  

 

                                                      
130 A expressão adequada é “sujeito passivo”, haja vista que os responsáveis tributários também possuem legitimidade 
para interpor Recurso Especial de Divergência. Sobre a distinção, vide: ARAÚJO, Juliana Furtado Costa; 
CONRADO, Paulo César; VERGUEIRO, Camila Campos. Responsabilidade Tributária. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2017, p. 37. 

131 Disponível em: <http://idg.carf.fazenda.gov.br/avisos-e-comunicados/2015/analise-de-sugestoes-ricarf/analise-de-
sugestoes-ricarf-2015.pdf>. Acesso em 29/02/2020. 

132 Prática vedada pelo artigo 146, do Código Tributário Nacional. 
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Caso se pudesse dispensar a Procuradoria-geral da Fazenda Nacional do 

prequestionamento, admitir-se-ia que a representação fazendária aviasse diretamente à instância 

especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais questão jamais ventilada nos autos, o 

que comprometeria a própria racionalidade do apelo especial previsto no artigo 37, § 2º, II, do 

Decreto nº 70.235/72133, além, evidentemente, do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Por conta disso, o raciocínio que orienta a redação atual do dispositivo em apreço 

não se sustenta, em nossa visão. 

 

No que diz respeito aos casos identificados em nossa pesquisa, observamos que, por meio 

dos acórdãos nºs 9101-002.188, 9101-002.262 e 9101-002.293, a 1ª Turma da Câmara Superior 

de Recursos Fiscais manteve a interpretação literal do dispositivo. De outro lado, a 3ª Turma exigiu 

da Procuradoria-geral da Fazenda Nacional, em mais de uma ocasião, a demonstração do 

prequestionamento da matéria objeto do apelo, conforme demonstram as ementas a seguir 

colacionadas: 

 

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA 
MATÉRIA PREQUESTIONADA. Recurso especial somente terá seguimento quanto à 
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças 
processuais.134 

 
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTO FORMAL. FALTA DE 
PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. Diz-se prequestionada 
determinada matéria quando o órgão julgador haja adotado entendimento explícito a 
respeito, incumbindo à parte sequiosa de ver a controvérsia guindada à sede especial 
instá-lo a fazê-lo. A falta de apreciação de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o 
acórdão não autoriza a abertura da via recursal especial.135 

 

As decisões proferidas pela 3ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais são as que 

conferem a melhor aplicação do conceito de prequestionamento e, desse modo, prestigiam o 

devido processo legal. Além disso, por uma questão de paridade de armas, sequer caberia 

diferenciar os requisitos de admissibilidade a serem cumpridos pelo sujeito passivo ou pela 

Procuradoria-geral da Fazenda Nacional.  

 

De toda sorte, o contraste dos precedentes da 1ª e da 3ª Turma da instância especial do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais demonstra a existência de divergência de 

                                                      
133 Sem prejuízo disso, eventuais nulidades verificadas no julgamento de segunda instância podem ser aviadas à 
Câmara Superior de Recursos Fiscais, para que a legalidade do ato administrativo de julgamento seja revista, tal como 
analisado no Capítulo 4. 

134 Acórdão nº 9303-003.479, da 3ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 

135 Acórdão nº 9303-003.387, da 3ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 
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posicionamento no âmbito da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais – tema reservado ao 

Capítulo 8. 

 

 

6.6. Paradigmas 
 

6.6.1. Limite Quantitativo dos Paradigmas 
 

Para efeito da demonstração da divergência que abre ao recorrente as portas da Câmara 

Superior de Recursos Fiscais, o artigo 67, §§ 6º e 7º, do Anexo II, do Regimento Interno do órgão 

paritário de julgamentos do Ministério da Economia permite a indicação de até duas decisões: 

 

§ 6º Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência arguida 
indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria. 
 
§ 7º Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados 
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais. 

 

Como se depreende do parágrafo 7º ao norte transcrito, não há impedimento à apresentação 

de mais de dois acórdãos paradigmas no Recurso Especial de Divergência – o que, eventualmente, 

poderia dar à instância especial uma noção do entendimento que tem maior acolhida das câmaras 

ditas “baixas”. Todavia, neste caso, o juízo de admissibilidade será restrito aos dois primeiros. 

Nesse sentido, colhemos: 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE 
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE 
PARADIGMAS. LIMITE REGIMENTAL. O limite regimental de indicação de até 
dois paradigmas deve ser aplicado por matéria suscitada e não por argumento ou tese 
defendida no recurso, dentro da mesma matéria. Não se conhece de Recurso Especial 
de Divergência quando, analisados os dois primeiros paradigmas indicados para a 
matéria suscitada, estes são considerados inaptos à demonstração do alegado dissídio 
jurisprudencial, ainda que tenham sido indicados outros paradigmas, que poderiam se 
prestar à discussão de outras teses, acerca da matéria suscitada, defendidas pelo 
Recorrente.136 
 

A limitação em comento permite que o recorrente não se utilize da indicação maliciosa de 

infindáveis decisões para retardar o juízo de admissibilidade. De toda sorte, o limite não aplicável 

a todo o Recurso Especial de Divergência, mas, sim, a cada uma das divergências suscitadas. 

 

 

                                                      
136 Acórdão nº 9202-003.812, da 2ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 
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6.6.2. Origem dos Paradigmas 
 

A matriz legal para o manejo do Recurso Especial de Divergência, como visto, está contida 

no artigo 37, § 2º, II, do Decreto nº 70.235/72, segundo o qual: 

 
Art. 37. O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme 
dispuser o regimento interno. 
 
(...) 
 
§ 2º Caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, no prazo de 15 
(quinze) dias da ciência do acórdão ao interessado: 
 
(...) 
 
II – de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra 
Câmara, turma de Câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior de Recursos 
Fiscais. 

 

Com base na interpretação literal do referido dispositivo, não há dúvidas de que, para o 

adequado manejo do apelo especial, o acórdão oferecido como paradigma deve ser extraído de 

colegiado distinto daquele que proferiu o acórdão recorrido. Caso contrário, a admissibilidade (ou 

o conhecimento) do apelo especial manejado em desconformidade com indigitado artigo acarreta 

a criação, sem base em lei, de uma nova hipótese de cabimento do Recurso Especial de 

Divergência. 

 

Tomando como base, então, o disposto no artigo 37, § 2º, II, do Decreto nº 70.235/72, todas 

as turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais firmaram entendimento no sentido de que o 

paradigma apontado em sede de Recurso Especial de Divergência deve ser extraído de colegiado 

distinto daquele responsável pela emissão do acórdão recorrido: 

 

RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA 
DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ENTRE TURMAS. Nos casos em que o 
acórdão recorrido e o acórdão paradigma foram proferidos pela mesma turma julgadora 
não resta caracterizada a divergência jurisprudencial entre turmas ou câmaras ― 
requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, conforme artigo 67 do RICARF.137 
 
“RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE 
DIVERGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. Na admissibilidade do Recurso 
Especial, conforme o Regimento Interno do CARF, deve-se verificar a existência entre 
decisões que deram à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra 
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.138 
 

                                                      
137 Acórdão nº 9101-001.583, da 1ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 

138 Acórdão nº 9202-003.606, da 2ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 
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NORMAS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS. Nos termos do art. 
67 do RICARF, é requisito indispensável do recurso especial a comprovação da 
divergência interpretativa entre colegiados distintos acerca de fatos ao menos 
assemelhados.139 
 

Não obstante isso, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 

estabeleceu, sem base legal, uma distinção entre os colegiados. Tal inovação se deu mediante 

inclusão do parágrafo segundo no artigo 67, do Anexo II. Eis o teor do referido dispositivo: 

 

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra 
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado 
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.  
 
(...) 
 
§ 2º Para efeito de aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos 
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras instituídas 
a partir do presente Regimento Interno. 

 

Em compasso com o referido dispositivo, o Manual de Admissibilidade de Recurso 

Especial, em seu item 2.3.2.1, estabeleceu o seguinte: 

 

Assim, quando em confronto julgados proferidos pelos antigos Conselhos de 
Contribuintes e pelo CARF, não há dúvida de que os Colegiados são distintos, já que os 
respectivos prefixos são absolutamente diferentes. Entretanto, no caso de Recurso 
Especial interposto após dezembro de 2015 (quando o novo CARF reiniciou os 
julgamentos), os acórdãos recorrido e paradigma podem ter prefixos idênticos, sem que 
isso signifique necessariamente que tenham sido proferidos pelo mesmo colegiado. Nesse 
passo, quando ocorrer tal situação, deve ser feita a seguinte aferição: 
 
a) Se ambos os acórdãos – recorrido e paradigma – foram proferidos na vigência do 

RICARF aprovado pela Portaria MF nº 256, de 2009 (e 1º/07/2009 a 09/06/2015), 
o paradigma não pode ser aceito, já que foi efetivamente proferido pelo mesmo 
colegiado que prolatou o acórdão recorrido. 
 

b) Se ambos os acórdãos – recorrido e paradigma – foram proferidos a partir da 
vigência do RICARF aprovado pela Portaria MF nº 343, de 2015 (10/06/2015), o 
paradigma não pode ser aceito, já que foi efetivamente proferido pelo mesmo 
colegiado que prolatou o recorrido. 

 
c) Se um dos acórdãos em confronto foi proferido antes de 10/06/2015 e o outro 

depois, o paradigma pode ser aceito, já que se considera que os Colegiados são 
distintos, independentemente de terem a mesma denominação e de os respectivos 
números exibirem o mesmo prefixo. 

 

Não há dúvidas de que houve inovação em relação ao artigo 37, § 2º, II, do Decreto nº 

70.235/72. E tal inovação, evidentemente, gerou repercussão em julgamentos realizados pela 

instância especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 

                                                      
139 Acórdão nº 9303-003.281, da 3ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 
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Por ocasião do julgamento do Recurso Especial interposto pela Procuradoria-geral da 

Fazenda Nacional em face do acórdão 1402-002.403, exarado no bojo do processo administrativo 

nº 16327.000498/2010-48, a representação fazendária indicou – contrariamente ao artigo 37, § 2º, 

II, do Decreto nº 70.235/72 – um acórdão proferido pelo mesmo colegiado do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, a saber: o acórdão nº 1402-001.029, com base no disposto no 

artigo 67, § 2º, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais. Considerando, assim, a vinculação fixada pela Portaria do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais nº 56, de 31 de março de 2016, o colegiado, por unanimidade, decidiu conhecer 

do apelo especial, cujo julgamento de mérito foi interrompido em virtude de um pedido de vista. 

 

Em face de tal julgamento, no entanto, o sujeito passivo impetrou o Mandado de Segurança 

nº 1016893-73.2017.4.01.3400, pleiteando o reconhecimento da ilegalidade do disposto tanto no 

artigo 62, § 2º, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como no 

Manual de Admissibilidade de Recurso Especial, posto que ambos os dispositivos modificaram a 

hipótese de cabimento do apelo especial, fixada pelo artigo 37, § 2º, II, do Decreto nº 70.235/72. 

 

Na análise do pedido de liminar formulado pelo sujeito passivo, a magistrada reconheceu 

expressamente que tanto o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 

como o Manual de Admissibilidade do Recurso Especial extrapolaram o conteúdo do Decreto nº 

70.235/72. Por isso, deferiu o pedido de liminar para anular a decisão que conheceu do Recurso 

Especial de Divergência manejado pela Procuradoria-geral da Fazenda Nacional e determinou a 

realização de um novo julgamento, com observância estrita ao disposto no artigo 37, § 2º, II, do 

Decreto nº 70.235/72. 

 

Com efeito, mesmo na vigência do Regimento Interno aprovado pela Portaria do antigo 

Ministério da Fazenda nº 343/15, não houve instituição de novas turmas ordinárias de julgamento, 

mas, sim extinção140 de alguns colegiados. Houve, sim, a criação de turmas extraordinárias. 

Todavia, o próprio Regimento Interno estabeleceu uma vedação à utilização de paradigmas destas 

últimas turmas (Anexo II, artigo 67, § 12). Portanto, o referido parágrafo 2º, do artigo 67, do Anexo 

II, da forma como foi inserido no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais, sequer faz sentido, em nossa visão. 

                                                      
140 Portaria do antigo Ministério da Fazenda nº 343/15, artigo 6º, II e III. 
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Não obstante a assertividade da decisão judicial em comento, cabem algumas ponderações 

adicionais. Em outro estudo sobre o tema141, tivemos a oportunidade de fazer algumas reflexões 

sobre a origem dos paradigmas utilizados no manejo do Recurso Especial de Divergência. Em 

nossa visão, sob o prisma da impessoalidade e da finalidade, não caberia ao Decreto nº 70.235/72 

estabelecer uma distinção entre os colegiados, mas, sim, prestigiar o conteúdo das decisões 

paragonadas. Quanto a isso, dissemos: 

 

O critério preponderante para admissibilidade dos paradigmas deveria ser relacionado 
com a interpretação atribuída ao caso concreto, e não com a origem do precedente 
analisado. Afinal, o recurso especial de divergência tem por escopo sanear justamente a 
existência de divergência jurisprudencial no âmbito do CARF. 

 

Nesse compasso, cabe acrescentar que o artigo 37, § 2º, II, do Decreto nº 70.235/72 está 

em descompasso, inclusive, com o Código de Processo Civil, que passou a prever, em 2015, que, 

no tocante aos Embargos de Divergência, caberia a indicação de um paradigma da própria turma, 

desde que a sua composição tenha sofrido alteração em mais de metade de seus membros (artigo 

1.043, § 3º142). 

 

Ainda no tocante à origem dos paradigmas, com base também nos princípios da 

impessoalidade e da finalidade, cabe reavivar uma antiga crítica de nossa parte143 relativamente à 

regra inserida no artigo 67, § 12, do Anexo II, do Regimento Interno do Regimento Interno do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que impede o manejo ao apelo especial com base 

em paradigma oriundo das turmas extraordinárias, de que trata o artigo 23-A do mesmo diploma. 

 

Quanto a esse ponto, novamente, há uma reprovável diferenciação entre as turmas do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Tal diferenciação, além de desprestigiar os 

conselheiros que atuam nas turmas extraordinárias, podem inviabilizar o acesso à instância 

                                                      
141 SANTOS, Marcelo Rocha dos. Mudanças na Composição das Turmas de Julgamento do CARF e a Questão dos 
Paradigmas para Interposição de Recurso Especial de Divergência. Migalhas, mar. 2017. Disponível em: 
<https://www.migalhas.com.br/depeso/256094/mudancas-na-composicao-das-turmas-de-julgamento-do-carf-e-a-
questao-dos-paradigmas-para-interposicao-de-recurso-especial-de-divergencia>. Acesso em 29/02/2020. 

142 § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão 
embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. 

143 Vide: SANTOS, Marcelo Rocha dos. Recurso Especial no CARF: A Questão dos Paradigmas das Turmas 
Extraordinárias. Migalhas, ago. 2017. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/263110/recurso-
especial-no-carf-a-questao-dos-paradigmas-das-turmas-extraordinarias>. Acesso em 01/03/2020. 
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especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais mesmo que haja decisão efetivamente 

divergente, o que atenta contra a ampla defesa, o contraditório e, sobretudo, a isonomia.  

 

 

6.6.3. A Situação dos Paradigmas  
 

No tocante aos acórdãos paradigmas, como visto, diversas são as exigências para admissão 

dos acórdãos oferecidos no Recurso Especial de Divergência. Nesse sentido, o parágrafo 15, do 

artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, 

estabelece que o paradigma válido é aquele ainda não reformado pela Câmara Superior de 

Recursos Fiscais ao tempo da interposição do apelo: 

 

§ 15 Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso, tenha 
sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. 

 

Conquanto as decisões proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais em sede de 

Recurso Especial de Divergência não sejam de observância obrigatória no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais – tal como são as súmulas e as resoluções –, a prévia reforma 

do acórdão paragonado pelo recorrente já é suficiente para demonstrar que, relativamente à matéria 

decidida pela instância especial, não há mais que se falar em divergência de interpretação da 

legislação tributária. Nesse sentido, colhemos a seguinte decisão: 

 

RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE 
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Não servirá como paradigma o 
acórdão que, na data da interposição do recurso, tenha sido reformado na matéria que 
aproveitaria ao recorrente, conforme o parágrafo 15 do art. 67 do Anexo II do Regimento 
Interno do CARF.144 

 

A vedação contida no parágrafo 15 do artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é, em nossa visão, uma boa medida que confere 

celeridade à uniformização das decisões do órgão paritário de julgamentos do Ministério da 

Economia, haja vista que as decisões contrárias à posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais 

não poderão ser utilizadas para provocar a instância especial do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais a reafirmar sua posição em relação a um determinado tema, o que, a rigor, poderia 

levar a divergências no âmbito da própria turma do colegiado especial nos casos em que a alteração 

no corpo julgador acarrete mudanças de entendimento no colegiado. 

                                                      
144 Acórdão nº 9101-002.250, da 1ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 
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Questão intrigante a ser investigada, nessa perspectiva, é justamente a eventual mudança 

de entendimento ocorrida no âmbito da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais – tema a ser 

enfrentado em mais detalhes no Capítulo 8. Neste caso, a vedação em análise continua 

inviabilizando a admissão do paradigma reformado. De todo modo, obviamente, se o recorrente 

tem conhecimento da mudança de entendimento por parte da Câmara Superior de Recursos Fiscais, 

deve usar como paradigma o precedente oriundo da própria instância especial. 

 

 

6.6.4. A Ementa dos Paradigmas 
 

Quando do manejo do Recurso Especial de Divergência, o recorrente é compelido a 

demonstrar a alegada divergência, mediante indicação de até dois acórdãos paradigmas, conforme 

estabelece o artigo 67, § 6º, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais: 

 

§ 6º Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência arguida 
indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria. 

 

Inequivocamente, a apresentação da ementa, nessa perspectiva, é parte da demonstração da 

divergência. Todavia, a regra foi flexibilizada, possibilitando ao recorrente apresentar, 

alternativamente, a cópia do acórdão paradigma ou a reprodução de sua ementa, conforme 

estabelecem os parágrafos 9º e 11, do mesmo artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: 

 

§ 9º O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados 
como paradigmas ou com cópia da publicação que tenha sido divulgado ou, ainda, com a 
apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas. 
 
(...) 
 
§ 11 As ementas referidas no § 9º poderão, alternativamente, ser reproduzidas na sua 
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da ementa 
desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. 

 

Cabe observar que a versão original do referido parágrafo 11 demandava a transcrição 

integral da ementa. Tal dispositivo, no entanto, foi modificado por meio da Portaria do antigo 

Ministério da Fazenda nº 329/17.  
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Em nossa pesquisa, identificamos a decisão que, aparentemente, ensejou a referida 

alteração do dispositivo em análise. Com efeito, em 04/04/2017, a Câmara Superior de Recursos 

Fiscais deixou de conhecer o apelo especial manejado pela Procuradoria-geral da Fazenda 

Nacional em razão de o apelo não ter sido instruído com a cópia do paradigma e, ainda, não ter 

havido a transcrição integral da ementa da decisão paragonada: 

 

RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. REPRODUÇÃO DA 
ÍNTEGRA DA EMENTA. RICARF, ART. 67, §11. RECURSO ESPECIAL NÃO 
CONHECIDO. Na hipótese de reprodução de ementa em razões de recurso especial para 
demonstrar a divergência na interpretação da lei tributária, cabe à Recorrente reproduzir 
a integralidade desta ementa, na forma do artigo 67, §11, do RICARF (Portaria MF 
343/2015). Em sentido similar, previa o RICARF anterior (Portaria MF 256/2009).145 

 

Arruda Alvim e Leonard Schmitz146 lecionam sobre a função que as ementas, asseverando 

que tratam-se de um resumo sucinto dos principais pontos e questões decididos por um colegiado. 

Nessa perspectiva, as ementas são instrumentos de pesquisa – índices – e não de interpretação. 

Como tais, as ementas visam sistematizar as decisões, a fim de permitir que os próprios julgadores 

possam ter ciência de como o tribunal se comportou no passado. 

 

A discussão sobre a função das ementas dos acórdãos, de fato, não é trivial. No que 

interessa ao presente estudo, impõe-se reconhecer que a ementa pode ser demasiadamente vaga no 

que diz respeito ao objeto da decisão oferecida pelo recorrente como paradigma, o que inviabiliza 

(ou retarda) a análise da divergência invocada pelo recorrente. Nesse sentido, foi preciso o 

conselheiro Rafael Vidal de Araújo ao asseverar que o simples cotejo de ementas não é suficiente 

para demonstrar a divergência suscitada no apelo especial e, portanto, deve ser analisado o 

conteúdo da decisão: 

 

Embora o simples confronto entre as respectivas ementas possa sugerir tratarem-se de 
decisões diametralmente opostas, o exame das linhas desenvolvidas em cada uma das 
decisões demonstra que o acórdão paradigma não se presta a comprovar a existência de 
divergência jurisprudencial que aproveite aos anseios da Fazenda Nacional, autora do 
recurso especial que ora se analisa.147 

 

                                                      
145 Acórdão nº 9101-002.728, da 1ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 

146 ALVIM, Arruda; SCHMITZ, Leonard. Ementa. Função Indexadora. (Ab)uso Mecanizado. Problema 
Hermenêutico. In: NUNES, Dierle; MENDES, Aluisio; JAYME, Fernando. (Coord.) A Nova Aplicação da 
Jurisprudência e Precedentes no Código de Processo Civil/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, pp. 559-560. 

147 Acórdão nº 9101-002.333, da 1ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 
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O próprio Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em seu 

artigo 67, § 8º, do Anexo II, exige que o manejo do apelo especial contenha a demonstração 

analítica da divergência, em consonância com a dialeticidade do processo. 

 

A questão que exsurge, então, é justamente o critério adotado pelo Regimento Interno do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para demonstração da divergência. É que, se a 

transcrição da ementa, por si só, não é suficiente para demonstrar a divergência de interpretação – 

que deve ser promovida de forma analítica –, torna-se desnecessário exigir que o recorrente 

apresente a transcrição – total ou parcial – da ementa, sobretudo à luz do princípio do formalismo 

moderado, que informa o processo administrativo tributário federal.  

 

Considerando, ainda, o caráter instrumental do processo e o princípio da finalidade, parece-

nos desnecessário exigir a apresentação da ementa do acórdão paradigma quando do manejo do 

Recurso Especial de Divergência, desde que demonstrada analiticamente a divergência, em 

compasso com a dialeticidade do processo. 

 

 

6.6.5. A Utilização de Súmula como Paradigma 
 

Como analisado alhures, o manejo do Recurso Especial de Divergência demanda a 

apresentação de até dois acórdãos contrários à tese sustentada no aresto recorrido. Não obstante a 

clareza do dispositivo que exige a apresentação de acórdão, em nossa pesquisa, identificamos uma 

série de decisões que enfrentaram situação peculiar na qual o recorrente socorreu-se de súmula (e 

não de acórdão) para demonstrar a divergência. Tal ocorreu, por exemplo, no processo nº 

16707.004020/99-19, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa: 

 

RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO À 
SÚMULA. INADMISSIBILIDADE. O dissídio jurisprudencial necessário à 
admissibilidade do recurso especial de divergência de que trata o art. 67 do Anexo II do 
RICARF se estabelece entre acórdãos exarados por colegiados julgadores que integraram 
a estrutura dos Conselhos de Contribuintes, bem como as que integrem ou vierem a 
integrar a estrutura do CARF. Tendo a Recorrente indicado divergência em relação à 
súmula do CARF, não se pode admitir o recurso especial.148 

 

Nesse particular, em que pese a posição sustentada no presente trabalho, no que diz respeito 

à submissão da Câmara Superior de Recursos Fiscais ao princípio da legalidade, nesta situação 

                                                      
148 Acórdão nº 9101-002.410, da 1ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 
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específica, embora os apelos não pudessem, de fato, ser conhecidos, por não haver comprovação 

da divergência, caberia à instância especial anular, de ofício, a decisão de segunda instância, na 

medida em que a observância aos verbetes da súmula do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais é obrigatória. Tal situação, evidentemente, não seria aplicável caso a edição do verbete 

tenha sido aprovado após o julgamento de segunda instância. 

 

 

6.7. Repetitivos e Repercussão Geral 
 

O Código de Processo Civil atualmente vigente estabeleceu um sistema de valorização dos 

precedentes, como forma de promover celeridade, isonomia e segurança jurídica. Seja para aplicar 

uma tese firmada, seja para negar a sua aplicação, os juízes deverão, no CPC/2015, cumprir o 

dever de observar o direito jurisprudencial, não podendo dele se distanciarem 

injustificadamente.149 De forma semelhante, na via administrativa, há precedentes que são de 

observância obrigatória pelos membros do Tribunal (vide Capítulos 8 e 9). 

 

Por força do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, a decisão administrativa 

jamais poderá se sobrepor à judicial, sobretudo quando se tratar de precedente vinculante. Deste 

modo, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tratou de inviabilizar 

o manejo do Recurso Especial de Divergência com base em acórdão paradigma que contrarie 

precedentes vinculantes – sejam eles administrativos ou judiciais: 

 
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de 
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do 
recurso especial, contrariar: 
 
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da 
Constituição Federal; 
 
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, 
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei nº 5.869, de 
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei nº 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e 
 
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e 
 
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare inconstitucional 
tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. 

 

                                                      
149 ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. 18. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2019, p. 1492. 
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Tal disposição encontra respaldo nos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da 

celeridade processual. 

 

 

6.8. Juízo de Admissibilidade 
 

O juízo de admissibilidade do Recurso Especial de Divergência é feito em duas etapas, a 

saber: admissibilidade e conhecimento. No que diz respeito à admissibilidade, a análise é realizada 

monocraticamente; já o conhecimento, após a decisão de admissibilidade, cabe ao colegiado. 

 

Por meio do juízo de admissibilidade, de competência do presidente da câmara na qual a 

decisão recorrida teve origem, são analisados os cumprimentos dos requisitos de admissibilidade 

do Recurso Especial de Divergência. 

 

Questão que por vezes gera debate é relativa à incompatibilidade do juízo monocrático de 

admissibilidade e o princípio da colegialidade. Nesse sentido, a ex-presidente do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, Cristiane Silva Costa150, assim se manifestou em artigo 

recentemente publicado: 

 

A autorização para decisões monocráticas – a serem tomadas exclusivamente por 
representantes da Fazenda Nacional (RFB) – também merece apreensão, considerando a 
habitual divergência entre julgadores do CARF a respeito da intempestividade de recursos 
e da concomitância com ação judicial. Além da recorrente divergência de entendimento 
entre conselheiros a respeito destes temas, é importante lembrar que a lei define que os 
julgamentos no CARF serão paritários. Assim, a previsão de decisões monocráticas 
destoa da diretriz legal de que todos os julgamentos sejam realizados por colegiados, com 
a participação efetiva de conselheiros representantes dos contribuintes. 

 

Conquanto o juízo negativo de admissibilidade do Recurso Especial de Divergência possa 

ser desafiado por recurso – o Agravo, que será analisado no Capítulo 7 –, analisaremos algumas 

situações em que o Agravo não é cabível. Além disso, não são raros os casos que observamos 

sendo retirados de pauta para saneamento do despacho de admissibilidade. Deste modo, seria 

prudente que a norma viabilizasse a possibilidade de reexame por um colegiado, de modo a 

viabilizar o exercício pleno da ampla defesa.  

 

 

                                                      
150 COSTA, Cristiane Silva. Carf Discute Novo Regimento. Valor Econômico, mar. 2020. Disponível em: 
<https://valor.globo.com/legislacao/coluna/carf-discute-novo-regimento.ghtml>. Acesso em 02/03/2020. 
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6.9. Efeitos 
 

6.9.1. Efeito Devolutivo 
 

Como leciona Cássio Scarpinella Bueno151, tanto a interposição como o julgamento dos 

recursos produzem efeitos. A devolução, na lição dele, corresponde à matéria que será que poderá 

ser examinada pelo órgão examinador do recurso na exata medida da impugnação do recorrente. 

 

No que diz respeito ao Recurso Especial de Divergência, a devolução da matéria tem 

cabimento justamente em virtude da divergência de interpretação da legislação tributária e, 

portanto, o efeito devolutivo se apresenta tão somente na matéria admitida para julgamento na 

Câmara Superior de Recursos Fiscais. 

 

 

6.9.2. Efeito Suspensivo 
 

A interposição do recurso prolonga o estado de ineficácia em que se encontrava a decisão; 

com o recurso, os efeitos dessa decisão não se produzem.152 O efeito suspensivo, nessa perspectiva, 

consiste em impedir o início da eficácia da decisão recorrida ou prolongar seu estado de 

ineficácia.153 

 

 

6.10. Contrarrazões 
 

Frente ao juízo positivo de admissibilidade do Recurso Especial de Divergência, é dado à 

parte contrária o oferecimento de contrarrazões. É o que rezam os artigos 69 e 70, ambos do Anexo 

II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: 

 

Art. 69. Admitido o recurso especial interposto pelo Procurador da Fazenda Nacional, 
dele será dada ciência ao sujeito passivo, assegurando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias 
para oferecer contrarrazões e, se for o caso, apresentar recurso especial relativa à parte do 
acórdão que lhe foi desfavorável. 
 

                                                      
151 Op. Cit., p. 711. 

152 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. 13. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2016, p. 141. 

153 Cf. BUENO, Cássio Scarpinella. Op. cit., p. 711. 
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Art. 70. Admitido o recurso especial interposto pelo contribuinte154, dele será dada ciência 
ao Procurador da Fazenda Nacional, assegurando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para 
oferecer contrarrazões.  

 

As contrarrazões, a seu turno, podem dizer respeito tanto ao mérito do Recurso Especial de 

Divergência manejado pela parte contrária como a eventual vício que compromete o juízo positivo 

de admissibilidade do apelo especial. Neste último caso, as questões, via de regra, são endereçadas 

em forma de preliminares, posto que antecedem, logicamente, o enfrentamento do mérito do 

Recurso Especial de Divergência. 

 

Nesse particular, a nossa pesquisa apontou uma série de julgados relativos à tempestividade 

das contrarrazões apresentadas pelas partes. Todavia, no que diz respeito a eventual irregularidade 

observada no juízo de admissibilidade de um determinado Recurso Especial de Divergência, 

entendemos que a intempestividade das contrarrazões não poderia dar ensejo à manutenção do 

vício, sob pena de viabilizar o seguimento de um apelo especial à margem da legalidade, o que 

não é possível. 

 

Por força do princípio da legalidade e das regras já analisadas, questões impeditivas do 

conhecimento do Recurso Especial de Divergência podem ser suscitadas inclusive de ofício, caso 

haja indevida admissão do apelo especial. É justamente por isso que, em nossa visão, a 

intempestividade das contrarrazões jamais poderia ser utilizada pela Câmara Superior de Recursos 

Fiscais para se furtar de rever a legalidade do ato administrativo de admissão do apelo especial 

aviado à instância especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Portanto, ainda que 

tais questões surjam em memoriais ou mesmo por ocasião da sustentação oral – o que não é 

incomum – o juízo de admissibilidade deve ser revisto pelos julgadores e, se constatado o alegado 

vício, o Recurso Especial de Divergência não pode ser conhecido. 

 

Em apoio a esse entendimento, identificamos, em nossa pesquisa, os acórdãos nºs 9101-

002.188 e 9202-006.035 que, não obstante a intempestividade das contrarrazões apresentadas, 

admitem, explícita ou implicitamente, a possibilidade de o não conhecimento do Recurso Especial 

de Divergência ser suscitado de ofício pelo relator, o que que está em franca consonância com o 

                                                      
154 A expressão adequada é “sujeito passivo”, haja vista que os responsáveis tributários também possuem legitimidade 
para interpor Recurso Especial de Divergência. Sobre a distinção, vide: ARAÚJO, Juliana Furtado Costa; 
CONRADO, Paulo César; VERGUEIRO, Camila Campos. Responsabilidade Tributária. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2017, p. 37. 
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princípio da legalidade e com as regras de admissibilidade fixadas pelo Regimento Interno do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 
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Capítulo 7. Agravo 
 

7.1. Conceito e Natureza Jurídica 
 

O Agravo é o expediente previsto nos artigos 64, III, e 71, ambos do Regimento Interno do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para impugnar o despacho que nega, total ou 

parcialmente, seguimento ao Recurso Especial de Divergência interposto pelas partes. Trata-se, 

inequivocamente, de recurso155 que está à disposição tanto do sujeito passivo como da 

Procuradoria-geral da Fazenda Nacional. 

 

Tal como foi feito no Capítulo 5, no qual analisamos os Embargos de Declaração, cabe 

advertir que o Agravo não se trata, propriamente de um expediente de uniformização de decisões 

no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ainda assim, considerando a sua 

relevância para o manejo do Recurso Especial de Divergência, imperioso o estudo de tal recurso, 

ainda que com a brevidade necessária apenas para a finalidade que dialoga com o escopo definido 

para o presente trabalho.  

 

É de rigor esclarecer que o manejo do Agravo não está amparado em lei (em sentido 

estrito), mas apenas no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Deste 

modo é que, conquanto o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 

tenha prestigiado o duplo grau também no que concerne à admissibilidade dos Recursos Especiais 

de Divergência, a norma que o instituiu é formalmente inconstitucional. Evidentemente, a figura 

do Agravo não acarreta prejuízo às partes. Todavia, não podemos deixar de criticar a via eleita 

para introdução do Agravo no contencioso administrativo tributário federal, sob pena de admitir 

que a Administração Pública federal invada a competência da União para legislar sobre processo, 

criando e extinguindo recursos com discricionariedade. 

 

 

7.2. Prazo e Tempestividade 
 

A teor do que dispõe o artigo 71, § 1º, do Regimento Interno do Conselho Administrativo 

de Recursos Fiscais, o prazo para interposição do Agravo é de cinco dias, contados da ciência do 

                                                      
155 Não obstante o escopo do presente trabalho seja analisar, além das funções da Câmara Superior de Recursos Fiscais, 
os expedientes de uniformização da interpretação da legislação tributária (questão estranha ao Agravo), é impossível 
dissociar o Recurso Especial de Divergência do Agravo e, portanto, tal recurso foi incluído em nosso estudo. 
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despacho que negou seguimento ao Recurso Especial de Divergência. A observância de tal prazo, 

portanto, implica requisito de admissibilidade do Agravo. 

 

7.3. Efeitos 
 

7.3.1. Efeito Devolutivo 
 

O efeito devolutivo é comum a todos os recursos. É da essência do recurso provocar o 

reexame da decisão – e isso que caracteriza a devolução.156 No que diz respeito ao Agravo previsto 

no artigo 71, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, 

entretanto, existe uma série de restrições a manejo de tal apelo, de modo que o efeito devolutivo 

somente se verifica em relação aos casos expressamente admitidos (vide 7.4).  

 

 

7.3.2. Efeito Suspensivo 
 

A interposição do recurso prolonga o estado de ineficácia em que se encontrava a decisão; 

com o recurso, os efeitos dessa decisão não se produzem.157 O efeito suspensivo, nessa perspectiva, 

consiste em impedir o início da eficácia da decisão recorrida ou prolongar seu estado de 

ineficácia.158 

 

 

7.4. Limites à Interposição de Agravo 
 

O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no artigo 71, § 2º, 

I-VIII, do Anexo II, limitou o manejo do Agravo para diversas situações. Eis o dispositivo em 

comento: 

 

§ 2º O agravo não é cabível nos casos em que a negativa de seguimento tenha decorrido 

de:  

I - inobservância de prazo para a interposição do recurso especial;  

                                                      
156 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. 13. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2016. P. 142. 

157 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. 13. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2016, p. 141. 

158 Cf. BUENO, Cássio Scarpinella. Op. cit., p. 711. 
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II - falta de juntada do inteiro teor do acórdão ou cópia da publicação da ementa que 

comprove a divergência, ou da transcrição integral da ementa no corpo do recurso, nos 

termos dos §§ 9º e 11 do art. 67;  

III - utilização de acórdão da própria Câmara do Conselho de Contribuintes, de Turma de 

Câmaras e de Turma Especial do CARF que apreciou o recurso;  

IV - utilização de acórdão que já tenha sido reformado;  

V - falta de pré-questionamento da matéria, no caso de recurso interposto pelo sujeito 

passivo; ou  

VI - observância, pelo acórdão recorrido, de súmula de jurisprudência dos Conselhos de 

Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, bem como das 

decisões de que tratam os incisos I a IV do § 12 do art. 67, salvo nos casos em que o 

recurso especial verse sobre a não aplicação, ao caso concreto, dos enunciados ou dessas 

decisões;  

VII - rejeição de acórdão indicado como paradigma por enquadrar-se nas hipóteses do § 

12 do art. 67; ou  

VIII - absoluta falta de indicação de acórdão paradigma. 

 

Conquanto haja, no rol taxativo acima, situações que, de fato, tornam inviável o 

processamento do Recurso Especial de Divergência, cabe observar que tal restrição, a toda 

evidência, parte do pressuposto de que a Câmara Superior de Recursos Fiscais realiza 

exclusivamente a função de uniformização de precedentes. Ademais, a limitação é, em alguns 

casos, incompatível com os próprios precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais (e.g., 

Acórdão 9101-002.355, analisado no subtópico 4.1, que dispensou a apresentação de paradigmas 

para que o recorrente pudesse suscitar preliminar de nulidade). Por fim, a inviabilização do 

processamento do Agravo pode, também, limitar o contraditório e a ampla defesa, sobretudo nos 

casos em que o recorrente busca demonstrar em seu apelo que, relativamente ao 

prequestionamento, houve omissão não sanada a contento pela instância a quo, para então protestar 

pela aplicação do disposto no artigo 1.025, do Código de Processo Civil (vide 5.8). 

 

 

 

7.5. Julgamento 
 

O julgamento do Agravo, previsto no artigo 71, do Anexo II, do Regimento Interno do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais cabe ao presidente do órgão, consoante disposição 

contida no parágrafo 5º do indigitado artigo. No exercício de tal função, podem substituir o 

presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais os presidentes das Seções de 
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Julgamento, consoante disposto no artigo 19, X, do mesmo Anexo II, do Regimento Interno do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 

 

Qualquer que seja o legitimado para a apreciação do Agravo, fato é que o julgamento de 

tal apelo é monocrático. A crítica que cabe, portanto, é que o Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais é um órgão tipicamente colegiado e paritário e, portanto, caberia, em nossa visão, um 

julgamento colegiado para o Agravo. 

 

Novamente, cabe invocar a crítica da ex-presidente do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais, Cristiane Silva Costa159, no que diz respeito às decisões monocráticas: 

 

A autorização para decisões monocráticas – a serem tomadas exclusivamente por 
representantes da Fazenda Nacional (RFB) – também merece apreensão, considerando a 
habitual divergência entre julgadores do CARF a respeito da intempestividade de recursos 
e da concomitância com ação judicial. Além da recorrente divergência de entendimento 
entre conselheiros a respeito destes temas, é importante lembrar que a lei define que os 
julgamentos no CARF serão paritários. Assim, a previsão de decisões monocráticas 
destoa da diretriz legal de que todos os julgamentos sejam realizados por colegiados, com 
a participação efetiva de conselheiros representantes dos contribuintes. 

 

Em compasso com a observação ao norte colacionada, cabe uma crítica ao julgamento 

monocrático do Agravo, haja vista que é próprio do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, 

enquanto órgão colegiado e paritário, dirimir as controvérsias no plenário, e não de forma 

individualista.   

                                                      
159 COSTA, Cristiane Silva. Carf Discute Novo Regimento. Valor Econômico, mar. 2020. Disponível em: 
<https://valor.globo.com/legislacao/coluna/carf-discute-novo-regimento.ghtml>. Acesso em 02/03/2020. 
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Capítulo 8. Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais 
 

8.1. Conceito e Natureza Jurídica 
 

A Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais é o expediente previsto nos 

artigos 10, caput, e 76, ambos do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais para uniformizar as divergências surgidas nas turmas da instância especial do 

Tribunal Fiscal Administrativo. Mesmo em relação a tais turmas, pode haver divergência de 

interpretação da legislação tributária, ainda que cada uma das turmas possua competência 

regimental160 para apreciar matérias distintas. 

 

Embora se destine à uniformização de decisões, a Resolução do Pleno não possui natureza 

jurídica de recurso, por lhe faltar o requisito da voluntariedade, já estudado no subtópico 3.2.4. 

Nesse sentido, basta conferir o artigo 64, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, que deixa de elencar a Resolução do Pleno no rol de recursos 

cabíveis. Em nossa compreensão, portanto, tal expediente possui uma natureza sui generis, não 

podendo se caracterizar tampouco como jurisprudência, por lhe faltar a característica de reiteração. 

 

 

8.2. Hipótese de Cabimento 
 

Nos casos em que se verifica alteração de posicionamento dentro de um mesmo colegiado 

da Câmara Superior de Recursos Fiscais, as decisões variam, em especial, como decorrência da 

mudança de composição da turma161. Mas as divergências podem ser evidenciadas também quando 

comparamos as decisões proferidas por diferentes turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, 

ainda que cada uma delas tenha uma competência muito bem delineada pelo Regimento Interno 

do órgão. 

 

Na maior parte das situações em que isso ocorre, a divergência reside na interpretação de 

dispositivos comuns a todo o universo de processos administrativos, tais como normas gerais de 

                                                      
160 As competências da Primeira, Segunda e Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais estão disciplinadas, respectivamente, nos artigos 2º, 3º e 4º do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria do antigo Ministério da Fazenda nº 343/15. 

161 Exemplificativamente, vide acórdãos nºs 9101-003.362 e 9101-003.609, ambos relativos à mesma operação 
societária, mas que tiveram decisões divergentes na 1ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 
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Direito Tributário, do Regimento Interno ou das regras que informam o processo administrativo 

federal. 

 

Recentemente, por exemplo, a 1ª e a 3ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais 

divergiram sobre a possibilidade de se fazer uso do instituto da compensação para garantir os 

efeitos da denúncia espontânea, tal como disposto no artigo 138 do Código Tributário Nacional. 

Eis o detalhamento do que ocorreu: 

 

Por meio do Acórdão nº 9101-003.688, a 1ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais 

decidiu que a compensação do débito denunciado é suficiente para atrair a regra inserta no artigo 

138 do CTN, de modo a afastar as penalidades. Eis a ementa do referido julgado: 

 
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. 
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a caracterização da 
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa não se 
restringe ao adimplemento em dinheiro do débito tributário. 

 

Em oposição, a 3ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, proferiu o Acórdão nº 

9303-006.011, no qual ponderou que apenas o pagamento (em sentido estrito) é que pode 

caracterizar a denúncia espontânea, de modo a afastar a penalidade, conforme ementa colacionada 

a seguir: 

 

MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA EM 
ATRASO, MAS ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. CABIMENTO, 
POIS AFASTADA SOMENTE EM CASO DE PAGAMENTO DE VALOR NÃO 
PREVIAMENTE CONFESSADO. 
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo pagamento, cuja 
não homologação somente pode atingir a parcela que deixou de ser paga (art. 150, § 6º, 
do CTN), enquanto, na primeira, a extinção se dá sob condição resolutória de 
homologação do valor compensado. Como o instituto da denúncia espontânea do art. 138 
do CTN e a jurisprudência vinculante do STJ demandam o pagamento, stricto sensu - 
ainda anterior ou concomitantemente à confissão da dívida (condição imposta somente 
por força de decisão judicial) -, cabe a cobrança da multa de mora sobre o valor 
compensado em atraso. 

 

As decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por representarem a palavra final da 

Administração Pública sobre a interpretação da legislação tributária federa, balizam a organização 

dos negócios privados. Além disso, a busca de um posicionamento coerente na instância especial 

do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é medida de inestimável interesse público, e que 

se coaduna, inclusive, com o Código de Processo Civil, que preza pela estabilidade da 
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jurisprudência162. Destarte, é salutar que haja base para uniformização das decisões conflitantes 

existentes no órgão paritário de julgamento do Ministério da Fazenda. 

 

A Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, nesse espectro, se destina 

justamente a viabilizar a uniformização das decisões divergentes proferidas no âmbito da instância 

especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o que ocorre com relativa frequência.  

 

A competência para a uniformização de decisões divergentes é do Pleno da Câmara 

Superior de Recursos Fiscais, conforme estabelece o artigo 10, do Anexo II, do Regimento Interno 

do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, segundo o qual: 

 

Art. 10. Ao Pleno da CSRF compete a uniformização de decisões divergentes, em tese, 
das turmas da CSRF, por meio de resolução. 

 

A possível existência de decisões conflitantes no âmbito da própria Câmara Superior de 

Recursos Fiscais não é nova na história do órgão paritário de julgamentos do Ministério da 

Economia. Já houve, portanto, mecanismos de uniformização de decisões oriundas da instância 

especial. Recuperemos, então, os antecedentes deste expediente de uniformização de decisões. 

 

 

8.3. Antecedentes 
 

No passado, as decisões conflitantes, oriundas das turmas que compunham a instância 

especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, poderiam ser desafiadas por meio de 

Recurso Extraordinário, dirigido ao Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Previa o 

Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria do antigo 

Ministério da Fazenda nº 147, de 25 de junho de 2007, em seu artigo 9º: 

 

Art. 9º Compete ao Pleno julgar recurso extraordinário de decisão de Turma da Câmara 
Superior de Recursos Fiscais que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe 
tenha dado outra Turma ou o Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 

 
A disciplina do Recurso Extraordinário, prevista no artigo 43 do Regimento Interno da 

Câmara Superior de Recursos Fiscais, era semelhante ao do Recurso Especial de Divergência, já 

analisado, no que diz respeito aos requisitos de admissibilidade: 

                                                      
162 “Artigo 26. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” 
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Art. 43. O recurso extraordinário previsto no art. 9º deverá ser formalizado em petição 
dirigida ao Presidente da Turma que houver prolatado a decisão recorrida e deverá ser 
interposto por Procurador da Fazenda Nacional ou pelo sujeito passivo, no prazo de 
quinze dias contados da data da ciência da decisão.  
§ 1º O recurso deverá demonstrar, fundamentadamente, a divergência arguida, indicando 
a decisão divergente e comprovando-a mediante a apresentação de cópia de seu inteiro 
teor ou de cópia da publicação em que tenha sido divulgada, ou mediante cópia de 
publicação de até duas ementas, cujos acórdãos serão examinados pelo Presidente. 
§ 2º A cópia de publicação de ementa referida no § 2º, quando extraída da internet, deverá 
ser impressa diretamente da página dos Conselhos de Contribuintes ou da Imprensa 
Nacional.  
§ 3º O recurso extraordinário deverá ser protocolizado na unidade da administração 
tributária de jurisdição do recorrente, quando por este interposto e na secretaria da Turma 
quando interposto pelo Procurador da Fazenda Nacional credenciado.  
§ 4º Interposto o recurso extraordinário, compete ao Presidente, em despacho 
fundamentado, admiti-lo ou, caso não satisfeitos os pressupostos de sua admissibilidade, 
negar-lhe seguimento.  
§ 5º Se a decisão contiver matérias autônomas, a admissão do recurso extraordinário 
poderá ser parcial. 
§ 6º É definitivo o despacho do Presidente que negar seguimento ao recurso 
extraordinário. 

 

O que se constata a partir da análise do dispositivo supra é que há nítida similitude entre o 

objeto do Recurso Extraordinário e da Resolução do Pleno. Tal análise não deixa dúvidas de que 

a Resolução do Pleno é uma nova roupagem do Recurso Extraordinário163, ainda que a Resolução 

não ostente natureza jurídica de recurso, por lhe faltar o requisito da voluntariedade, inerente aos 

recursos. A distinção, no entanto, repousa na natureza jurídica dos expedientes, bem como no rol 

de legitimados164 a provocar a atuação do Pleno. 

 

Em nossa visão, ambos os expedientes poderiam inclusive coexistir na legislação tributária, 

de modo que permitissem que as divergências fossem aviadas ao Pleno da Câmara Superior de 

Recursos Fiscais tanto pelos atualmente legitimados quanto pelo sujeito passivo. Como isso não 

ocorre atualmente, cabe investigar se o expediente em estudo confere efetividade à uniformização 

das decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em comparação com o Recurso 

Extraordinário. 

 

 

                                                      
163 A Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais e o Recurso Extraordinário estiveram 
concomitantemente previstos no Regimento Interno aprovado pela Portaria do antigo Ministério da Fazenda nº 256/09. 

164 No rol taxativo consagrado pelo artigo 76, I-IV, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais, não consta o sujeito passivo como parte legítima a provocar a atuação do Pleno; já no que toca 
ao Recurso Extraordinário, tanto o sujeito passivo como a representação fazendária tinham legitimidade para manejar 
o apelo. 
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8.4. Rito de Processamento 
 

8.4.1. Divergência Em Tese 
 

Tal como ocorre no Recurso Especial de Divergência, o que se busca por meio da 

Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais é a uniformização das decisões do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Descabe, assim, a revisão do suporte fático e dilação 

probatória em sede de Resolução. Diante do que prevê o artigo 76, do Anexo II, do Regimento 

Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para que a Resolução seja viável, não há 

dúvida de que os casos submetidos ao Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais devem 

guardar similitude fática mínima, a fim justificar a tese vencedora. 

 

Destacamos também que o artigo do Regimento Interno do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais que disciplina a Resolução não trata especificamente de legislação interpretada 

de forma divergente, mas, sim, de tese firmada pelo Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 

Deste modo, diferentemente do que ocorre em relação ao Recurso Especial de Divergência – que 

exige a indicação precisa do dispositivo interpretado de forma divergente (art. 67, § 1, do Anexo 

II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) – a Resolução trata de 

tese, justamente para que possa haver coerência entre as decisões das diferentes turmas da Câmara 

Superior de Recursos Fiscais, mesmo que a legislação interpretada por cada uma das turmas seja 

diferente. Explicamos. 

 

É comum que haja lançamento de ofício de diferentes tributos em face de um mesmo sujeito 

passivo relativamente aos mesmos fatos geradores. No entanto, por ocasião dos julgamentos, pode-

se verificar que os Autos de Infração são incompatíveis entre si. Essa possibilidade pode ser 

exemplificada, por exemplo, pela arguta observação feita pelo conselheiro Antônio Carlos Guidoni 

Filho na Resolução nº 1102-000.235, exarada no bojo do processo administrativo nº 

19515.003650/2007-10: 

 

Sem adentrar ao exame do mérito do recurso, é seguro afirmar que uma de duas: (a) ou 
bem os pagamentos em referência foram feitos em contrapartida à prestação de serviços 
por trabalhadores pessoas físicas (empregados ou não) perfeitamente identificados, o que 
poderia levar à procedência do lançamento previdenciário mas, em contrapartida, à 
improcedência dos autos de infração objeto desse PA (já que, nessa hipótese, não haveria 
que se falar em pagamento a beneficiário não identificado); (b) ou bem os pagamentos 
em referência não foram destinados a beneficiários pessoas físicas que prestaram serviços 
à Contribuinte, o que poderia levar à procedência dos autos de infração sob julgamento, 
mas certamente implicaria insubsistência do lançamento previdenciário. 
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O caso em questão dizia respeito ao IRRF lançado com base em alíquota de 35%, por 

suposta ausência de identificação do beneficiário, tendo o recorrente informado nos autos que 

também sofreu autuação previdenciária em decorrência dos mesmos fatos que ensejaram a 

autuação de IRRF. Ou seja: o sujeito passivo sofreu uma autuação por supostamente deixar de 

identificar aqueles que o fisco tentou qualificar como empregados – facilmente identificáveis, 

portanto.  

 

O fundamento exposto na indigitada Resolução exemplifica muito bem o fato de que duas 

acusações fiscais podem ser contraditórias entre si, devendo a coerência prevalecer, em prol da 

segurança jurídica. A fixação de uma tese pelo Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais é 

medida salutar a esse propósito, porquanto se presta justamente a evitar que a incoerência se 

verifique também na instância especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 

 

 

8.4.2. Divergência Entre as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais 
 

O artigo 76, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais, estabelece que a provação de uma Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos 

Fiscais exige a demonstração de divergência entre posições de duas de suas turmas. O dispositivo 

se coaduna com o que foi analisado no subtópico anterior, com respeito à consagração de teses, de 

modo que haja coerência nos julgamentos realizados pela instância especial do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais em todas as suas turmas. 

 

De toda forma, como nem todas as matérias envolvem diferentes turmas, cabe uma crítica 

à ausência de autorização expressa no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais para aprovação da Resolução do Pleno mesmo que a divergência se verifique no âmbito da 

mesma turma165 da Câmara Superior de Recursos Fiscais, caso haja mudança de pelo menos 50% 

dos membros do colegiado, em analogia ao que ocorre nos Embargos de Divergência (CPC, artigo 

1.043, § 3º166). 

 

                                                      
165 Exemplificativamente, vide acórdãos nºs 9101-003.362 e 9101-003.609, relativos a mesma operação societária que 
tiveram decisões divergentes no âmbito da própria 1ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 

166 “Viabilizou-se, também, a interposição de embargos de divergência quando o acórdão embargado tenha sido 
proferido pela mesma turma que o paradigma (1.043, § 3º, do CPC/2015), desde que tenha havido mudança em mais 
da metade dos respectivos membros, devendo-se, assim, ter como superado o entendimento consolidado na Súmula 
353 do Supremo Tribunal Federal. (ALVIM, Arruda. Op. cit., p. 1490). 
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8.4.3. Quórum Regimental versus Voto de Qualidade 

 

De acordo com o artigo 76, parágrafo 2º, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, a fixação de uma tese vencedora, por meio de uma Resolução 

pelo Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, deve ser realizada por maioria absoluta dos 

conselheiros. Descabe, portanto, a aplicação do Voto de Qualidade, previsto no artigo 25, § 9º, do 

Decreto nº 70.235/72, na solução definitiva de uma tese vencedora, assim como ocorre em relação 

às súmulas. Caso não seja formada maioria, não há que se falar em tese vencedora. 

 

Nesta senda, cabe ainda uma comparação entre a Resolução e o Recurso Extraordinário, 

sob a perspectiva da efetividade na solução do dissídio jurisprudencial. É que, caso haja empate 

no julgamento da Resolução, não pode haver a formação de tese vencedora, com o que se 

perpetuará o cenário de insegurança jurídica. A inconsistência é patente: é possível que a 

Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais não seja suficiente para firmação de 

tese vencedora, em virtude da necessidade maioria absoluta. 

 

Novamente: em que pese tenha sido eliminado do Regimento Interno do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, o Recurso Extraordinário é o expediente que melhor resolve 

o problema da polarização de decisões no âmbito das turmas de julgamento da Câmara Superior 

de Recursos Fiscais. Sua reintrodução na legislação tributária, portanto, é medida necessária em 

prol da segurança jurídica no âmbito do Tribunal Administrativo. 

 

 

8.5. Efeitos 
 

O efeito imediato da uniformização de uma tese pelo Pleno da Câmara Superior de 

Recursos Fiscais é a vinculação das demais turmas de julgamento à decisão de uniformização. 

Havendo, então, um julgamento do Pleno, nos termos dos artigos 10 e 76, do Anexo II, do 

Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, devem as demais turmas 

aplicar a tese vencedora a partir de sua publicação no Diário Oficial da União, tal como ocorre em 

relação às súmulas.  
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O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais prevê, ainda, sanção 

ao conselheiro que deixar de aplicar a decisão de uniformização167, de modo a viabilizar uma 

uniformização plena, ainda que tal decisão não seja extensível aos demais órgãos da administração 

tributária federal. A crítica que cabe, portanto, é a inexistência de autorização para que toda a 

Administração Tributária federal seja vinculada às decisões de uniformização emitidas pelo Pleno 

da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 

 

 

8.6. Críticas à Roupagem Atual 
 

O novo regramento impõe algumas considerações. A primeira delas diz respeito à 

legitimidade para provocar uma Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 

Como visto, o artigo 76, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais, elegeu, em um rol taxativo, os legitimados para provocar o saneamento dos 

dissídios interpretativos. Curiosamente, a legislação atual deixou de elencar justamente os sujeitos 

passivos, que possuem inequívoco interesse e legitimidade para buscar a solução definitiva da 

controvérsia no âmbito da instância especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por 

meio de solução final do Pleno. 

 

Em contraponto, poderia ser argumentado que a Resolução não se constitui um recurso em 

sentido estrito. Todavia, essa linha de argumentação deve ser vista com ressalvas. Recorrer do 

provimento desfavorável, no todo ou em parte, ou procurar maior benefício do que o concedido, 

por intermédio do recurso, constitui ônus da parte.168 No processo civil, por exemplo, o recurso 

pode ser interposto pela parte vencida169 (artigo 996170, caput, do Código de Processo Civil). 

 

                                                      
167 O artigo 45, VI, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais sanciona com 
a perda do mandato o conselheiro que deixar de observar Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 

168 ASSIS, Araken. Manual dos Recursos. 8. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 
p. 126. 

169 Nesse particular, cabe mencionar a crítica de Cássio Scarpinella Bueno (Manual de Direito Processual Civil, 3. ed., 
2017, p. 708), que entende que a remessa necessária (popularmente conhecida como recurso de ofício no âmbito do 
CARF) não pode ser considerada propriamente um recurso, por lhe faltar o requisito da voluntariedade, sem o qual 
não há meios para exteriorizar (i) o próprio inconformismo e (ii) sua extensão. Em apoio a essa linha de pensamento, 
cabe sublinhar que o CPC de 2015 não contém o reexame necessário no rol de recursos cabíveis (CPC, art. 994). 

170 “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, 
como parte ou como fiscal da ordem jurídica.” 
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Nessa óptica, em que pese a Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais 

seja um expediente de notável importância, caberia, em nossa visão, a manutenção do Recurso 

Extraordinário no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ou, ainda, 

a manutenção de ambos os expedientes, haja vista a inexistência de incompatibilidade entre eles. 

 

Com efeito, o sistema de uniformização das decisões conflitantes por meio de Resolução, 

na forma em que foi concebido, impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Além 

disso, pode gerar tratamento desigual entre sujeitos passivos em situação equivalente, caso sejam 

selecionadas apenas certas matérias para solução definitiva no pleno da Câmara Superior de 

Recursos Fiscais, o que é vedado pela Constituição Federal de 1988171. 

 

Em conexão com isso, cabe ponderar sobre os efeitos dos recursos, sob a perspectiva do 

artigo 151, III, do Código Tributário Nacional172. É que, se o Regimento Interno do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais não confere legitimidade à parte vencida para recorrer do 

provimento desfavorável, caso haja decisão em desfavor do sujeito passivo, cessará também o seu 

direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mesmo sem haver solução definitiva 

oriunda do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 

  

                                                      
171 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios: [...] II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, 
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 

172 “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...] III - as reclamações e os recursos, nos termos das 
leis reguladoras do processo tributário administrativo;” 
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Capítulo 9. Súmula 
 

9.1. Conceito e Natureza Jurídica 
 

Súmula é o expediente previsto no Capítulo V, do Anexo II, do Regimento Interno do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para consubstanciar em verbetes as decisões 

reiteradas e uniformes proferidas no âmbito do órgão paritário de julgamentos do Ministério da 

Economia, de modo que sejam de aplicação obrigatória pelos conselheiros do órgão, sob pena de 

sanção173. Interessante observar que, diferentemente do que ocorre em relação ao Recurso Especial 

de Divergência (Capítulo 6) e à Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a 

súmula é resultado da convergência de decisões, e não da divergência. 

 

Lênio Streck174 anota que súmula é o resultado da jurisprudência predominante de um 

tribunal superior brasileiro, autorizado pelo Código de Processo Civil. Transportando, então, este 

racional para o processo administrativo tributário federal, a súmula possui natureza de 

jurisprudência consolidada que garante a perpetuidade do entendimento pacificado no âmbito do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 

 

De rigor observar que tal expediente não encontra suporte em lei. Uma súmula é aprovada, 

revista ou cancelada de acordo com o que dispõe o Regimento Interno do Conselho Administrativo 

de Recursos Fiscais, com suporte no artigo 37, caput, do Decreto nº 70.235/72. Não obstante, a 

edição de súmula no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é procedimento que 

dialoga plenamente com a isonomia e com a celeridade processual no processo administrativo 

tributário federal. 

 

A existência de uma súmula, como já visto, impede também o manejo do Recurso Especial 

de Divergência relativamente à matéria afetada, o que, por certo tempo, tornou possível que a 

restrição contida em um ato infra legal – o Regimento Interno do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais – impedisse o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive na 

situação peculiar de existência de precedente vinculante dos Tribunais Superiores. Deste modo, 

                                                      
173 O artigo 45, VI, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais sanciona com 
a perda do mandato o conselheiro que deixar de observar súmula. 

174 Cf. STRECK, Lenio Luiz. Súmulas no Direito Brasileiro: Eficácia, Poder e Função. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1998, p. 116. 
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cabe atentar para que a edição das súmulas não contrariem decisão vinculante proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal.175 

 

 

9.2. Hipótese de Cabimento 
 

Diferentemente das Resoluções do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a 

súmula tem origem na convergência das decisões proferidas pelo Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais relativamente a uma determinada matéria. O caput do artigo 72, do Anexo II, do 

Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais utiliza-se das expressões 

reiteradas e uniformes para que se considere que as decisões sobre determinada matéria são aptas 

a serem sumuladas. 

 

Cabe, então, acrescentar que o artigo 73, §1º, do Anexo II, do Regimento Interno do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais estabelece como critério de convergência a 

existência de pelo menos cinco decisões proferidas em reuniões diversas, em pelo menos dois 

colegiados distintos, excetuadas as decisões proferidas pelas turmas extraordinárias, de que trata 

o artigo 23-A, do Anexo II. 

 

 

9.3. Ritos de Aprovação, Revisão ou Cancelamento 
 

De acordo com o artigo 72, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo 

de Recursos Fiscais, a súmula pode ser relativa a matérias restritas à competência de uma 

determinada Seção de Julgamento ou relativa a temas comuns dos colegiados do órgão paritário 

de julgamentos do Ministério da Economia. Assim é que, no primeiro caso, a competência para a 

edição da súmula é da própria turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais responsável pela 

análise do tema; no segundo, a competência é do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 

 

A iniciativa para a aprovação, revisão ou cancelamento de uma súmula, a seu turno, é 

restrita. O rol de legitimados à sua propositura está contido no artigo 73, caput, do Anexo II, do 

Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e compreende os 

                                                      
175 Tal situação ocorreu em relação ao verbete nº 39. Já houve, também, a necessidade de revisão do teor do verbete 
nº 113 por incompatibilidade com precedente vinculante de Tribunal Superior. 
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conselheiros do órgão paritário de julgamentos do Ministério da Economia, o Procurador-geral da 

Fazenda Nacional, o Secretário da Receita Federal do Brasil e presidentes de confederação 

representativa de categoria econômica habilitada à indicação de conselheiros. 

 

Quanto à legitimidade para propositura de súmula, o Regimento Interno do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais não violou o princípio da impessoalidade, assegurando a todos 

os conselheiros – independentemente do colegiado ao qual está submetido – a licitude para adoção 

das providências administrativas cabíveis, o que é salutar e eficiente, na medida em que amplia o 

espectro de observação das decisões reiteradas. Ademais, por não ter a súmula natureza jurídica 

de recurso, o fato de o sujeito passivo não poder provocar a edição de uma súmula não acarreta 

prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 

 

Ademais, não é aplicável o uso do Voto de Qualidade, previsto no artigo 25, § 9º, do 

Decreto nº 70.235/72, por força do disposto no artigo 72, § 3º, do Regimento Interno do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, que exige o quórum de 3/5 do colegiado para este propósito. 

De fato, o uso do voto de qualidade para aprovação de um verbete para a súmula do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais da convergência de decisões, logicamente, antecede o uso de 

tal expediente para formação de jurisprudência no processo administrativo tributário federal.  

 

O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nada menciona, de 

outro lado, sobre o quórum de deliberação dos acórdãos utilizados para embasar a proposta de 

súmula, na hipótese analisada no tópico 9.2. Nesse particular, interessante a provocação de 

Marcela Ladeira Nardelli176, que, de forma perspicaz, sugere que as decisões de segunda instância 

resolvidas mediante uso do voto de qualidade não poderiam servir de base para o preenchimento 

do requisito fixado no artigo 73, § 1º, ao norte analisado, sob pena de produção de súmulas 

“circunstanciais”. 

 

 

9.4. Efeitos 
 

Os verbetes da súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais vinculam os 

conselheiros do órgão, por disposição expressa veiculada pelo caput do artigo 74, do Anexo II, do 

                                                      
176 NARDELLI, Marcela Ladeira. Existe Ambiente para Fixação de Novas Súmulas no CARF? Jota, ago. 2018. 
Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/pauta-fiscal/existe-ambiente-para-fixacao-de-
novas-sumulas-no-carf-23082018>. Acesso em 29/02/2020. 
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Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Nessa perspectiva, a súmula 

prestigia a uniformidade da jurisprudência do órgão paritário de julgamentos do Ministério da 

Economia, ao mesmo tempo em que inviabiliza a manutenção de litígios estéreis. 

 

Todavia, em compasso com a instrumentalidade do processo à luz do princípio da 

finalidade, seria conveniente que todos os órgãos da administração tributária observassem o 

entendimento pacificado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Nesse aspecto, Cláudio de 

Oliveira Santos Colnago177 pondera que a ideia por trás da súmula é vincular inclusive os agentes 

de fiscalização. Quanto a esse aspecto, colhemos de Marcos Vinicius Neder178, em publicação de 

2006, a seguinte observação: 

 

A ausência de normatividade das decisões definitivas administrativa tem proporcionado 
um permanente descompasso entre a posição do Conselho de Contribuintes179 e a posição 
dos órgãos de fiscalização e arrecadação do tributo, como se o aparelho do Estado 
aparecesse na figura de um monstro de duas cabeças: por uma cabeça, a Secretaria da 
Receita Federal Interpreta a lei; por outra, o Conselho de Contribuintes, cada qual 
construindo um sentido distinto sobre a regra de imposição legal. 

 

Nessa perspectiva, cabe enaltecer o fato de que o artigo 75, caput, do Regimento Interno 

do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, prevê atualmente que, por proposta do Presidente 

do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, do Procurador-geral da Fazenda Nacional, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil ou de Presidente de Confederação representativa de 

categoria econômica ou profissional habilitada à indicação de conselheiros, o Ministro de Estado 

da Fazenda poderá atribuir à súmula efeito vinculante em relação à administração tributária 

federal. A súmula, neste último caso, representa a expressão máxima da uniformização de decisões 

no âmbito do processo administrativo tributário federal, contribuindo para a celeridade processual 

e desestimulando a litigância improfícua.  

                                                      
177 COLNAGO, Cláudio de Oliveira Santos. As Súmulas “Vinculantes” da Câmara Superior de Recursos Fiscais: 
Alguns Apontamentos. Revista Tributária e de Finanças Públicas nº 79, p. 147. 

178 NEDER, Marcos Vinicius. Alcance e efeitos da súmula vinculante administrativa. In: SANTI, Eurico Diniz de. 
(Cood.) Interpretação e Estado de Direito: III Congresso Nacional de Estudos Tributários. São Paulo: Noeses, 20006, 
p. 588. 

179 Por ocasião da Lei nº 11.941/09, os Conselhos de Contribuintes deram origem ao Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais do Ministério da Economia. 
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Capítulo 10. Intervenção Judicial no Processo Administrativo Tributário Federal: A 

Questão do Acesso à Câmara Superior de Recursos Fiscais 

 

No Capítulo 1, contextualizamos a motivação do presente estudo, adiantando que, por força 

da maneira pela qual a Câmara Superior de Recursos Fiscais vem enfrentando as normas que regem 

o acesso à instância especial do órgão paritário de julgamentos do Ministério da Economia após a 

deflagração da Operação Zelotes, iniciou-se um movimento sem precedentes de provocação do 

Poder Judiciário para se manifestar sobre atos tidos como ilegais relativamente ao acesso dos 

sujeitos passivos e da Procuradoria-geral da Fazenda Nacional à instância máxima do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais.180 

 

Em nossa experiência cotidiana, observamos que o referido movimento possui duas nítidas 

perspectivas, a saber: (i) a busca, pelos sujeitos passivos, de revisão de decisões sobre a negativa 

de admissibilidade ou conhecimento dos apelos especiais por eles manejados e (ii) a tentativa de 

impedir o julgamento – ou anulá-lo, conforme o caso – de apelos especiais manejados pela 

Procuradoria-geral da Fazenda Nacional e admitidos e conhecidos – também conforme o caso – à 

margem da legalidade. Neste capítulo, portanto, analisaremos a legitimidade de tais provocações 

em dois casos concretos – um relativo a cada uma das perspectivas em comento. 

 

Já foi assentado no capítulo 3 que o processo administrativo tributário federal é orientado 

por princípios, regras e postulados que se prestam a conferir isonomia e segurança jurídica à 

tributação. Nessa perspectiva, é inequívoco que os atos praticados pela Administração Pública à 

margem da legalidade devem por ela mesmo ser anulados181 ou, no limite, pelo Poder Judiciário, 

que, a seu turno, tem a função de guardião da Constituição Federal, em defesa do Estado 

Democrático de Direito. Nessa perspectiva, o administrador e o juiz, ao exercerem suas atividades 

(produzindo atos administrativos e sentenças), apenas aplicam a lei, apenas realizam 

concretamente a vontade geral, sem que suas vontades particulares interfiram no processo.182 

 

                                                      
180 Nesse sentido, vide: RACANICCI, Jamile. Decisões judiciais não garantem reconhecimento no Carf. Jota, dez. 
2018. Disponível em: <https://bit.ly/2tuXcAA>. Acesso em 29/06/2018. 

181 Cf. Artigo 53, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

182 Cf. SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 45. 
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No contexto em análise, a figura do Mandado de Segurança183 tem assumido um papel de 

grande relevância no que diz respeito à necessidade de intervenção do Poder Judiciário no processo 

administrativo tributário federal. O mandado de segurança é remédio específico contra a violação 

pelo poder público de direito, líquido e certo, outro que o de locomoção ou o acesso a informações 

pessoais.184 A ilegalidade há de ser entendida em sentido amplo, impróprio, abarcando também a 

inconstitucionalidade (stricto sensu).185 Portanto, a provocação do Poder Judiciário é totalmente 

cabível e encontra respaldo na própria Constituição Federal de 1988. 

 

Evidentemente, o devido processo legal é direito líquido e certo186 e, deste modo, sempre 

que verificada ilegalidade – em qualquer uma das perspectivas ao norte indicadas – é cabível a 

impetração de tal remédio constitucional. Essa situação que reclama a intervenção judicial sob 

pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa é o que 

caracteriza o interesse de agir.187 

 

Em matéria tributária o fato de a pessoa “sofrer violação” comporta o denominado MS 

repressivo. Já o “justo receio de sofrê-la” (a violação – de ser autuado) importa no MS 

preventivo.188 Nessa perspectiva, nos casos em que o Poder Judiciário é provocado para rever a 

legalidade do despacho de admissibilidade de Recurso Especial de Divergência ou de Agravo 

manejado pelo sujeito passivo, a ação é repressiva. Também repressiva é a ação que ataca decisão 

de conhecimento, à margem da legalidade, de Recurso Especial de Divergência. De outro lado, 

caso a intervenção pleiteada em virtude do despacho de admissibilidade que, de forma irregular, 

tenha admitido o Recurso Especial de Divergência da Procuradoria-geral da Fazenda Nacional, o 

Mandado de Segurança é repressivo, considerando o despacho de admissibilidade e preventivo em 

relação ao julgamento na instância especial. 

 

 

                                                      
183 Não obstante seja juridicamente possível o manejo de outras ações, concentraremos a nossa atenção na figura do 
Mandado de Segurança, haja vista que tal remédio constitucional tem sido amplamente utilizado para combater 
ilegalidades atribuídas aos atos administrativos praticados no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 

184 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 34. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 322. 

185 TAVARES, André Ramos. Manual do Novo Mandado de Segurança: Lei nº 12.016/2009. Rio de Janeiro: Forense, 
2009, p. 37. 

186 Cf. Art. 5º, LIV. 

187 FUX, Luiz. Mandado de Segurança. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 37. 

188 CASSONE, Vittorio; ROSSI, Júlio César; CASSONE, Maria Eugenia Teixeira. Processo Tributário: Teoria e 
Prática 15. ed. rev. atual. amp. São Paulo: Atlas, 2017, p. 144. 
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Em muitas situações, os atos administrativos questionados junto ao Poder Judiciário sequer 

seriam praticados caso houvesse o aprimoramento constante da norma que baliza o acesso à 

Câmara Superior de Recursos Fiscais. À instância especial do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais cabe, de toda sorte, receber com humildade e temperança eventual decisão 

judicial que anule eventual ato administrativo, presumindo-se ser a decisão judicial aquela que 

melhor dialoga com os princípios, regras e postulados que norteiam o Estado Democrático de 

Direito, sobretudo porque a Administração Pública não efetua o controle de constitucionalidade, 

que está reservado ao Poder Judiciário. 

 

Analisemos, pois, dois casos em que a atuação da Câmara Superior de Recursos Fiscais 

demandou intervenção do Poder Judiciário: processos nºs 16327.720680/2013-61 (que deu causa 

ao Mandado de Segurança nº 1017987-56.2017.4.01.3400) e 16327.000498/2010-48 (que originou 

o Mandado de Segurança nº 1016893-73.2017.4.01.3400). 

 

No que diz respeito processo nº 16327.720680/2013-61, o manejo da ação mandamental 

possui uma peculiaridade interessante, na medida em que o sujeito passivo considerou que o ato 

coator passível de objeção pela via do Mandado de Segurança foi o despacho de admissibilidade 

do apelo especial fazendário, manejado contra a decisão que cancelou o crédito tributário lançado 

de ofício. 

 

Com efeito, segundo consta da petição inicial do Mandado de Segurança 1017987-

56.2017.4.01.3400189, o acórdão paradigma ofertado pela Procuradoria-geral da Fazenda Nacional 

não guardava similitude fática com a situação julgada pelo Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais. Por conseguinte, o apelo não seria admissível, na medida em que a comparação entre 

situações distintas não poderia denotar divergência de interpretação da legislação tributária. 

 

Por ocasião da apreciação do pedido de liminar formulado pelo sujeito passivo, que pugnou 

pela suspensão do processo administrativo, a magistrada ponderou que o julgamento na Câmara 

Superior de Recursos Fiscais envolveria questões fáticas e, portanto, a liminar foi concedida para 

obstar o julgamento do apelo especial fazendário. Posteriormente, a sentença ponderou que, de 

fato, não havendo similitude fática entre os acórdãos paragonados, não haveria que se falar em 

                                                      
189 Disponível em <https://pje1g.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/listView.seam>. 
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divergência de interpretação da legislação tributária e, portanto, a segurança pleiteada foi 

concedida. 

 

Em relação ao processo nº 16327.000498/2010-48, o manejo da ação mandamental é 

igualmente interessante, sobretudo pelo fato de que as razões levadas pelo sujeito passivo ao 

conhecimento do Poder Judiciário foram previamente submetidas à apreciação da própria Câmara 

Superior de Recursos Fiscais, em sede de contrarrazões ao apelo especial fazendário. Ainda assim, 

o colegiado decidiu por conhecer190 o Recurso Especial de Divergência, em observância à Portaria 

nº 56, de 31 de março de 2016, que aprovou o Manual de Admissibilidade do Recurso Especial191, 

vedando aos conselheiros deixar de observar o indigitado manual. O ato objeto de contestação, 

portanto, foi a decisão de conhecimento do apelo. 

 

Segundo consta da petição inicial do Mandado de Segurança nº 1016893-

73.2017.4.01.3400192, o colegiado admitiu que a Procuradoria-geral da Fazenda Nacional 

apresentasse como paradigma um acórdão exarado pela mesma turma que proferiu o acórdão 

recorrido, em descompasso com o disposto no artigo 37, § 2º, II, do Decreto nº 70.235/72. A 

decisão de conhecimento, por sua vez, foi amparada no artigo 67, § 2º, do Regimento Interno do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e, ainda, em disposição contida no Manual de 

Admissibilidade do Recurso Especial, que estabeleceu, sem respaldo em lei, uma distinção entre 

as turmas do órgão paritário de julgamentos do Ministério da Economia. 

 

Por ocasião da apreciação do pedido de liminar formulado pelo sujeito passivo, que pugnou 

pela anulação da decisão que conheceu do recurso fazendário, a magistrada responsável pela 

análise ponderou que, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e o 

Manual de Admissibilidade do Recurso Especial extrapolaram o conteúdo do Decreto nº 

70.235/72. Por conta disso, a decisão determinou que a Câmara Superior de Recursos Fiscais 

procedesse ao novo julgamento do conhecimento do Recurso Especial de Divergência da 

Procuradoria-geral da Fazenda Nacional, com observância estrita ao disposto no artigo 37, § 2º, 

II, do Decreto nº 70.235/72. Tal decisão foi, posteriormente, confirmada em sentença de igual teor. 

                                                      
190 Cf. Ata do julgamento do conhecimento do Recurso Especial fazendário, disponível em: 
<https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/SessoesJulgamento/Atas/consultarAtas.jsf>. Acesso em 01/03/2020. 

191 Disponível em: <http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-pasta/manual-admissibilidade-
recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf/view>. Acesso em 01/03/2020. 

192 Disponível em: <https://pje1g.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/listView.seam>. Acesso em 
01/03/2020. 
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Em ambas as decisões ao norte analisadas, prevaleceu a legalidade. São, portanto, dois 

exemplos da atuação do Poder Judiciário, no que diz respeito à salvaguarda das normas que 

balizam o acesso dos sujeitos passivos e da Procuradoria-geral da Fazenda Nacional à instância 

especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o que denota que, de fato, há, no acervo 

de decisões recentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais atos ilegais, no que diz respeito ao 

acesso à instância especial. 

 

Ainda no tocante à intervenção do Poder Judiciário no processo administrativo tributário 

federal, há quem sustente que a impetração de ações mandamentais para desafiar a legalidade dos 

atos administrativos proferidos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais poderia 

provocar um efeito multiplicador de demandas. Todavia, em nossa visão, essa perspectiva de 

enfrentamento do tema parece demasiadamente rasa. O efeito multiplicador das demandas é 

decorrente justamente da multiplicação de ilegalidades. Do contrário, quanto maior o número de 

ilegalidades cometidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, no tocante ao acesso à instância 

especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, menor seria o número de intervenções 

do Poder Judiciário. Tal medida, por conseguinte, acabaria por retirar do Poder Judiciário 

justamente a sua função de afastar o abuso de poder e as ilegalidades cometidas pela Administração 

Pública. 
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Capítulo 11. Conclusões 
 

Ao longo dos dez capítulos que precederam as conclusões ora apresentadas, enveredamos 

pelo estudo das funções da Câmara Superior de Recursos Fiscais e, a partir da linha de raciocínio 

adotada, ponderamos, com suporte na doutrina e em precedentes da instância especial do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais e do Poder Judiciário, sobre a uniformização das decisões do 

indigitado Tribunal Administrativo, como forma de promoção da legalidade, da impessoalidade, 

da isonomia e, sobretudo, da segurança jurídica no processo administrativo tributário federal. 

 

Evidentemente, o estudo da teoria e o cotejo dos precedentes enriquece. Mas jamais 

podemos perder de vista que o processo – seja ele administrativo ou judicial – não é um fim em si 

mesmo. E a atividade desenvolvida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, desde a sua criação, 

em 28 de março de 1979, é das mais relevantes para o Estado Democrático de Direito, porquanto 

viabiliza o controle da legalidade e a uniformização de precedentes, permitindo que os 

administrados se socorram da jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 

como forma de previsibilidade para a tomada de decisões no âmbito da vida privada. 

 

Nesse diapasão, com foco no escopo do trabalho, concluímos que a Câmara Superior de 

Recursos Fiscais possui duas funções, a saber: (i) a de revisar, mediante provocação, a legalidade 

dos atos administrativos de julgamentos praticados no âmbito do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais; e (ii) a de uniformizar os precedentes emitidos também no âmbito do órgão 

paritário de julgamentos do Ministério da Economia, de modo a formar uma jurisprudência 

íntegra, coerente e estável, que pode ser inclusive vinculante para todos os agentes da 

Administração Tributária em âmbito federal. Ambas as funções representam, a um só tempo, um 

poder e um dever. 

 

Quanto à formação de jurisprudência, a uniformização das decisões divergentes por 

ventura surgidas no âmbito do órgão paritário de julgamentos do Ministério da Economia se dá 

com base em regras previstas no Decreto nº 70.235/72 e no Regimento Interno do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado por meio da Portaria do antigo Ministério da 

Fazenda nº 343/15. Tais regras, por seu turno, são – e devem ser – orientadas por princípios gerais 

da Administração Pública e princípios gerais dos processos. Não obstante, colhemos precedentes 

que demonstram que, em determinadas situações, a Câmara Superior de Recursos Fiscais violou 

tanto as regras como os princípios que seriam aplicáveis. Tais decisões, entretanto, foram revistas 

pelo Poder Judiciário, que tem se mostrado atento ao devido processo legal no âmbito do processo 
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administrativo tributário federal, assegurando o contraditório e a ampla defesa garantidos pela 

Constituição Federal de 1988. 

 

Ainda no que diz respeito à uniformização de precedentes exarados no âmbito do processo 

administrativo tributário federal, observamos que três são os expedientes que viabilizam a 

efetivação de tal poder-dever da Administração Pública: (i) o Recurso Especial de Divergência, 

(ii) a Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais e (iii) a Súmula do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais. Tais expedientes podem ser analisados – e comparados – sob 

quatro perspectivas essenciais, que são: (i) a origem, (ii) a legitimidade para provocação, (iii) o 

objeto e, finalmente, (iv) os efeitos. 

 

Quanto à origem dos expedientes de uniformização de precedentes, notamos que tanto o 

Recurso Especial de Divergência como a Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos 

Fiscais têm cabimento na hipótese de divergência, ao passo em que a Súmula tem aplicabilidade 

em casos de convergência. A crítica, nesse espectro, é positiva, na medida em que as decisões 

divergentes, necessariamente, devem ser uniformizadas pela instância especial do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais; de outro lado, a convergência de decisões permite a edição 

de um verbete para a Súmula, que inviabiliza que a matéria sumulada seja rediscutida na instância 

especial do Tribunal Administrativo e, ainda, permite que, por ato do Ministro da Economia, toda 

a Administração Tributária em âmbito federal observe a jurisprudência do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais. 

 

Já no que diz respeito à legitimidade para provocação, ficou evidente a assimetria existente 

entre o Recurso Especial (que está à disposição sujeito passivo e da representação fazendária), a 

Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (que pode ser provocada 

exclusivamente pelo rol taxativo previsto no artigo 74, do Anexo II, do Regimento Interno do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) e a Súmula (que pode ser provocada 

exclusivamente pelo rol taxativo previsto no artigo 73, caput, do Anexo II, do Regimento Interno 

do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais). Nesse particular, a restrição à provocação de 

determinados expedientes se evidencia um limitador de isonomia e de celeridade processual. No 

caso específico da Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a restrição é a 

mais gravosa, na medida em que inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa 

pelo sujeito passivo, uma vez que o Recurso Extraordinário foi extinto. 
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No que toca ao objeto, o Recurso Especial de Divergência está para promover a 

uniformização de divergências quanto à interpretação de dispositivos legais, ao passo que a 

Resolução do Pleno consagra teses. A súmula, por seu turno, pode ser aplicável em ambos os 

casos, sobretudo se o intuito é de vinculação de toda a Administração Tributária em âmbito federal. 

Considerando, assim, o objeto de cada expediente de uniformização de precedentes, há casos 

específicos em que a uniformização de precedentes pela Câmara Superior de Recursos Fiscais fica 

inviabilizada, sobretudo em decorrência do campo de aplicação do Recurso Especial de 

Divergência. 

 

Quanto aos efeitos provocados por cada expediente de uniformização de decisões do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, observamos que não são vinculantes as decisões 

provocadas pelo Recurso Especial de Divergência, ao passo que as decisões proferidas em sede de 

Resolução do Pleno e as Súmulas vinculam os membros do órgão paritário de julgamentos do 

Ministério da Economia. 

 

É forçoso concluir, em face de tudo o que foi estudado nos capítulos anteriores, que os 

expedientes atualmente previstos na legislação tributária federal não são suficientes para viabilizar 

a plena uniformização das decisões proferidas no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais. Referido órgão, em virtude de sua inquestionável relevância para a arrecadação de 

preciosos recursos públicos, é digno de uma legislação coerente, compatível com sua finalidade e, 

sobretudo, atualizada. 

 

Objetivamente, portanto, em compasso com viés prático do Mestrado Profissional da 

Fundação Getulio Vargas, e, ainda, consoante a análise crítica vagarosamente exposta nos 

capítulos precedentes, as nossas sugestões de aprimoramento do processo administrativo tributário 

federal, sob a óptica do acesso à Câmara Superior de Recursos Fiscais para revisão da legalidade 

dos atos administrativos de julgamento e da uniformização plena das decisões exaradas no âmbito 

do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, são as seguintes: 

 

(a) Introdução de um dispositivo no Decreto nº 70.235/72 para consignar 

que é competência da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas 

turmas, rever a legalidade de atos administrativos de julgamento mediante 

provocação do sujeito passivo ou da representação fazendária, de modo 

que a instância especial do Tribunal Administrativo não mais possa se 
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furtar de analisar preliminares de nulidade aviadas em sede de Recurso 

Especial de Divergência; 

 

(b) Reintrodução do Recurso Extraordinário no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, via lei ordinária, com a consequente 

extinção do expediente da Resolução do Pleno da Câmara Superior de 

Recursos Fiscais ou, no limite, a manutenção deste último expediente em 

paralelo ao Recurso Extraordinário, de modo que o sujeito passivo tenha 

um veículo adequado para provocar o Pleno da Câmara Superior de 

Recursos Fiscais se for identificada divergência de interpretação da 

legislação tributária no cotejo de decisões das turmas que compõem a 

instância especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais; 

 

(c) Aprimoramento da hipótese de cabimento do Recurso Especial de 

Divergência, de modo que tal expediente seja aplicável quando as decisões 

proferidas no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 

instituam tratamento desigual entre sujeitos passivos em situação 

equivalente ao revés do princípio da igualdade tributária; 

 

(d) Extensão do rol de legitimados a provocar o Pleno da Câmara Superior 

de Recursos Fiscais para edição de Súmula, de modo a contemplar também 

os sujeitos passivos, a classe da advocacia e também os membros da 

sociedade civil, desde que respeitados o rito e os requisitos atualmente 

previstos no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais; e 

 

(e) Eliminação da assimetria existente entre o expediente da Súmula e da 

Resolução do Pleno, no que diz respeito à possibilidade de extensão dos 

efeitos das decisões do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de 

modo a possibilitar que, por ato do Ministro da Economia, as Resoluções 

do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais tenham efeito vinculante 

no âmbito de toda a Administração Tributária. 
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Em nossa visão, o aprimoramento da legislação que rege o processo administrativo 

tributário federal com base nas sugestões ao norte expostas poderá contribuir com o pertinente 

acesso dos sujeitos passivos e da Procuradoria-geral da Fazenda Nacional à Câmara Superior de 

Recursos Fiscais para que haja a correta revisão dos atos administrativos de julgamento viciados 

de ilegalidade e, ainda, para que se opere a uniformização plena das decisões proferidas pelo órgão 

paritário de julgamentos do Ministério da Economia, em compasso com os princípios da 

instrumentalidade do processo, da celeridade processual e, sobretudo, da segurança jurídica, 

inviabilizando a litigância estéril que assola o órgão paritário de julgamento do Ministério da 

Economia e, em última análise, reduzindo a judicialização do contencioso administrativo tributário 

federal. 
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