
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais normas regimentais que determinavam o sobresta-
mento de processos

O Diário Oficial da União de 20/11/2013 veiculou a Portaria do Ministério da Fazenda n. 545, de 18 de 
novembro de 2013, que revogou os parágrafos 1º e 2º do artigo 62-A  do Regimento Interno do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). 

Com isso, não existe mais a previsão de suspensão do julgamento dos processos administrativos em 
curso no CARF, enquanto o Supremo Tribunal Federal (“STF”) não finalizar a apreciação de processo com 
matéria constitucional que impacte a decisão do CARF, tendo em vista a sistemática da Repercussão 
Geral (artigo 543-B do CPC).

Isso significa, em termos práticos, que os processos administrativos que se encontravam com seu ju-
lgamento suspenso perante o CARF, aguardando o pronunciamento definitivo do STF, nos termos do 
artigo 543-B do CPC, terão prosseguimento no ano de 2014.

Sendo o que nos cumpre para o momento, nos colocamos, desde já, à disposição dos nossos clientes 
para atendê-los no que for necessário.

1 Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em ma-
téria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de 
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
§ 1º Ficarão sobrestados os julgamentos dos recursos sempre que o STF também sobrestar o julgamento dos recursos extraordinári-
os da mesma matéria, até que seja proferida decisão nos termos do art. 543-B.
§ 2º O sobrestamento de que trata o § 1º sera feito de oficio pelo relator ou por provocação das partes.
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