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CARF – RAZÕES ADITIVAS AO RECURSO VOLUNTÁRIO 
Data 21/05/2013 

 

A 2ª Turma Ordinária da 2ª Câmara da 1ª Seção do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais - CARF, em sessão realizada na última quarta-feira, considerou as 
razões aditivas ao recurso voluntário, apresentadas fora do prazo de trinta dias, como 
documentação essencial para a ponderação e análise da lide administrativa. 

 

Ao julgar o Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte, a referida turma equalizou o 
princípio da verdade material com os preceitos do processo administrativo. Concluindo 
por conhecer de tais razões se na impugnação e no voluntário for questionada a 
essência da autuação, ou seja, a suposta ilegalidade da autuação e os equívocos 
cometidos pela fiscalização. Assim, não estariam preclusas as razões apresentadas 
“intempestivamente”, logo, seriam consideradas como documentação essencial para 
solução do caso – conforme entendimento da Câmara Superior, prevalecendo, assim, o 
princípio da verdade material.  

 

Ademais, considerou-se o aditivo não como um novo recurso, mas, como 
documentação necessária para a apuração da verdade real. Nessa medida, com esse 
precedente, importante demonstrar, ao apresentar as razões aditivas ao Recurso 
Voluntário, que se trata de documentação essencial para a ponderação e análise do 
caso, e não de um novo recurso.  

 

Nosso escritório está à disposição para esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 

 

Responsáveis: 

 

Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br)  

Tel.: 55 11 3201-7553 

 

Flavio Eduardo Carvalho (flavio@ssplaw.com.br)  
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Tel.: 55 61 3252-6155 

 

Viviane Faulhaber Dutra (viviane@ssplaw.com.br)  

Tel.: 55 61 3252-9402 
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