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M E M O R A N D O   A O S   C L I E N T E S 
 

 

AÇÕES POPULARES AJUIZADAS  
CONTRA DECISÕES DO CARF Data 14/02/2013 

 

Recentemente, a mídia noticiou1 que decisões favoráveis aos contribuintes, 
proferidas em processos administrativos fiscais pelo Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (CARF), têm sido questionadas perante o Poder Judiciário, por 
intermédio de Ações Populares ajuizadas com base na Lei n. 4.717/65. 
 
Tais ações sustentam, em geral, que o cancelamento das atuações fiscais pelo 
CARF foram ilegais e equivocadas, o que gerou grave lesão aos cofres e 
patrimônio públicos, além de terem ofendido a moralidade administrativa, razão 
pela qual se pede a condenação dos contribuintes ao ressarcimento da União. 
 
Entendemos que os fundamentos dessas ações são pouco consistentes, pois se 
alicerçam na tese de que a interpretação que a Autora das Ações Populares faz 
das normas tributárias que fundamentaram os lançamentos cancelados pelo 
CARF deve prevalecer sobre a que foi legitimamente proferida pelos 
representantes da Administração Tributária Federal, no desempenho da função 
e da competência que lhes foi atribuída. 
 
A doutrina considera inadmissível o manejo de Ação Popular que "conteste a 
validade de um ato praticado por agente competente, de acordo com a lei e os 
regulamentos aprovados pelos Poderes Constitucionais legítimos, apenas com 
base no conceito vago de imoralidade", isso porque, "se a administração age 
dentro da lei, sem desvio de finalidade, não há como aceitar a intervenção do 
Poder Judiciário através da ação popular"2.  
 
Apresar disso, de um modo geral, acreditamos que tais ações podem significar 
grave insegurança jurídica na relação fisco-contribuinte, caso o Poder Judiciário 

                                         
1
 Valor Econômico de hoje, dia 08/02/2013, e site do Consultor Jurídico (CONJUR) de 06/02/2013 

(http://www.conjur.com.br/2013-fev-05/carf-atividades-nesta-terca-causa-dezenas-acoes-populares, 
consultado em 08/02/2013) 
2
 Hely Lopes Meirelles, citando Castro Aguiar. In Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil 

Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data. Malheiros, 21ª Edição, Atualizada por Arnoldo Wald, SP, 
pp. 120/121. 

http://www.conjur.com.br/2013-fev-05/carf-atividades-nesta-terca-causa-dezenas-acoes-populares
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aceite processar as demandas3, além do evidente risco de perdas financeiras às 
empresas, na hipótese de a ação ser julgada procedente. A situação torna-se 
ainda mais preocupante pelo fato de que as empresas poderão se ver obrigadas 
a manter provisionado por anos valores que a própria União (credora) já 
reconheceu não serem devidos. 
 
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu, em hipótese semelhante, que as 
decisões do antigo Conselho de Contribuintes tornam-se definitivas, uma vez 
finalizado o processo administrativo4. Além disso, o mesmo Tribunal foi taxativo 
em afirmar que o desrespeito às decisões definitivas do CARF retira a 
credibilidade e a utilidade do órgão, razão pela qual devem ser repelidas tais 
atitudes5. 
 
Ademais, consideramos que tais ações populares, ora em curso no Judiciário, 
não albergam o interesse da coletividade, mas sim interesses particulares, ainda 
que sob as vestes de interesses individuais homogêneos, o que também já foi 
repelido pelo STJ6. Isso porque não existe a demonstração efetiva de que teria 
ocorrido grave lesão aos cofres e patrimônio públicos.  
 
Afinal, não nos parece haver gravidade, nem muito menos lesão no 
cancelamento de autuações fiscais pelo procedimento previsto nas normas 

                                         
3
 Temos conhecimento de ação semelhante em curso perante o TRF da 3ª Região, na qual o juiz afastou 

todas as preliminares apontadas pelos Réus, que sustentavam o não cabimento da ação popular para 
questionar o cancelamento de autuações fiscais pelo Conselho, mas concordou com o mérito da decisão 
administrativa, julgando improcedente o pedido da ação popular (Processo n. 0004796-
31.2003.4.03.6104). 
4
 TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. 

1. Em observância ao princípio da segurança jurídica, o administrado não pode ficar à mercê de posterior 
revisão de decisão definitiva em processo administrativo regulamente prolatada. 
2. Recurso especial improvido. (REsp 572358/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 06/12/2006, p. 239) 
5
 Mandado de Segurança n. 8.810/DF, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 13/08/2003, DJ 06/10/2003, p. 197. 
6
 "Isto porque a ação popular não é servil à defesa de interesses particulares, tampouco de interesses 

patrimoniais individuais, ainda que homogêneos". (REsp 776.857/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 18/02/2009) 
 



 

 

 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 

mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 

esclarecimentos adicionais. 

 

 

SSP - 256594v2  

3 

legais do Ordenamento Jurídico Brasileiro, que regem o processo administrativo 
fiscal da União.  
 
Como se sabe, a Administração possui o direito de autotutela, realizando a 
verificação da validade, legalidade e legitimidade dos seus atos. Daí exsurge a 
validade da atuação do CARF, que julga a correção dos procedimentos 
administrativos fiscais que culminaram nos autos de infração de exigência de 
tributos, juros e multas. Assim, quer nos parecer que à coletividade interessa 
mais a possibilidade da administração tributária desempenhar tal atividade de 
autotutela, nos limites da legalidade, garantindo a segurança jurídico-tributária 
dos contribuintes, do que retirar tal direito, esvaziando a atuação de um órgão 
com quase 88 anos de história, especialmente porque essas Ações Populares 
não apontam indícios de fraude ou crime. 
 
Nessa linha de entendimento, foi proferida a primeira sentença favorável aos 
contribuintes (em uma das 59 ações recentemente ajuizadas), em que o 
Juiz extinguiu o processo sem julgamento de mérito, por inexistir o 
interesse de agir da autora, nos casos em que não ainda há decisão 
definitiva do referido órgão administrativo (no caso sentenciado, ainda 
pendem recursos no processo administrativo).  
 
Disse o magistrado que: “a autora popular não aponta nenhum ato lesivo ao 
patrimônio público que teria sido praticado pelos conselheiros (...), se limitando a 
dizer que eles teriam decidido de forma incorreta. Ora, foi opção do legislador 
criar um contencioso administrativo-fiscal, de forma a que a própria 
Administração efetuasse o controle interno da legalidade dos lançamentos 
tributários, tendo criado para isso uma série de órgãos julgadores (...). E, no 
sistema criado, uma vez que haja decisão administrativa fiscal, o crédito 
tributário fica extinto, pois a própria Administração terá concluído pela 
improcedência do lançamento originalmente feito”7. 
 

                                         
7
 Processo n. 60.948-05.2012.4.01.3400 
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Por fim, informamos que nosso Escritório já atua nestes processos, razão pela 
qual ficamos à disposição para auxiliá-los, bem como para sanar eventuais 
dúvidas que tenham sobre o assunto. 
 
 
Responsáveis: 
 
 
Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7553  

 

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7552 

 

Fernanda Donnabella Camano de Souza (fernanda@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7584 

 

Flavio Eduardo S. de Carvalho (flavio@ssplaw.com.br) 
Tel .: 55 61 3252-6153 
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