
 

 

 

 

M e m o r a n d o  a o s  C l i e n t e s  

 

ARROLAMENTO DE BENS  Data 25/11/2007 
 
ADI nº 16, de 21/11/2007 – Arrolamento de Bens para Seguimento de 

Recursos Voluntários aos Conselhos de Contribuintes – Nulidade de 

decisões que indeferiram o reconhecimento dos recursos voluntários 

por falta de apresentação 

 

O Secretario da Receita Federal do Brasil (RFB) publicou o Ato Declaratório 

Interpretativo nº 16, de 21/11/2007, pelo qual as unidades da RFB deverão declarar 

a nulidade das decisões que não tenham admitido recursos voluntários de 

contribuintes, por descumprimento do requisito do arrolamento de bens e direitos, 

bem como dos demais atos delas decorrentes, realizando um novo juízo de 

admissibilidade com dispensa do referido requisito.  

 

Esta determinação se deve ao fato do Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.976-7, em 28 de março de 2007, ter 

declarado inconstitucional a exigência de apresentação de arrolamento de bens para 

o seguimento de recursos voluntários aos Conselhos de Contribuintes, instituída 

pelo artigo 32 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 

 

É importante observar que, nos termos da Portaria, a declaração de nulidade ficará 

condicionada à apresentação, pelo contribuinte, de requerimento às unidades da 

RFB solicitando o reconhecimento da nulidade das decisões, observado o prazo 

prescricional de cinco anos, contados da ciência da decisão administrativa, sendo 
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que, na hipótese de o débito ter sido encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, o requerimento deve ser dirigido pelo contribuinte àquele órgão.  

 

Ressalte-se, por fim, que conforme já noticiado pelo escritório no Nota Tributária nº 

5, de setembro/2007, relativamente aos processos administrativos gerados em razão 

da exigência das contribuições previdenciárias anteriormente administradas pela 

antiga Secretaria da Receita Previdenciária (SRP), previstas nas alíneas a, b e c do 

parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/91, o artigo 23 da Portaria nº 10.875/2007, 

continua a exigir a apresentação do depósito recursal, no valor de 30% do débito 

fiscal, para que os recursos possam ser julgados pelos Conselhos de Contribuintes. 

 

Assim, a nosso ver, os contribuintes que desejarem interpor recurso voluntário em 

processos atinentes às contribuições previdenciárias continuarão a ter de ingressar 

em Juízo para afastar a necessidade de realização de depósito recursal, com 

chances de êxito prováveis, tendo em vista o citado precedente do STF. 
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