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CONTROLE DA LIQUIDAÇÃO E 
EXECUÇÃO DOS JULGADOS DO  

CARF PELO ÓRGÃO PREPARADOR  
DE ORIGEM

João Paulo Santarosa de Araújo Ayres1

1. QUESTÕES INTRODUTÓRIAS

O processo administrativo de determinação e exigência dos 
créditos de tributos federais, denominado de Processo Administrativo 
Fiscal (PAF), é regulado pelo Decreto nº 70.235/72, recepcionado 
pela Constituição de 1988 com status de lei ordinária.

De acordo o diploma, a exigência do crédito tributário (débito, 
sob a perspectiva do contribuinte e do sujeito passivo da obrigação) 
é formalizada em Autos de Infração ou Noti&cação de Lançamento.

Já a fase litigiosa instaura-se pela Impugnação apresentada ao 
órgão preparador, o que corresponde, nos termos estrutura organi-
zacional da Receita Federal, às Delegacias da Receita (DRF’s), de 
acordo com a suas respectivas circunscrições territoriais. Adianta-se, 
desde já, que as DRF’s apenas recebem a defesa apresentada e, mediante 
avaliação prévia de cumprimento de requisitos formais, a encaminha 
para outro órgão, esse sim responsável pelo julgamento em 1º grau 
administrativo.

Há ainda os procedimentos envolvendo apurações de tributos 
federais que se relacionam a restituição (pagamento indevido e/ou a 
maior), ressarcimento (créditos escriturais de tributos não-cumulati-
vos), compensação (de créditos passíveis de restituição ou ressarcimen-
to) e reembolso (de quotas de salário-família e salário-maternidade). 

1 Advogado. Diretor do Instituto Mineiro de Direito Tributário – IMDT. Pós-gra-
duado em Direito Tributário pelo IBET. Pós-graduado em Direito Empresarial 
pela Milton Campos. Graduado em Ciências Contábeis pela Milton Campos.
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Em relação a estas hipóteses, os atos decisórios da Administração 
Fazendária são formalizados por Despachos Decisórios, ao passo que 
o instrumento próprio para veiculação de defesa do interessado é a 
Manifestação de Inconformidade, a qual também obedecerá ao rito do 
Decreto nº 70.235/72, em posição equivalente à de uma Impugnação2.

Quanto aos órgãos judicantes, a análise das defesas em 1º grau, 
seja por meio de Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, 
compete às Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJ’s), 
consideradas como órgãos de deliberação interna e natureza colegiada 
da Secretaria da Receita Federal3.

Já os julgamentos em 2º instância, em sede de Recurso Voluntário 
ou Recurso de Ofício4, são de atribuição do Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (CARF), órgão colegiado paritário, composto 

2 V. art. 74, §11 da Lei nº 9.430/96 e art. 135 da Instrução Normativa RFB nº 
1.1717/2017.

3 Regimento Interno da Receita Federal:
 Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), com 

jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio, 
impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos 
&scais:

 I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras 
entidades e fundos, e de penalidades;

 II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de crédito 
tributário;

 III - relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salva-
guardas comerciais; e

 IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a:
 a) restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de 

alíquotas de tributos;
 b) Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc);
 c) indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos 

e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) 
e pelo Simples Nacional; e

 d) exclusão do Simples e do Simples Nacional.
4 Cabível contra decisões em 1º grau que exonerem o sujeito passivo do paga-

mento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e 
decorrentes) &xado em ato do Ministro de Estado da Fazenda. Atualmente, o 
valor de alçada para ensejar o Recurso de Ofício é de R$ 2.500.000,00 (dois 
milhões e quinhentos mil reais, nos termos da Portaria MF nº 63, de 09/02/2017.

 O Recurso de Ofício não se aplica aos processos oriundos de Pedido de Res-
tituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação, decidi-
dos em sede de Despacho Decisório. (art. 135, parágrafo único da IN RFB nº 
1.1717/2017)
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por representantes do Estado e dos contribuintes. Ao CARF, compete 
ainda a análise de Recursos Especiais das partes (sujeito passivo e 
Fazenda Nacional), na hipótese divergência de entendimento sobre 
a legislação tributária entre os colegiados de julgamento (&nalidade 
de uniformização da jurisprudência do órgão).

Diante dessa estrutura básica que compõe o sistema de con-
tencioso administrativo tributário na esfera federal, ao &nal de um 
processo no qual se discute a legitimidade de débitos lançados contra 
o contribuinte ou da validade de créditos que por ele tenham sido 
pleiteados ou compensados, o desfecho natural da demanda implica a 
remessa dos autos (físicos ou eletrônicos) para a Delegacia da Receita 
(DRF) vinculada ao domicílio tributário do contribuinte, para que se 
promova a liquidação e eventual execução do julgado que prevaleceu. 

Nessa fase, caberá à DRF, na condição de “órgão preparador”, 
efetuar os cálculos e adequações nos Autos de Infração ou nos 
valores que subsidiam Despachos Decisórios, de acordo com o 
julgado que prevaleceu, para &ns de se prosseguir com a cobrança 
de saldos devedores remanescentes (primeiramente por cobrança 
amigável e, em seguida, mediante remessa à Procuradoria para 
inscrição em dívida ativa, visando à posterior execução judicial), 
determinar o pagamento de saldos credores reconhecidos (ex: 
restituição e ressarcimento) ou con&rmar e operacionalizar a ex-
tinção de débitos por compensação.

A despeito de, em uma análise super&cial, a lógica exposta de 
sucessão de atos envolvidos no processo administrativo &scal não 
sugerir maiores di&culdades ou empecilhos, há alguns fatores que 
podem, em termos práticos, gerar uma série de controvérsias na fase 
&nal de liquidação e execução das decisões &nais administrativas, no-
tadamente nos casos (muito comuns) de procedência parcial 
dos pleitos: (i) a grande complexidade da composição de valores 
vinculados a autuações e processos credores no âmbito dos tributos 
federais, por vezes com uma pluralidade de matérias conexas que 
são objeto de discussão e que geram efeitos e repercussões umas nos 
valores das outras; (ii) a possibilidade de existência de impropriedades 
no texto dos acórdãos, tais como erros materiais na redação, contradi-
ções, omissões e obscuridades não sanadas oportunamente pelo meio 
próprio (Embargos de Declaração); (iii) a margem interpretativa sobre 
cominações do julgado, que se limitam a de&nir critérios jurídicos 
a serem observados.
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Em razão desse contexto, o presente estudo se propõe a analisar 
quais são as diretrizes e os limites que devem nortear a liquidação e 
a execução dos julgados do CARF pelas Delegacias da Receita Fe-
deral, bem como indicar quais medidas o contribuinte pode se valer 
para corrigir eventuais equívocos incorridos pelo órgão preparador.

2. PARALELO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
FISCAL COM O PROCESSO JUDICIAL 
– DESDOBRAMENTO DA FASE DE 
CONHECIMENTO ENVOLVENDO A ETAPA 
DE LIQUIDAÇÃO E FASE DE EXECUÇÃO/
CUMPRIMENTO – EXEMPLO DA OPÇÃO DE 
RECURSO ADOTADA PELO CONSELHO DE 
CONTRIBUINTE DE MINAS GERAIS

Para &ns didáticos e comparativos, é possível traçar um paralelo 
de similitudes e diferenças entre o processo administrativo &scal de 
tributos federais e o processo judicial, nas situações em que são esta-
belecidas decisões, de caráter de&nitivo, que dependam de liquidação 
e apuração de valores.

No processo judicial, desde as reformas realizadas sobre o 
CPC/73 (Lei nº 5.869/73, atualmente revogado) entre 2005 e 2006 
e, atualmente, também no CPC/2015 (Lei nº 13.105/2015), como 
regra geral, o exercício da jurisdição se dá por um processo dividido 
em uma fase de conhecimento, a qual se presta ao acertamento do 
direito, e uma fase de execução5, pela qual ocorre a sua implemen-
tação e materialização prática. Em relação aos direitos reconhecidos 
em títulos judiciais, a fase de execução passou a se denominar “cum-
primento de sentença”.

A depender da natureza do pedido formulado na ação e, por 
conseguinte, das disposições constantes na sentença transitada em 
julgado, havendo condenações cuja execução dependa de apuração 
de valores (sentença ilíquida), a legislação processual determina que 
se proceda à liquidação da decisão, como uma etapa &nal da fase de 
conhecimento que deve preceder à instauração do seu cumprimento.

5 Há hipóteses que ensejam a tramitação de um processo de execução de forma 
autônoma, e não como uma fase em um único processo, precedido da etapa de 
conhecimento. Não há pertinência, contudo, em se tratar do assunto diante do 
objeto do presente estudo.
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Destaca-se que, nesse momento, já está encerrado e concluído o 
acertamento do direito vindicado na ação, não havendo mais espaço para 
discussões relativas ao mérito, como preleciona o art. 509, §4º do CPC:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de 
quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requeri-
mento do credor ou do devedor:
(...)
§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou 
modi&car a sentença que a julgou.

É por isso que se diz que o procedimento em referência tem 
o objetivo de integrar o título judicial já formado, no seu aspecto 
quantitativo, a &m de lhe conferir a liquidez, como último dos 3 
(três) pressupostos para promoção da fase de cumprimento (certeza, 
exigibilidade e liquidez).

A liquidação de sentença é promovida por requerimento do 
credor ou do devedor, processando-se, a partir de petição, como 
simples incidente processual, perante o Juízo de 1º grau no qual a 
ação tramitou originalmente. Admite-se a apresentação de pareceres 
ou documentos elucidativos pelas partes e, caso ainda assim o Juízo 
considere necessário, poderá nomear perito, observando-se, no que 
couber, o procedimento da prova pericial (art. 510 do CPC)6. Fina-
lizada esse incidente, passa-se direto à fase de cumprimento7.

As decisões proferidas na etapa de liquidação (etapa integrativa 
da fase de conhecimento) ou na fase de cumprimento de sentença 
desa&am Agravo de Instrumento.

Como se percebe, ainda que tais etapas ocorram posteriormente à 
de&nição do direito, inclusive sob o manto da coisa julgada, a legisla-

6 “1. Liquidação de Sentença. A liquidação de sentença é considerada simples incidente 
processual. Não constitui processo autônomo, mas simples fase eventualmente necessária 
para prestação de tutela ressarcitória à parte, destinada a outorgar liquidez à obrigação 
estampada na sentença condenatória ilíquida (art. 509, CPC). Começa por requerimento 
do demandante (art. 509, CPC) e do seu término se passa direto à fase de cumprimento 
da sentença. (art. 513, CPC).”

 (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, 
Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 508)

7 Art. 516.  O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:
 I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;
 II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;
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ção prevê procedimentos e medidas processuais subsequentes 
para viabilizar a adequada mensuração da obrigação reco-
nhecida inclusive admitindo apresentação de pareceres, documentos, 
realização de perícia e interposição de recursos.

O tratamento é coerente com os princípios do devido processo 
legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que se está diante 
de atos tendentes a atingir o patrimônio de particulares e que, assim, 
devem ser praticados segundo um rito próprio que permita resguardar 
a intervenção e oposição daquele que tenha a sua esfera de direitos 
atingida. E mesmo que já reconhecido, com foro de irreversibilidade, 
o direito em si, é certo que a sua materialização em favor do credor 
deve ocorrer na medida exata determinada pela sentença ju-
dicial. Logo, a tutela jurisdicional também deve assegurar a 
existência de instrumentos para se mensurar uma condenação 
ilíquida e obter o seu adimplemento de maneira adequada, 
inclusive viabilizando ao devedor/condenado que se insurja 
contra os eventuais excessos e incorreções.

De outro lado, no campo do contencioso administrativo tri-
butário federal (PAF), tem-se um rito processual com uma marcha 
similar à fase de conhecimento das ações judiciais, no aspecto em 
que se discute e se reconhece (ou rejeita) um direito controverso, 
inclusive por meio de instâncias recursais, sem que, necessariamente, 
os reXexos quantitativos da decisão de mérito sejam de&nidos de 
forma clara (equivalente à sentença ilíquida do processo judicial. No 
processo administrativo &scal, esse trâmite vale tanto para um feito 
que tenha como objeto a anulação de lançamentos (Impugnação a 
Auto de Infração), como o reconhecimento de direitos creditórios 
em favor do sujeito passivo (Manifestação de Inconformidade contra 
Despacho Decisório). Inclusive, de uma mesma &scalização, podem 
resultar ambos os tipos de atos por parte da Administração Fazendária, 
dando ensejo a processos “devedores” e “credores”. Em um caso ou 
no outro, a decisão &nal poderá trazer repercussões diversas em valores 
e cálculos que dão suporte aos atos administrativos, dependendo de 
prévia liquidação. Essa circunstância evidencia-se, principalmente, nas 
situações de parcial procedência dos pleitos. Ou seja, quando a decisão 
de mérito administrativa impõe à unidade preparadora (DRF) que 
decote valores dos Autos de Infração (processo devedor) ou imple-
mente as medidas para concessão de créditos adicionais reconhecidos 
ao contribuinte (processo credor). Caso o reconhecimento dos pleitos 
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seja integral, todo o lançamento &scal haverá de ser cancelado ou todo 
o crédito pleiteado será deferido, de modo que, em princípio, não se 
faz necessária a liquidação da decisão por parte do órgão preparador8.

A similitude do PAF, porém, vai até o momento em que ocorre 
o encerramento da discussão do mérito, operando-se a denominada 
“coisa julgada material na esfera administrativa”. Nesse momento, 
como visto, caso a decisão que tenha prevalecido seja pela parcial pro-
cedência dos pleitos formulados (cancelamento parcial da autuação ou 
reconhecimento de parte dos direitos creditórios vindicados), caberá 
a remessa do feito para a Delegacia da Receita Federal de origem, 
com circunscrição sobre o domicílio tributário do contribuinte, para 
que o órgão proceda à liquidação e execução do que decidido.

Observa-se que, a partir de então, a distinção de tramitação, 
no comparativo delineado entre os dois regimes processuais, se dá 
pelo fato de:

(i) a liquidação no processo administrativo ocorrer em órgão di-
verso daquele que promoveu o julgamento de 1ª instância, sendo esta 
a regra nas demandas judiciais. Reitera-se que a Delegacia da Receita 
Federal (DRF), órgão de &scalização e, ao mesmo tempo, “preparador” 
de processos administrativos &scais, não se confunde com as Delegacias 
da Receita de Julgamento (DRJ’s). Assim, nenhum colegiado dotado 
de atribuição judicante no âmbito dos PAF’s terá a incumbência de 
realizar a liquidação (tampouco execução dos julgados);

(ii) por razões óbvias, no PAF, a liquidação e a execução in-
dependem de requerimento do contribuinte, principalmente nas 
hipóteses em que ele &gurará como devedor (autuações &scais com 
saldos remanescentes);

(iii) não há, no regramento do PAF (Decreto nº 70.235/72), 
um rito próprio e procedimentos voltados ao controle das fases de 

8 O art. 21, §1º do Decreto nº 70.235/72 determina que, no caso de impugnação 
parcial, caberá ao órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento, 
providenciar o destaque da parte não contestada, para &ns de imediata cobrança. 
Porém, essa antecipação da separação da parte “impugnada” e a não “contestada” 
não se aplica em relação a processos credores em favor do contribuinte. Logo, 
não se descarta a necessidade de liquidação nos casos em que a defesa do sujei-
to passivo não abarca a integralidade de Despacho Decisório em processos de 
Restituição e Ressarcimento (defesa parcial) e, ao &nal, dentro dessa delimitação, 
sobrevenha o seu acolhimento integral. Nessa hipótese, igualmente, caberá à 
DRF identi&car e mensurar os efeitos quantitativos do julgado, destacando a 
parte deferida sobre o todo.
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liquidação e execução das decisões. Existe, tão somente, como atri-
buição implícita à condição funcional de órgão preparador, a atuação 
da Delegacia da Receita Federal.

Portanto, todas essas considerações e comparações se prestam a 
esclarecer que, apesar de inexistir, na legislação do contencioso admi-
nistrativo federal, em caráter expresso e especí&co, um conjunto de 
atos coordenados direcionados ao controle da liquidação e execução 
dos julgados (procedimento dentro de um processo), em vista dos 
princípios do devido processo legal (e de seus desdobramentos pela 
ampla defesa e contraditório), da legalidade e da autotutela admi-
nistrativa, deve ser assegurado ao sujeito passivo ou ao detentor do 
crédito o direito de questionar eventuais excessos, desvios e 

incorreções nos cálculos e recomposição de valores promo-

vidos pelas DRF’s.

Nesse sentido, merece destaque o exemplo do Regimento Inter-
no do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais (Decreto Estadual 
nº 44.906, de 26/09/2008), órgão de contencioso administrativo 
&scal do Estado, o qual andou bem ao prever uma modalidade de 
recurso especí&ca contra o ato de liquidação e execução das decisões 
administrativas9, nas hipóteses em que o valor devido não puder ser 
apurado imediatamente no julgamento do colegiado, em razão da 
complexidade dos cálculos ou do volume de dados a serem revistos. 
Con&ra-se o que dispõe o diploma estadual:

Da Execução das Decisões

Art. 56.  Nas decisões em que o crédito tributário apro-
vado seja indeterminado, transcorrido o prazo de recurso, 
se cabível, o PTA será remetido à repartição fazendária de 
origem, para apuração do valor devido.

§1º Para os efeitos deste artigo, considera-se crédito tri-
butário indeterminado quando o valor devido não puder 
ser apurado no Conselho de Contribuintes em razão da 
complexidade dos cálculos ou do volume de dados a serem 
revistos.

9 Embora denominado de mera “manifestação”, o regramento evidencia que se 
trata, de fato, de um recurso, porquanto a sua apresentação em face do ato de 
liquidação pela repartição fazendária enseja a devolução do processo para o 
Conselho para “julgamento da liquidação”.
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§2º Apurado o valor do débito, a repartição &scal intimará o 
sujeito passivo a recolhê-lo no prazo de dez dias, contados 
da intimação.

§ 3º O sujeito passivo poderá, no prazo previsto no § 2º 
deste artigo, manifestar por escrito a sua discordância da 
liquidação efetuada, apresentando os fundamentos e indi-
cando os valores que entender devidos, hipótese em que o 
PTA será devolvido diretamente ao Conselho de Contri-
buintes com os esclarecimentos da repartição fazendária, 
para julgamento da liquidação.

§ 4º No julgamento da liquidação, de cuja decisão não cabe 
recurso, discutir-se-á apenas a forma de apuração do débito 
de acordo com a decisão que julgou o feito, não sendo 
possível modi&car o julgamento anterior.

§ 5º Vencido o prazo, sem discordância escrita e funda-
mentada nem pagamento do débito apurado, o PTA terá 
tramitação normal.

Feitas essas observações, adiante será demonstrado que o Re-
gimento Interno do CARF já deu um primeiro passo favorável no 
intuito de evitar falhas ou incertezas no procedimento de liquidação 
e execução de decisões emanadas daquele colegiado. Porém, embora 
útil, o instrumento criado não soluciona o problema ora abordado 
como um todo.

No mais, a matéria aqui tratada também já foi objeto de pro-
nunciamento da Receita Federal, por meio de Parecer editado pela 
Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), tendo como objetivo 
orientar a atuação da Administração Tributária.

Por &m, serão indicadas as medidas processuais consideradas 
pertinentes e legítimas para suprir a lacuna existente no que toca aos 
meios de controle da liquidação e execução de decisões formadas no 
processo administrativo &scal.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS  
PELO ÓRGÃO PREPARADOR – ART. 65, §1º,  
INCISO V, DO RICARF

Como é cediço, os Embargos de Declaração constituem mo-
dalidade recursal com o objeto restrito de promover correções de 
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decisões em virtude da existência de obscuridade, omissão, contra-
dição, ou mesmo de corrigir possíveis erros materiais de redação. É 
dizer que, por meio deste instrumento, pretende-se que o julgado 
seja integrado no ponto em que foi omisso, aclarado quanto a alguma 
obscuridade, sanado em razão de contradição ou mesmo que o seu 
texto seja corrigido quanto a inexatidões materiais.

Há fundamento para reconhecer a admissibilidade do manejo dos 
Embargos contra as decisões proferidas nos processos administrativos 
de forma geral, em vista do disposto no art. 15 do CPC, determinando 
a aplicação das normas do código de forma supletiva e subsidiária10.

De todo modo, o Regimento Interno do CARF possui previsão 
expressa quanto ao cabimento do recurso em apreço. E, ao que inte-
ressa ao objeto da presente análise, cumpre enfatizar que o diploma 
também confere legitimidade ao “titular da unidade da administração 
tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão” (ou seja, o ór-
gão preparador do processo: DRF) para oposição de Embargos de 
Declaração, consoante art. 65, §1º, V:

Dos Embargos de Declaração
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão 
contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a de-
cisão 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 suas decisões; ou
V - pelo titular da unidade da administração tributá-
ria encarregada da liquidação e execução do acórdão.

Já o art. 66 do Regimento prevê a possibilidade de apontamento 
de inexatidões materiais (resultantes de lapsos manifestos) e erros de 

10 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas 
ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e 
subsidiariamente.
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escrita ou de cálculo, por parte dos legitimados para opor Embar-
gos de Declaração, sendo o requerimento tratado como “Embargos 
Inominados”. Na realidade, apenas explicitou-se uma das matérias 
passíveis de ser suscitada nessa modalidade de recurso, conferindo-lhe 
nome diverso:

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.

Deveras, as previsões contidas no Regimento Interno do CARF para 
conferir maior certeza e clareza em relação às decisões proferidas pelo 
órgão, em princípio, são bem vistas, embora recomendem cautela quanto 
aos limites do recurso, com especial atenção ao caso da legitimação atípica 
atribuída à Delegacia da Receita Federal (que não é propriamente parte 
no processo, considerando que, no CARF, a representação dos interesses 
&scais cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional).

O que se pretende alertar é que, em hipótese, alguma, poderá 
o órgão preparador, ao tomar conhecimento de decisão de&nitiva 
formada no processo, apresentar Embargos de Declaração tendentes 
a, indiretamente, rediscutir o mérito ou alterar, de modo oblíquo, os 
critérios jurídicos do julgado.

Na realidade, a interpretação mais coerente que se extrai da 
análise conjunta do art. 65, §1º, V e art. 66 do RICARF é no sentido 
de que, em se tratando de Embargos opostos pela DRF, o recurso 
somente pode versar sobre omissões, obscuridades, contradições e 
inexatidões materiais que digam respeito a questões diretamente 
associadas à liquidação e execução do acórdão. A&nal, nessa 
etapa processual, e uma vez esgotada a discussão sobre o mérito, a 
competência de atuação da DRF está restrita às referidas providências.

Não obstante estas ressalvas, há de se admitir que a extensão da 
legitimidade para manejo do recurso pelo órgão preparador, dentro 
dos limites próprios, pode ser útil no aclaramento de aspectos fun-
damentais à correta apuração e mensuração dos efeitos quantitativos 
dos julgados formados no PAF.

Ainda assim, a permissão de uso dos Embargos de Declaração 
não é su&ciente para resolução de outros problemas potenciais rela-
cionados à liquidação e execução, até mesmo porque os equívocos 
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e os excessos podem vir a ocorrer exatamente quando da prática 
destes atos e, portanto, quando já ultrapassada qualquer oportunidade 
processual de recursos de cunho esclarecedor.

Em vista dessa circunstância é que se entende que deve ser asse-
gurado ao interessado (contribuinte ou sujeito passivo) o direito de 
questionar a liquidação promovida pela autoridade &scal, ainda que 
inexistente instrumento especí&co para esse propósito no Decreto 
nº 70.235/72.

4. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB Nº 02, 
 DE 23 DE AGOSTO DE 2016 E O CABIMENTO  
(OU NÃO) DO RECURSO PREVISTO NA  
LEI Nº 9.784/99

A Coordenação-Geral de Tributação (COSIT) da Receita Fe-
deral, ao analisar a matéria atinente à liquidação e execução de acór-
dãos proferidos pelo CARF, editou o Parecer Normativo nº 02, de 
23/08/2016.

No citado ato, dotado de caráter interpretativo e orientador da 
atuação da Administração Tributária, o órgão consultivo do Fisco, em 
síntese, expõe as seguintes observações e conclusões:

i. A decisão julgando parcialmente procedente um lançamento 
tem caráter dúplice: contém comando tanto para cobrança 
da parte mantida como para exonerar o sujeito passivo da 
parte não mais devida decorrente do litígio;

ii. Em relação à parte mantida no lançamento, compete à 
unidade preparadora proceder à liquidação, uma vez que a 
decisão de&nitiva deve ser objeto de cobrança;

iii. O ato de liquidação do acórdão ilíquido faz parte das ativi-
dades da unidade preparadora, não tendo característica 
autônoma, nem efeito decisório;

iv. Ocorrendo a coisa julgada administrativa no PAF, não há 
que se falar em novo recurso seguindo o seu rito (Decreto 
nº 70.235/72);

v. Além de não se aplicar a legislação do PAF, tampouco há 
que se falar em recurso pelo rito da Lei nº 9.784/99 (re-
gula o processo administrativo no âmbito da Administração 
Pública Federal);

vi. Caso seja interposto recurso contra liquidação do acórdão 
do CARF, independentemente do seu fundamento, ele não 
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deve ser conhecido pela unidade preparadora, devendo-se 
prosseguir com a imediata cobrança.

Com efeito, apesar de a COSIT vedar a oposição de quaisquer 
recursos contra a liquidação do julgado do CARF, o Parecer reconhece 
que este ato administrativo pode conter erros de cálculo (chamado de 
inexatidão material, como erro de fato na conversão em números da 
decisão colegiada) e, por conseguinte, em vista do princípio da autotu-
tela administrativa, admite a apresentação de Pedido de Revisão. É ver:

7. Não obstante, a liquidação mediante cálculos 
do acórdão pode conter inexatidão material, con-
siderando esta como o erro de fato em converter 
em números a decisão colegiada - e não eventual 
discordância de uma lide já decidida (coisa julgada 
administrativa). Pelo princípio da autotutela administrativa, 
apesar de não poder mais haver litígio, a Administração 
Pública pode rever seu ato, consoante § 2º do art. 63 da 
Lei nº 9.784, de 1999: “O não conhecimento do recurso 
não impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal, 
desde que não ocorrida preclusão administrativa”.

8. Como se trata de lançamento de ofício de&nitivamente 
constituído, o sujeito passivo pode apresentar, de forma 
fundamentada, petição contendo pedido de revisão de 
ofício de débitos, desde que se trate exclusivamente de 
erro de fato contido na liquidação do acórdão. Para tanto, 
devem ser veri&cadas as condições e restrições contidas no 
Parecer Normativo RFB nº 3, de 2014, notadamente nos 
itens 21, 22 e 56. Note-se que essa revisão de forma alguma 
pode implicar alteração da decisão dos órgãos julgadores, 
ou seja, não pode ensejar qualquer juízo de valor quanto a 
isso. O que ela pode rever é simplesmente se a conversão 
do julgado em números foi correta ou não.

Em um primeiro momento, é criticável o entendimento a&rma-
do pela COSIT, no que toca à impossibilidade de questionamento 
da liquidação do julgado a cargo da DRF, por meio do manejo do 
recurso previsto na Lei nº 9.784/96 (art. 56)11, o qual é direcionado 

11 DO RECURSO ADMINISTRATIVO E DA REVISÃO
 Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade 

e de mérito.



296

para a autoridade que proferiu o ato, podendo seguir, caso não haja 
reconsideração, para exame de autoridade superior. Em regra, o 
referido recurso não é dotado de efeito suspensivo, o qual pode ser 
concedido pela autoridade recorrida quando con&gurado risco de 
prejuízo de difícil ou incerta reparação12.

De fato, uma vez encerrada a discussão de mérito no PAF, não 
há mais que se falar em recursos previstos no Decreto nº 70.235/72, 
os quais estão voltados ao acertamento do direito controverso. Em-
bora o diploma pudesse ter previsto outras modalidades de recurso 
para alcançar as etapas de liquidação e execução - tal como se deu 
no exemplo do Regimento Interno do Conselho de Contribuintes 
de Minas Gerais - assim não o fez.

Porém, não se vislumbra, na hipótese, qualquer óbice legal 
à admissibilidade do recurso previsto no art. 56 da Lei nº 
9.784/96, considerando (i) a aplicação subsidiária do referido diploma 
aos processos administrativos especí&cos no âmbito federal (como é 
o processo administrativo &scal)13; (ii) a ausência de instrumentos e 
procedimentos especí&cos no Decreto nº 70.235/72 para se ques-
tionar eventuais equívocos e incorreções na liquidação dos acórdãos 
do CARF; (iii) que, como observância do princípio da autotutela 
administrativa14, os meios de impugnação dos atos da Administração 
Pública que não possuam rito especí&co devem ser aqueles previstos 
nas normas gerais.

A justi&cativa de ausência de caráter decisório não é su&ciente 
para afastar o cabimento do recurso em questão. Nesse aspecto, a 
legislação deve ser interpretada de forma mais extensiva, assegurando 
que quaisquer atos praticados pela Administração Pública tendentes 
a atingir ou restringir o patrimônio do administrado sejam passíveis 

12 Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.
 Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação 

decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior 
poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.

13 Art. 69. Os processos administrativos especí&cos continuarão a reger-se por lei 
própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.

14 “(....) pela autotutela o controle se exerce sobre os próprios atos, com a possibilidade de 
anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recurso 
ao Poder Judiciário. É uma decorrência do princípio da legalidade; se a Administração 
Pública está sujeita à lei, cabe-lhe, evidentemente, o controle da legalidade”.

 (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 30ª Edição. Rio 
de Janeiro: Forense, 2017)
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de questionamento e revisão, não apenas por controle do Judiciário, 
mas também na própria seara administrativa.

Não há que se falar que o direito de questionamento foi via-
bilizado e exercido quando da tramitação do PAF, já que o ponto 
controverso surge exatamente a partir da quanti&cação do julga-
do &nal. Tratam-se de coisas distintas: discussão do direito em si e 
quanti&cação e implementação quantitativa do que decidido acerca 
desse direito, tal como se dá em relação às fases de conhecimento e 
cumprimento de sentença na esfera judicial, conforme comparativo 
trazido no tópico 2. É por essa razão que se entende que, quanto 
ao acertamento do direito, a liquidação do acórdão do CARF pode 
até não ter conteúdo decisório. Porém, quanto à etapa de liquidação 
(quanti&cação), ao menos para &ns de admissibilidade do recurso 
previsto no art. 56 da Lei nº 9.784/96, há que se reconhecer o teor 
decisório, presente na de&nição do impacto quantitativo da decisão de 
mérito. O objetivo é assegurar, por meio dos instrumentos previstos na 
legislação, e seguindo as regras interpretativas aplicáveis, a efetividade 
dos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório 
em etapas de mensuração e materialização de decisões, inclusive no 
processo administrativo &scal, tal como já ocorre no processo judicial.

De mais a mais, mesmo que superado o cabimento do recurso, nos 
termos do Parecer da COSIT, o órgão consultivo da RFB reconhece 
a possibilidade de apresentação de “Pedido de Revisão”, fundado no 
art. 149 do CTN, por erro de fato e com respaldo no princípio da 
autotutela da administração. O ponto desfavorável quanto à medida 
indicada seria a ausência de efeito suspensivo (seja em regra, ou por 
concessão a critério da autoridade administrativa).

Nessa linha de raciocínio, ao se adotar a perspectiva da COSIT, 
valendo-se do Pedido de Revisão, o ato subsequente que se prestará à 
análise do pleito, indubitavelmente, terá conteúdo decisório e, diante 
de regulamentação especí&ca, estará sujeito ao recurso do art. 56 da 
Lei nº 9.784/99.

5. CONCLUSÕES

No âmbito do Processo Administrativo Fiscal (PAF), assim con-
siderado como o processo de determinação e exigência dos créditos 
tributários da União administrados pela Secretaria da Receita Fe-
deral, ao &nal de uma demanda na qual se discuta a legitimidade de 
débitos lançados contra o contribuinte/sujeito passivo ou da validade 
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de créditos que por ele tenham sido pleiteados ou compensados, o 
desfecho natural do feito implica a remessa dos autos para a Delegacia 
da Receita (DRF) vinculada ao domicílio tributário do contribuinte, 
para que se promova a liquidação e eventual execução do julgado 
que prevaleceu.

Em comparação didática, a fase de conhecimento do processo 
judicial, na qual se busca o acertamento de um direito litigioso, as-
semelha-se à tramitação do PAF até o esgotamento do contencioso, 
quando se opera a coisa julgada material na esfera administrativa.

No processo judicial, ainda que as etapas de liquidação e cum-
primento de sentença ocorram posteriormente à de&nição do direito, 
a legislação prevê procedimentos e medidas processuais subsequentes 
para viabilizar a adequada mensuração da obrigação reconhecida, in-
clusive admitindo apresentação de pareceres, documentos, realização 
de perícia e interposição de recursos. O tratamento é coerente com 
os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla 
defesa, haja vista que se está diante de atos tendentes a atingir o pa-
trimônio de particulares e que, assim, devem ser praticados segundo 
um rito próprio que permita resguardar a intervenção e oposição 
daquele que tenha a sua esfera de direitos atingida.

Em paralelo, no processo administrativo &scal, não há previsão 
expressa, no seu regramento especí&co (Decreto nº 70.235/72), 
de um conjunto de atos coordenados direcionados ao controle da 
liquidação e execução dos julgados (procedimento dentro de um 
processo). O diploma poderia ter previsto modalidades de recurso 
para alcançar as mencionadas etapas, tal como se deu no exemplo 
do Regimento Interno do Conselho de Contribuintes de Minas 
Gerais, mas assim não o fez. Há, tão somente, a atribuição funcio-
nal das Delegacias da Receita Federal de promover as providências 
relacionadas à liquidação e execução, na condição de “órgão pre-
parador” do processo.

O Regimento Interno do CARF possui previsão de cabimento 
de Embargos de Declaração contra as decisões do colegiado, inclusive 
por iniciativa do “titular da unidade da administração tributária encarrega-
da da liquidação e execução do acórdão” (órgão preparador do processo: 
DRF), instrumento esse que, quando utilizado dentro dos limites 
próprios, pode ser útil no aclaramento de aspectos fundamentais à 
correta apuração e mensuração dos efeitos quantitativos dos julgados 
formados no PAF.
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Ainda assim, a permissão de uso dos Embargos de Declaração 
não é su&ciente para resolução de outros problemas potenciais rela-
cionados à liquidação e execução, até mesmo porque os equívocos 
e os excessos podem vir a ocorrer exatamente quando da prática 
destes atos e, portanto, quando já ultrapassada qualquer oportunidade 
processual de recursos de cunho esclarecedor.

A Coordenação-Geral de Tributação (COSIT) da Receita Fe-
deral, por meio do Parecer Normativo nº 02, de 23/08/2016, &rmou 
orientação no sentido de ser incabível qualquer recurso contra o ato 
de liquidação de acórdão do CARF. Determinou, ainda, que eventual 
recurso interposto não seja conhecida pela unidade preparadora.

De fato, uma vez encerrada a discussão de mérito no PAF, não há 
mais que se falar nos recursos previstos no Decreto nº 70.235/72, os 
quais estão voltados ao acertamento do direito controverso (embora 
o diploma pudesse ter previsto outras modalidades para alcançar as 
etapas de liquidação e execução, mas assim não o fez).

No entanto, entende-se que a posição da COSIT de vedar 
qualquer recurso não é a mais coerente com o ordenamento jurídi-
co, haja vista que o prevista no art. 56 da Lei nº 9.784/96 (ao qual, 
inclusive, pode-se atribuir efeitos suspensivos quando houver risco de 
prejuízo) mostra-se adequado para suprir a lacuna legislativa do 
regramento especí3co do PAF (Decreto nº 70.235/72) quanto 
à previsão de medidas relacionadas ao questionamento da 
liquidação e execução das decisões administrativas.

Há de se considerar, para tanto (i) a aplicação subsidiária do 
referido diploma aos processos administrativos especí&cos no âmbito 
federal (como é o processo administrativo &scal); (ii) a ausência de 
instrumentos e procedimentos especí&cos no Decreto nº 70.235/72 
para se questionar eventuais equívocos e incorreções na liquidação 
dos acórdãos do CARF; (iii) que, como observância do princípio 
da autotutela administrativa, os meios de impugnação dos atos da 
Administração Pública que não possuam rito especí&co devem ser 
aqueles previstos nas normas gerais.

O &m maior almejado com a linha interpretativa sustentada no 
presente estudo é assegurar, por meio dos instrumentos previstos na 
legislação, e seguindo as regras interpretativas aplicáveis, a efetividade 
dos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório 
em etapas de mensuração e materialização de decisões, inclusive no 
processo administrativo &scal, tal como já ocorre no processo judicial.
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Por &m, ressalta-se que, mesmo que superado o cabimento de recurso 
contra o ato de liquidação do órgão preparador, conforme orientação da 
COSIT, o próprio Parecer Normativo nº 02, de 23/08/2016, reconhece 
a possibilidade de apresentação de “Pedido de Revisão”, fundado no art. 
149 do CTN, por erro de fato e com respaldo no princípio da autotutela 
da administração. Nessa hipótese, caso o contribuinte/sujeito passivo 
valha-se dessa medida, entende-se que o ato subsequente, que se prestará 
à análise do pleito, terá conteúdo decisório e, diante de regulamentação 
especí&ca, estará sujeito ao recurso do art. 56 da Lei nº 9.784/99.
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