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DECISÃO
 

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
para reforma da decisão proferida em primeiro grau que deferiu tutela provisória de urgência em
procedimento comum para determinar a suspensão da exigibilidade do débito tributário
consubstanciado no processo administrativo 15504.729527/2014-20 até o julgamento final do
processo de origem, ao fundamento de que, em face da aplicação do art. 19-E da Lei
10.522/2020 que extinguiu o voto de qualidade e em razão do empate no julgamento do recurso
do contribuinte junto ao CARF, deve ser adotado o entendimento mais favorável ao contribuinte.
 

Sustenta a agravante, entre outros argumentos, que não há possibilidade de se
aplicar o artigo 19-E da Lei 10.522/02 às decisões do CARF já transitadas em julgado pela
sistemática do voto de qualidade.
 

Decido.
 

O processo originário cuida de procedimento comum ajuizado pelo agravado para
anular os débitos de COFINS, relativos ao período de 2010 e 2011, no valor de mais de 33
milhões de reais, objeto do Processo Administrativo 15504.729527/2014-20, encerrado
favoravelmente ao Fisco pelo chamado voto de qualidade. O autor, ora agravado, pretende
anular os débitos em face da aplicação do art. 19-E da Lei 10.522/2020, incluído pela Lei
13.988/2020, que dispõe que “em caso de empate no julgamento do processo administrativo de
determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade a que se refere
o § 9º do art. 25 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, resolvendo-se favoravelmente ao
contribuinte”.
 

O Juízo de origem, entendendo que o art. 19-E da Lei 10.522/2020 alcança os
julgamentos administrativos encerrados antes de sua edição, cujos julgamentos foram definidos
pelo voto de qualidade, deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a suspensão do
débito tributário em questão.
 

De início, faz-se necessário mencionar que, em sede de agravo de instrumento, a
eventual concessão de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal encontra-se
condicionada à observância de dois requisitos: a relevância da fundamentação deduzida pela
agravante e a possibilidade da ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil ao
processo, com a ameaça de se ter lesão grave e de difícil reparação.
 

E, no caso, em juízo de cognição sumária, inerente ao atual momento processual,
constata-se a existência de circunstância apta a caracterizar o fumus boni juris, o que possibilita a
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concessão de antecipação da tutela recursal ao presente agravo de instrumento, haja vista, ao
que tudo indica, que a regra do art. 19-E da Lei 10.522/2020 não pode ser aplicada
retroativamente aos julgamentos do CARF transitados em julgado.
 

Entendo que, assim como o art. 25, § 9º, do Decreto 70.325/72, que prevê a
aplicação do voto de qualidade em caso de empate, o art. 19-E da Lei 10.522/2020 tem natureza
de regra processual, uma vez que seu objetivo é estabelecer critério para resolução dos
julgamentos do CARF no caso de empate, estando, pois, submetida à regra tempus regit actum.
 

Dessa forma, deve ser afastada a aplicação do art. 106, I, do CTN, uma vez não se
trata de regra de direito material e, portanto, não pode ser aplicada aos julgamentos do CARF
ocorridos antes de sua edição, nos termos do art. 14 do CPC.
 

Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do
art. 1.019, I, do CPC.
 

Intime-se a parte agravada para resposta (CPC, art. 1.019, II).
 

Publique-se e intimem-se.
 

Dê-se ciência ao prolator da decisão impugnada.
 

Brasília, 8 de setembro de 2020.
 
 

Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
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