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Processo Administrativo 

Aplicação subsidiária do CPC 
 
Art. 1º, LEF - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 
autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código 
de Processo Civil. 
Art. 168, PAT - Estado do RJ. Na ausência de disposição expressa 
neste Regulamento, aplicam-se subsidiariamente a legislação federal 
específica e a processual civil, naquilo em que não forem 
incompatíveis com a índole do processo administrativo-tributário. 
Art. 184, PAT – Município do RJ. Na ausência de disposição 
expressa, aplicam-se subsidiariamente ao procedimento e ao 
processo administrativo-tributários as normas de Direito Processual 
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Aplicação subsidiária do CPC 
 
NCPC, Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: 
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do 
caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das 
principais ocorrências havidas no andamento do processo; 
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de 
direito; 
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que 
as partes lhe submeterem. 
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Aplicação subsidiária do CPC 
 
NCPC, Art. 489. § 1o Não se considera fundamentada qualquer 
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: 
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato 
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão 
decidida; 
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o 
motivo concreto de sua incidência no caso; 
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra 
decisão; 
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo 
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 
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Aplicação subsidiária do CPC 
 
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem 
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o 
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou 
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de 
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 
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Princípios e garantias aplicados ao PAT 

Oficialidade ou impulso oficial  

Celeridade e Informalidade 

Inquisitoriedade 

Verdade Material 

Salvabilidade dos atos processuais 

Devido Processo Legal 

Duplo grau de julgamento 

Dispensa de representação por advogado 
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Princípios aplicados ao PAT 

Oficialidade ou impulso oficial  

 

Art. 3.º, PAT-RJ - Salvo disposição em contrário, a autuação e o 

encaminhamento do processo incubem à repartição que tiver a 

jurisdição sobre a localidade onde deva ser iniciado o processo ou 

onde ocorrer a infração. 
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Princípios aplicados ao PAT 
Celeridade e informalidade 
 

Art. 15, PAT-RJ - No encaminhamento e na instrução do processo, 
ter-se-á sempre em vista a conveniência da rápida solução, não se 
formulando senão exigências estritamente necessárias à elucidação 
da matéria. 
Parágrafo único - Quando, por mais de um modo, se puder praticar 
o ato, ou cumprir a exigência, preferir-se-á o menos oneroso para o 
requerente. 
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Princípios aplicados ao PAT 
Verdade Material 
 
Art. 30. São admissíveis no processo administrativo-tributário 
todas as espécies de prova em direito permitidas. 
Art. 109. A autoridade julgadora poderá solicitar os 
esclarecimentos e as diligências que entender necessários para 
formar sua convicção e decidir o litígio. 
Art. 110. Se a autoridade julgadora considerar insuficientes os 
elementos constantes do processo, poderá determinar a 
realização de perícia ou quaisquer diligências. 
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Princípios aplicados ao PAT 

Verdade Material 

 

Art. 115. A autoridade julgadora não ficará adstrita ao laudo pericial, 

podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos 

provados nos autos. 
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CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS 
CARF - Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF 
SUPERIOR - PRIMEIRA TURMA 
RECURSO: RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR 
MATÉRIA: IRPJ, IRRF, CSLL 
ACÓRDÃO: 9101-002.536 
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Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 
2001 RECURSO ESPECIAL. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. 
ART. 142, DO CTN. ARTS. 10, E 59, DO DECRETO 70.235/1972. Recurso 
especial conhecido diante da similitude fática com acórdãos paradigmas que 
tratam da nulidade de lançamento por violação ao artigo 142, do CTN e 10, 
11 e 59, do Decreto nº 70.235/1972. NULIDADE DO LANÇAMENTO . VÍCIO 
MATERIAL. VÍCIO FORMAL. Define-se como vício formal a omissão ou na 
observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à 
existência ou seriedade do ato, na forma do artigo 2º, parágrafo único, 
alínea b, da Lei nº 4.717/65. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO 
PASSIVO. NULIDADE MATERIAL. A identificação equivocada do sujeito 
passivo é causa de nulidade material do lançamento. 
Data de decisão: 19/01/2017Data de publicação: 22/02/2017 
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