
ANO 35 - EDIÇÃO ESPECIAL - AGOSTO - 2020

A N O S

existem PESSOAS QUE, NAS SOMBRAS, 
   trabalham para empurrar ao precipício
      as mudanças progressistas no carf ?

QUAIS SÃO AS TENTATIVAS DE IMPEDIR AS 
   MUDANÇAS DO GOVERNO BOLSONARO NA 
      MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DO CARF?

COMO A SOCIEDADE EMPRESARIAL DEVE 
   SE MOBILIZAR CONTRA ESSAS 
      MOVIMENTAÇÕES CORPORATIVISTAS?



Suplentes da Diretoria:Regynaldo Mollica, Alexander Georg Geng, Maria Itália 
Piniano, Célia Regina de Pinho e Hugo Buser. Delegados representantes junto 
à FecomércioSP: 1º Titular: Luiz Antonio Silva Ramos; 2º Titular: Wilson Braun; 
1º Suplente: Regynaldo Mollica, 2º Suplente: Laércio Anjos Fernandes.  

Presidente: Luiz Antonio Silva Ramos; Vice-Presidente: Wilson Braun; 1º 
Secretário: Laércio Anjos Fernandes; 2º Secretário: André Gobersztejn; 1º 
Tesoureiro: Marcelo de Clemente Benvenuti; 2º Tesoureiro: Milton Lourenço 
Dias Filho; Conselho Fiscal  - Titulares: Fernando Diniz, Denise Aparecida 
Alves, Nelson Masaaki Yamamoto; Conselho Fiscal - Suplente: Sérgio Ricardo 
Giraldo.

Editor: Sérgio Said Mtb 36.000  |  Revisora: Nathália Said.

Acontece é uma publicação bimestral do Sindicato dos Comissários de 
Despacho, Agentes de Carga e Logística do Estado de São Paulo (SINDICOMIS) 
e da Associação Nacional Das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, 
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), com sede na Rua 
Avanhandava, 126, 6º andar, conjuntos 60 e 61, bairro Bela Vista, São Paulo, CEP 
01306-901, tel.: (11) 3255-2599, site:  e-mail: www.sindicomis.com.br,
actc@sindicomis.com.br

Diretora Executiva: Ana Walcher; Assessores Jurídicos: Roberto Alves Feitosa e 
Oswaldo Gonçalves Castro Neto; Assessora de Relações Institucionais - Brasília 
(DF): Tatiane Moura.

Produção: SZS Comunicação  |  e-mail: redacao@szscomunicacao.com.br

As opiniões expressas nos artigos assinados são de inteira responsabilidade de 
seus autores. 

Versão digital.

LUIZ RAMOS
Presidente do 
SINDICOMIS/ACTC/CIMEC

EDITORIAL

2

MAIS UM PASSO EM UMA

Para ter a noção da parcialidade desse fiel da 
balança, a Presidência do CARF sempre é 
ocupada por um representante da Receita. 
No caso da ausência desse titular, não é o 
vice-presidente que assume e vota. Por quê? 
Porque a Vice-Presidência é ocupada por um 
membro da cota de representação dos 
contribuintes. 

Quando o presidente se ausenta, quem 
assume  é  uma  figu ra  denom inada 
``presidente substituto´´, que sempre deve 
ser um membro representativo da Receita 
Federal.

Em junho de 2020, eram R$ 582 bilhões em 
julgamento nesse órgão. Muitos dos 
processos envolvem somas altíssimas e, das 
decisões tomadas, muitas vezes estão a 
sobrevida de empresas que mantêm 
milhares de empregos. 

Lamentavelmente, muitos advogam pela ex-

tinção do CARF por considerarem que, 
mesmo depois da sua decisão, “a discussão 
vai parar no Judiciário”, o que o tornaria (na 
opinião dessas pessoas) um “órgão inútil e 
desnecessariamente dispendioso”. Mas 
quem se debruça com mais atenção sobre 
suas decisões verá que muitos dos 
julgamentos do CARF embasam, de maneira 
inconteste, as decisões do Judiciário. 

Daí a preocupação em tornar suas práticas 
tão próximas quanto possível de um órgão 
judicial, com mecanismos de garantia de 
atuação de seus conselheiros, o dis-
tanciamento destes em relação às partes e 
outras formas de outorgar integridade ao 
resultado de sua atuação institucional.  

É importante que o CARF, por produzir uma 
espécie de “protojustiça” ou uma “pré-
justiça”, seja encarado como deve ser: como 
um órgão de efetivo julgamento. 

om o endosso do Governo Bolsonaro, finalmente foi Celiminado o peso tendencioso do voto de qualidade nos 
processo do CARF. Até então, por uma muito bem elabora-

da estratégia da Receita Federal, cabia aos seus sempre leais 
representantes no colegiado o voto de desempate nos julgamentos: 
o tão temido e juridicamente bizarro voto de qualidade.

LONGA CAMINHADA

O argumento dessas entidades é tão sólido 
quanto uma montanha de talco. Para citar um 
único contraponto, basta dizer que os conse-
lheiros representantes dos contribuintes se 
submetem a todo um processo de seleção 
subordinado ao crivo da PGFN, do Ministério 
da Economia e do próprio CARF, que 
consideram, evidentemente, a formação 
acadêmica e profissional do cidadão 
indicado. 

Convido a todos a se debruçar mais sobre 
este assunto, lendo as próximas páginas. 

Em representação ao Ministério Público Fe-
deral, entidades sindicais que representam 
os agentes fiscais pedem que os conselhei-
ros representantes dos contribuintes sejam 
escolhidos por meio de concurso público. 

Atualmente,  e les são indicados por 
confederações representantes do setor 
produtivo e por entidades sindicais.
 

http://www.sindicomis.com.br,
http://actc@sindicomis.com.br
http://redacao@szscomunicacao.com.br
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forma de seleção dos representan-Ates dos contribuintes no Conselho 
Administrativo de Recurso Fiscais 

(CARF) faz privilégio à rotatividade e à 
democracia, em uma busca pela renovação 
do órgão, sempre com o acesso de novos 
membros que contribuem e enriquecem 
ainda mais os julgamentos, extremamente 
técnicos em razão das matérias submetidas 
à análise.

Com esse entendimento, o Conselho Federal 
da OAB e a Comissão de Assuntos 
Tributários da OAB do Distrito Federal 
enviaram nota de apoio ao CARF. A 
mani festação se dá em oposição à 
Associação Nacional dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil (Unafisco), que 
enviou pedido ao Ministério Público Federal 
de judicialização da composição do órgão 
fiscal.

Segundo a Unafisco, a nomeação dos 
representantes dos contribuintes privilegia 
grandes setores econômicos, gera conflito de 
interesses e afronta a moralidade administra-
tiva, devendo ocorrer por concurso público. 
Até que a definição ocorra, a entidade sugere 
que o MPF peça a suspensão de todas as 
sessões de julgamentos do CARF.

Para a OAB, os argumentos são descabidos, 
contrários à legislação nacional e destoantes 
da realidade. A escolha dos conselheiros não 
se arrima em mera discricionariedade 
estabelecida pelo Regimento Interno do 
CARF. Em vez disso, remonta ao Decreto 
83.304/1979, cuja lógica se manteve após a 
publicação da Lei 11.941/2009.

Assim, o processo de escolha é transparente 
e qualificado, sujeito ao crivo do Comitê de 
Acompanhamento, Avaliação e Seleção de 
Conselheiros, que é integrado inclusive por 
membros do Judiciário. Em caso de 
descumprimento de seus deveres institucio-
nais, conselheiros podem perder mandato.

"O CARF configura órgão eficiente, pos-
suindo, inclusive, certificação ISO 9001 
obtida a partir do exame, por auditoria 
independente, de seus processos de 
trabalho. Melhorias na estrutura administrati-
va devem sempre ser almejadas, contudo, 
não por meio de ataques ou subterfúgios, 
mas por vias devidamente adequadas e 
estribadas na realidade", defende a OAB.

Escolha dos conselheiros do Carf é 

transparente 
e eficiente

Fonte: Conjur

"O CARF configura órgão eficiente, possuindo, 
inclusive, certificação ISO 9001 obtida a partir do 
exame, por auditoria independente, de seus 
processos de trabalho. Melhorias na estrutura 
administrativa devem sempre ser almejadas, 
contudo, não por meio de ataques ou subterfúgios, 
mas por vias devidamente adequadas e estribadas na 
realidade", defende a OAB.

Devemos ficar alertas 
às tentativas que buscam 

blindar, apenas e tão 
somente, os interesses 

da União junto ao CARF.



CARF: COMPOSIÇÃO, INTEGRIDADE
DE JULGAMENTOS E VOTOS
DE QUALIDADE
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O primeiro é a decisão do Congresso 
Nacional, referendada pelo Presidente da 
República, de eliminar o chamado “voto de 
qualidade” como prerrogativa da Presidência 
do órgão julgador em casos de empate, 
passando a determinar que, nestes casos, 
prevaleça o entendimento defendido pelo 
contribuinte e não o da Fazenda Nacional.

Quando se analisam questões ligadas à 
composição e aos julgamentos do CARF, é 
preciso levar em conta que: 

O segundo é a decisão dos órgãos de defesa 
(associação e sindicato) de interesses dos 
auditores fiscais da Fazenda Nacional de 
provocar o Ministério Público Federal, pedin-
do que a Procuradoria ingresse com uma 
Ação Direta de Inconstitucionalidade para al-
terar o critério de nomeação dos conselheiros 
dos contribuintes.

ois fatos ligados ao CARF e ocor-Dridos ao longo de 2020 carecem de 
atenta análise.

* se trata de um órgão paritário (composto 
por conselheiros integrantes da Fazenda Na-

Postos estes preceitos básicos, é possível verificar se 
aquelas decisões são corretas. 

cional e igual número de conselheiros representantes dos 
contribuintes), que julga administrativamente recursos 
voluntários ou obrigatórios de quem não tenha tido 
sucesso de acolhimento de suas teses nas decisões 
administrativas dos diversos órgãos da Fazenda Nacional 
(especialmente as Delegacias) espalhadas pelo território 
nacional; 

* trata-se de um órgão colegiado administrativo e não ju-
risdicional, vinculado ao Ministério da Economia, cujo mi-
nistro nomeia ou faz cessar o mandato de todos os 
conselheiros que o compõem; 

*é (ou deve ser) do interesse da administração evitar que 
todos os contribuintes questionados quanto a créditos da 
Fazenda se dirijam aos órgãos jurisdicionais buscando 
socorro para fazer prevalecer as teses jurídicas que 
defendem. 

* não é por ser administrativo, contudo, que as decisões 
desse órgão não devam se aproximar o mais possível de 
um ideal de justiça; 

Trata-se de um órgão colegi-
ado administrativo e não 
jurisdicional, vinculado ao 
Ministério da Economia, cu-
jo ministro nomeia ou faz 
cessar o mandato de todos os 
conselheiros que o compõem 
e não é por ser administrati-
vo, contudo, que as decisões 
desse órgão não devam se 
aproximar o mais possível de 
um ideal de justiça; 

Permitir passivamente
uma interferência dos
auditores da RFB no 
CARF é limitar o 
potencial de recursos
vindos do comércio 
exterior em favor do 
Brasil. 
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EXPLICANDO O CARF

A Segunda Instância não tem câmaras nem seções, embora seja 
chamada de “Câmara Superior de Recursos Fiscais” (CSRF). 

Em sua Primeira Instância, ele é formado por uma turma composta 
de oito conselheiros, sendo quatro representantes da Fazenda e 
quatro dos contribuintes. Duas turmas formam uma Câmara e 
quatro Câmaras formam uma Seção. Ao todo, são três Seções, 
cada uma encarregada de um conjunto distinto de temas 
tributários.  

CARF é regido pelo Decreto Federal 70.235, de 6 de Omarço de 1972, e por seu Regimento Interno (chamado 
“RICARF”), aprovado por Portarias do Ministério da 

Economia. A mais recente é a 39, de 2016. 

Portanto, cada Seção comporta 64 conselheiros. Como são três 
Seções, a Primeira Instância é formada por 194 conselheiros, sem 
contar os suplentes. 

Em sua Segunda Instância, o CARF é formado por três turmas 
(cada uma julgando os recursos de cada Seção da Primeira 
Instância) e o Pleno, encarregado da uniformização da jurisprudên-
cia administrativa. 

A ONIPRESENÇA DA 
RECEITA FEDERAL

Pelo Regimento Interno, a presidência de um órgão julgador 
(turma, câmara ou seção) cabe sempre a um representante da 
Fazenda. 

Alguém poderia objetar que, sendo ocasionalmente substituído 
pelo Vice-Presidente e sendo o Vice-Presidente oriundo da 
representação dos contribuintes, o voto de qualidade seria, nessas 
oportunidades, exercido pelo representante dos contribuintes. 

ara garantir que o voto de qualidade no CARF (em Pqualquer de seus órgãos fracionados de julgamento) fosse 
tomado sempre por um representante da Fazenda 

Nacional, esta se cercou de cuidados, fixando regras sempre 
ditadas em seu próprio interesse.

Isto seria verdade na quase totalidade das instituições brasileiras. 
Mas não no CARF. Ali, o regimento interno criou a figura do 
“Presidente Substituto”, que não é exercida pelo Vice-Presidente. 
Ou seja: o Vice-Presidente não substitui o Presidente, por incrível 
que pareça. E o Presidente Substituto é sempre representante de 
quem? Da Fazenda Nacional, claro! 

Ficava assim assegurado que o “voto de qualidade” fosse sempre 
exercido por um representante da Fazenda Nacional. 

O direito dos contribuintes
é prejudicado na medida em
que não se exige nenhum
tipo de formação ou 
conhecimento jurídico 
por parte dos auditores
fiscais da RFB para que
se tornem conselheiros
do CARF e julguem
processos milionários.
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COISAS DO BRASIL,
COMO A JABuTICABA,

No CARF, não vinha ocorrendo isto. Ali, o 
presidente votava inicialmente e, havendo 
empate na votação, ele votava novamente, 
acreditando estar atendendo à regra legal 
(agora revogada) que afirmava que, em caso 
de empate, o presidente terá “o voto de 
qualidade”. 

importante lembrar que o sistema do 

Évo to  de  desempa te  co r re to  e 
tradicional só se dá quando o 

presidente normalmente não vota e a 
decisão esteja empatada - caso em que ele, 
excepcionalmente, profere voto e desempa-
ta.

Outra hipótese é quando o presidente vota e, 
estando (já computado o voto dele) 
empatada a decisão, prevaleça seu voto. 
Mas, mesmo assim, ele terá votado apenas 
uma vez. 

Porém, se observar com atenção a regra 
agora revogada, constata-se que a lei não 
determinava um “voto duplo” do presidente. 
Afirma apenas que, “em caso de empate”, 
terá ele “o voto de qualidade”. É possível 
concluir, portanto, por essa regra, que o 
presidente inicialmente não votaria e que só 
teria acesso ao voto em caso de empate. 

Quando se fala em julgamento administrativo 
no CARF, é de haver ou não um crédito 
tr ibutár io da União em desfavor do 
contribuinte, e não necessariamente da 
existência ou não de crime tributário, nem 
sempre ocorrente nos casos submetidos 
àquele julgamento administrativo. 

A partir da alteração do Decreto pela Lei, em 
caso de empate em julgamento no CARF, a 
decisão estará tomada em favor do contri-
buinte e invertem-se as situações: quem 
torcia pela improcedência daquela Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (intentada 
pela OAB) se vê, agora, na contingência de 
encontrar meios para ingressar no STF com 
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 
contra a nova regra favorável ao contribuinte, 
o que, diga-se de passagem, já foi 
providenciado. 

Tendo ocorrido, no entanto, antes do 
julgamento de mérito pelo STF, a revogação 
da norma impugnada deixou de subsistir 
fundamento à ação de inconstitucionalidade. 
Houve perda de objeto, tendo a ação sido 
considerada prejudicada e arquivada sem 
julgamento do mérito.

SÓ QUE INDIGESTA!

chamado “voto de qualidade”, Oprofer ido pelo presidente  do 
Colegiado encarregado de julgar 

determinada causa, só apareceu no ordena-
mento jurídico brasileiro para julgamento 
administrativo de questões tributárias no ano 
de 2009, durante o Governo Lula, quando a Lei 
Ordinária 11.941/2009 incluiu no Decreto 
Federal  n° 70235/72 (regulamentador do 
CARF) o § 9º do art. 25. 

A partir de então, em caso de empate no 
julgamento de processo administrativo que 
versa sobre existência ou não de crédito 
tributário em favor da União, constituía 
prerrogativa do presidente do órgão julgador 
proferir um “voto de desempate”. 

A rigor, não é isto exatamente o que 
preceitua o art. 112 do CTN. O que ele faz é 
determinar regra de hermenêutica, segundo 
a qual deve-se interpretar sempre em favor 
do acusado (esta a palavra utilizada, e não 
“contribuinte”) as regras que definem 
infrações e sanções, que, em direito penal, 
seriam “crime e pena”. 

Seja como for, no CARF, este sistema de 
“voto duplo do presidente em caso de 
empate” prevalecia ao tempo da vigência da 
regra atualmente revogada e isto ofenderia, 
segundo o argumento da OAB, o princípio 
da isonomia entre os conselheiros, por 
concessão de indevido poder ao presidente 
das Turmas.

Assim, em caso de empate no julgamento, 
ainda de acordo com a OAB, deveria 
prevalecer o princípio do in dubio pro 
contribuinte, preceituado no art. 112 do 
Código Tributário Nacional (CTN). Haveria, 
portanto, inconstitucionalidade formal, pois 
a regra da lei ordinária, ao contrariar artigo 
do CTN, invade competência outorgada à lei 
complementar, nos termos do art. 146, III, b, 
da CF/88. 



7

gora, com a mudança em favor dos Acontribuintes (fim do voto de 
qualidade), há campo para pedidos 

de restituição de tributos e multas que já 
foram recolhidos com base em decisões 
tomadas por voto de desempate.    
  
Por outro lado, quem estiver sendo ou já 
tenha sido julgado criminalmente - como 
decorrência do insucesso de sua tese por 
voto de desempate - poderá buscar o 
trancamento da ação penal iniciada com a 
autuação fiscal. 

O trancamento poderá impedir o início ou o 
desenvolvimento de investigações, de ações 
penais já existentes ou, até mesmo, de ações 
penais já definitivamente julgadas.

No direito processual penal, a regra do in 
dubio pro reo existe há décadas. Encontra-se 
hoje no inc. VII do art. 386 e no § 1º do art. 
615,  ambos do CPP. Porém, o seu 
equivalente, no direito penal tributário, não 
são as regras do CARF, mas a do art. 112 do 
CTN.

Uma definição que, se não contraria qualquer 
dispositivo constitucional, também não 
reafirma qualquer deles. Uma definição que 
não tem, a rigor jurídico, qualquer relação 
com a clássica regra do “in dubio pro reo”, por 
se tratarem de fundamentos diversos e 
natureza jurídica distinta. 

Ao fazer expressa referência à palavra 
“acusado”, o art. 112 está definindo 
claramente a autoridade a quem a regra é 
destinada: o juiz criminal. 

Então, quando se fala em decidir, no CARF, 
“em favor do contribuinte em caso de empate 
na votação”, trata-se de uma legítima opção 
política do legislador, que bem poderia – 
também legitimamente – ter optado por 
afirmar exatamente o contrário. 

Afinal, o que está em jogo em casos 
criminais, normalmente é a liberdade 
individual. No caso da existência ou não de 
débito tributário do contribuinte para com o 
fisco, a substância do assunto é quase 
sempre apenas patrimonial, com ocasionais 
investidas/reflexos também no campo 
criminal. 

Se qualquer conselheiro do CARF se valesse 
do art. 112 do CTN para beneficiar um 
contribuinte, estaria atuando de forma por 
demais precoce (os processos crime só se 
iniciam, tradicionalmente, após o julgamento 
administrativo do fato pelo CARF) e 
usurpando competência jurisdicional criminal 
alheia. 

É ele o exclusivo detentor da grave tarefa de 
condenar ou absolver uma pessoa acusada 
de crime tributário. A figura do “acusado” só 
aparece a partir do momento em que há uma 
acusação criminal formal do Ministério 
Público contra um contribuinte, perante um 
juiz com competência criminal. Até lá, não há 
propriamente, um “acusado”. 

É por isto que, como se tratam de decisões 
administrativas de recursos cíveis/tributários 
por parte do CARF, não seria apropriado 
valer-se do art. 112 do CTN para defender o 
que quer que seja em relação ao CARF, 
instituição que não é composta por juízes, 
nem por conselheiros com competência 
criminal. O CARF é composto apenas por 
conselheiros com atribuições (e não 
competências) tributárias. 

Então, não é em razão da incidência do art. 
112 do CTN que ao legislador brasileiro foi 
possível fixar a regra do in dubio pro 
contribuinte, como o fez no art. 19-E da Lei 
Federal 10.522/02. Fê-lo apenas porque lhe 
era lícito optar por esta regra, que altera para 
o oposto a regra que havia sido instituída em 
2009, com o in dubio pro fisco. 

Em 2009, o legislador entendeu necessário 
fixar determinada regra e, analisando e 
refletindo agora sobre os resultados da 
aplicação dessa regra por uma década, 
optou por definir exatamente o contrário. 

Se, em 2009, foi possível que o legislador 
tenha ofendido algum princípio constitucional 
(com os argumentos já apresentados, que 
não chegaram a ser analisados pelo STF), 
em 2020, o legislador aparentemente não 
agiu contrariamente a qualquer norma ou 
princípio constitucional. 

Mas isto será discutido, a seu tempo, no 
julgamento de mérito daquelas novas ADIs. 

AtÉ QUANDO O CONTRIBUINTE

SERÁ A ETERNA VÍTIMA?
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A IMPORTÂNCIA DA MP 899/19

Agora, a única forma de tornar inerte ou ineficaz a regra contida nesse artigo de lei 
que põe fim à regra do “voto de minerva” será questionar perante o STF a 
const i tucional idade dessa regra por meio de uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade. 

Quatro ações desta natureza já foram apresentadas (apensadas à de nº 6399), todas 
sob relatoria do ministro Marco Aurélio Mello, ainda não julgadas (final de julho de 
2020). A questão já vinha sendo discutida na ADIN 5731 (o relator é Gilmar Mendes), 
ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados – CFOAB, visando à 
declaração de inconstitucionalidade do art. 25 § 9º da Lei Ordinária 11.941/2009, que 
incluiu a expressão “que, em caso de empate, terão o voto de qualidade”.

Em caso de empate, a decisão será favorável ao contribuinte. E como Lei é 
evidentemente hierarquicamente superior a um mero regimento interno, nem é 
necessário revogar aqueles dispositivos do Regimento, pois já estão todos atingidos 
pela obsolescência e constituem letra morta. 

raças ao dinamismo do Governo Bolsonaro, a “MP do Contribuinte Legal” G(MP 899/19) converteu-se na Lei Federal 13.988/20 e, assim, a rede 
normativa de proteção do "voto de qualidade" foi desconstruída. Foi um 

passo importantíssimo para trazer ao CARF, mais isenção em seus julgamentos. 
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Em representação ao Ministério Público 
Federal, elas pedem que os conselheiros 
representantes dos contribuintes sejam 
escolhidos por meio de concurso público.

nquanto prevaleceu o voto de Equalidade em favor da Fazenda, as 
entidades representantes dos 

agentes fiscais fingiam não ver problema 
nenhum na composição do CARF. Mas tendo 
perdido o “direito” ao voto de desempate, 
resolveram investir contra o próprio CARF e 
sua composição.  

Atualmente, são eles indicados por confede-
rações representantes do setor produtivo e 
por entidades sindicais, como a Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI), a Confede-
ração Nacional do Comércio (CNC) e a Cen-
tral Única dos Trabalhadores (CUT), o que se-
ria inconstitucional.

Das dez entidades que podem apresentar 
indicações, apenas três (CNC, CNI e CNF) 
efetivamente as apresentam, o que segundo 
aquelas entidades, retiraria representativida-
de dos contribuintes no CARF e a relação 
desses conselheiros com as confederações 
reduziria seu nível de independência para 
julgar. E quando ocorre desses conselheiros 
serem empregados das confederações que 
os indicam, o cenário se agravaria ainda mais, 
ante a adição do conflito de interesses. 

Estes argumentos não são inteiramente 
corretos. Primeiro porque os conselheiros 
representantes dos contr ibuintes se 
submetem a todo um processo de seleção 
subordinado ao crivo da PGFN, do Ministério 
da Economia e do próprio CARF, que 
consideram evidentemente a formação 
acadêmica e profissional do conselheiro 
indicado.

É legítima a preocupação com a composição 
do CARF, já que se trata de uma entidade que 
profere um tipo de julgamento, embora não 
constitua um órgão do Judiciário. Não “julga”, 
apropriadamente. Nem por isto, contudo, 
deva inexistir uma preocupação com a 
integridade de seus julgamentos, o que passa 
necessariamente, claro, pela discussão de 
sua composição. 

Se  engana  quem  acredita  que o CARF seja 

“apenas” uma instância recursal administrati-
va ou um órgão encarregado de julgamento 
administrativo. 

Basta saber que ali existem, atualmente (iní-
cio do segundo semestre de 2020), 122 mil 
processos aguardando julgamento para se ter 
uma ideia da importância deste órgão e da 
necessidade de ele contar com uma gover-
nança eficiente e técnica, equilibrada e justa.  

Portanto, em algumas situações, a definição 
dada ao caso pelo CARF acaba constituindo a 
palavra final institucional, pois que obstado o 
acesso à justiça formal a partir dali. Na 
prática, algumas decisões do CARF acabam 
se assemelhando a uma decisão judicial 
própria de um STF, caso o acesso à Justiça 
estiver vetado. 

Mas, se analisadas algumas decisões 
judiciais (especialmente de tribunais) 
poderemos constatar que o julgamento 
realizado pelo CARF é levado em conta pelo 
Judiciário. Note-se, por exemplo, que por 
suposta “falta de interesse de agir”, muita vez 
a União não consegue recorrer ao Judiciário 
de uma decisão tomada no CARF quando um 
seu representante tiver votado contra o 
entendimento da Fazenda. Em outras 
oportunidades se afirma, nestes casos, que 
não haja legitimidade da União para acessar o 
Judiciário. 

Então, é importante que o CARF, por produzir 
uma espécie de “protojustiça” ou uma “pré-
justiça”, seja encarado como deve ser: como 
um órgão de efetivo julgamento. 

Então não é verdade que o julgamento 
proferido no CARF seja inútil. Pelo menos em 
ocasiões em que algum representante da 
Fazenda Nacional profira entendimento 
contrário aos interesses da Fazenda. Esta 
circunstância tem obstado o acesso desse 
órgão à Justiça formal, o que evidencia 
claramente que em certas ocasiões o 
julgamento administrativo transcende os 
limites normais de uma instância meramente 
administrativa. 

Muitos advogam sua extinção por considerar 
que mesmo depois que o CARF decide, “a 
discussão vai parar no Judiciário do mesmo 
modo”, o que o tornaria então um “órgão inútil 
e desnecessariamente dispendioso”.

Daí a preocupação em tornar suas práticas o 
mais próximas possível às de um órgão 
judicial, com mecanismos de garantia de 
atuação de seus conselheiros (como o 
mandato, que já existe), o distanciamento 
destes em relação às partes (garantindo um 
mínimo de neutralidade em seu posiciona-
mento para que a decisão a ser por ele 
proferida seja minimamente justa) e outras 
formas de outorgar integridade ao resultado 
de sua atuação institucional. 

O ideal, então, é contar com mecanismos 
capazes de garantir que o conselheiro do 
CARF (seja ele representante da Fazenda ou 
representante dos Contribuintes) tenha 
condições práticas de julgar com independên-
cia e autonomia em relação à representação a 
que estão supostamente atrelados.

Afastar os conselheiros do CARF dos 
elementos que tornavam quase ridícula a 
atuação dos vogais da Justiça do Trabalho 
(de triste lembrança) é também importantíssi-
mo. O vogal dos trabalhadores e o vogal das 
empresas, não togados (e que supostamente 
“colaboravam” com o julgamento que seria 
proferido pelo “juiz togado”, este sim um 
técnico) jamais votavam contra os interesses 
de quem representavam. Que tipo de “justiça” 
era aquela?

Se não houver uma atuação coordenada, 
principalmente pela comunidade empresarial, 
no sentido de proteger os conselheiros do 
CARF, eles acabam constituindo os “vogais” 
do órgão. 

PRECISA SE UNIR EM DEFESA DOS 
CONSELHEIROS DO CARF?

PORQUE A COMUNIDADE EMPRESARIAL

Se não houver uma 
atuação coordenada, 
principalmente pela 
comunidade empresa-
rial,  no sentido de 
proteger os conselhei-
ros do CARF, eles 
acabam constituindo 
os “vogais” do órgão. 
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fácil constatar que todos os 

É“remédios” que estão sendo 
preconizados pelas entidades 

representantes dos agentes fiscais para 
“aprimorar” a atuação dos conselheiros 
representantes dos contribuintes, no 
CARF, se aplicam com ainda muito 
maior razão aos próprios representantes 
da Fazenda. 

Pelo menos, os representantes dos 
contribuintes têm sempre formação 
jurídica, enquanto que isto é raríssimo 
dentre os representantes da Fazenda. 

A atuação daquelas entidades represen-
tantes de agentes fiscais constitui uma 
ofensa aos atuais e aos anteriores 
ocupantes dessas funções e parece 
olvidar que, pela representação dos 
contribuintes, passaram juristas de 
primeira grandeza que posteriormente 
galgaram postos jurídicos de elevada 
importância na república. 

Estão elas a criticar a representação dos 
contribuintes sem olhar para a evidente 
baixa qualidade jurídica da composição 
dos representantes da Fazenda, 
exigindo de outros o atendimento a 
regras que eles próprios não estão 
dispostos a observar.

Afinal, qual a necessidade de que a 
seleção dos conselheiros representan-
tes da Fazenda recaia sempre em 
agentes fiscais sem nenhum conheci-
mento jurídico, quando a União poderia, 
com facilidade, valer-se da AGU, da 
CGU e de outros órgãos apinhados de 
profissionais do Direito? Lançando mão 
de profissionais desses órgãos, a 
qualidade dos julgamentos tenderia a 
aprimorar-se.

Há muito a aprimorar no CARF. Mas não 
nos pontos focados por essas entidades, 
nem na forma de atuação dos atuais 
conselheiros representantes dos 
contribuintes. É preciso rever os 
requisitos para indicação/nomeação de 
conselhe i ros  representantes da 
Fazenda e discutir formas de garantir a 
estes e aos representantes dos 
contribuintes uma atuação minimamen-
te autônoma e independente em relação 
à sua representação.

É preciso encarar com naturalidade que 
o convencimento jurídico prevaleça nos 
julgamentos do CARF. E encarar como 
normal que em muitas situações práticas 
dos julgamentos no dia a dia, os 
representantes dos contribuintes 
decidam em favor da Fazenda e os 
representantes da Fazenda julguem em 
favor dos contribuintes. Isto sim é fazer 
justiça. Isto sim é normal e desejável. 

FAÇA O QUE eu quero,
MAS NÃO quero 
    

eu FAÇO!
que FAÇA O QUE 
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