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Contexto da Reforma do CARF 

• Já havia discussões sobre alterações no 
andamento dos processos 

– Tinha sido publicada Portaria do Presidente do CARF 
exigindo produtividade dos julgadores 

– Mudanças frequentes nas composições das câmaras 
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Contexto da Reforma do CARF 

• Operação Zelotes 

– Deflagrada em Março de 2015 

– Acusações 

• Corrupção de julgadores 

• Tráfico de influência 

• Manipulação de trâmites processuais e resultados dos 
julgamentos 

– “Advocacia Administrativa” 

• Perdas estimadas em R$ 19 bilhões  

 

– Além das investigações da Polícia Federal 

• CPI no Congresso Nacional 
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Principais alterações 

• Afastamento dos advogados 

• Reorganização das Turmas, Câmaras e Seções 

• Seleção de Julgadores 

• Mandato 

• Processo Administrativo 

• Pauta temática 
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Afastamento de Advogados 

• Renúncia de mais de 80% dos Conselheiros do 
Contribuinte 

– Confederações prepararam novas listas de indicações 
de candidatos 

• Dificuldade: 

– Candidato não pode ser remunerado por outra fonte (exceto no 
caso de atividades docentes) 
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Reorganização das Seções, Câmaras e 
Turmas 

 
• Redução do número total de Turmas 

 

• Aumento do número de Conselheiros por turma 

– De 6 para 8 Conselheiros 

 

• Manutenção da Câmara Superior de Recursos Fiscais 

– Conselheiros da CSRF não participam das Turmas de 2ª 
Instância 
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Reorganização das Seções, Câmaras e 
Turmas 

1a Seção 2a Seção 3a Seção Câmara Superior 

Nº Câmaras 4 4 4 1 

Turmas por Câmara 2 2 2 3 

Julgadores por 
Turma 

8 8 8 10 

Matérias  IRPJ / CSLL 
IRRF, quando se 
tratar de antecipação 
do IRPJ; 
CSLL, IRRF, 
PIS/COFINS, quando 
reflexos do IRPJ 
Questões relativas 
ao SIMPLES  
tributos, 
empréstimos 
compulsórios, anistia 
e matéria correlata 
não incluídos na 
competência 
julgadora das demais 
Seções 

IRPF 
IRRF 
ITR 
Contribuições 
Previdenciárias, 
inclusive as instituídas 
a título de substituição 
e as devidas a 
terceiros, definidas no 
art. 3º da Lei nº 
11.457, de 16 de março 
de 2007 

PIS/COFINS e 
PIS/COFINS-
Importação 
FINSOCIAL 
IPI e crédito 
presumido  
CPMF/IPMF 
IOF 
CIDE 
II / IE 
Temas 
aduaneiros 

 

1a Turma: temas da 1a 
Seção 

 
2a. Turma: temas da 2a 

Seção 
 

3a. Turma: temas da 3a. 
Seção 
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Processo Administrativo no CARF 

• 1. Sorteio do Relator pelo Serviço de Seção (Sesej) 

– Vinculação entre processos por: 

• conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de 
crédito tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato 
idêntico, incluindo aqueles formalizados em face de diferentes 
sujeitos passivos 

• decorrência, constatada a partir de processos formalizados em 
razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo 
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que 
veiculem outras matérias autônomas 

• reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo 
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, 
mas referentes a tributos distintos 

– Vinculação pode ser requerida pelas partes ou pelo Conselheiro 
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Processo Administrativo no CARF 

• 2. Inclusão do processo em pauta 

– No prazo máximo de 6 (seis) meses, contados da 
data do sorteio, o relator deverá incluir em pauta os 
processos a ele destinados 

• No retorno da diligência: inclusão em pauta de julgamento 
no prazo máximo de 6 (seis) meses 

• Será desconsiderada para efeitos da contagem do prazo a 
inclusão de processo em pauta que não esteja com ementa, 
relatório e voto elaborados na data da sessão, bem como a 
inclusão de processo cuja retirada de pauta foi realizada a 
pedido do relator 
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Processo Administrativo no CARF 

• 3. Sessões de julgamento 

– 12 reuniões ordinárias por Turma 

– Sessão sempre pública 

• Possibilidade de transmissão, via internet, e gravação em meio digital 

– Presencial ou não-presencial 

• A sessão de julgamento não presencial, realizada por vídeo conferência ou 
tecnologia similar, deverá seguir o mesmo rito e asseguradas as mesmas 
garantias das sessões presenciais, com disponibilização de salas de 
recepção e transmissão para atuação das partes e gravação da sessão de 
julgamento 

– Recursos em processos de valor cujo valor original seja inferior a R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais) ou, independentemente do valor, forem 
objeto de súmula ou resolução do CARF ou de decisões do Supremo Tribunal 
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos arts. 543-B e 543-C 
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil (CPC) 
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Processo Administrativo no CARF 

• 3. Sessões de julgamento 

– Memoriais: 

• Assegurado o direito de apresentar memoriais em meio digital 
previamente ao julgamento 

– Sustentação Oral 

• 15 minutos, prorrogáveis por mais 15 a critério do Presidente 

• Possibilidade no caso de retorno de diligência e embargos 

– Deliberações 

• Por maioria simples 

• Mantido voto de qualidade do presidente 

– Formalização do acórdão 

• Em até 30 dias da sessão de julgamento 
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Processo Administrativo no CARF 

• 4. Pauta temática 
– Criação interna do Presidente do CARF (Art. 47 do RICARF); 

 

– Processos com mesma concentração temática (idêntica questão de 
direito); 

 

– Presidente da Turma poderá escolher um deles para sorteio e 
julgamento (Art. 47, §1° do RICARF); 

 

– Paradigma para os demais recursos. 
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• 4. Pauta temática – CSRF – desde Dez/16 

– Maioria de Votos  

 

 Ágio (privatizações)  
 Lei 9.532/97 – editada por FHC justamente para incentivar a compra de empresas 

públicas por companhias estrangeiras 

 As operações de privatização de empresas públicas que se utilizaram de empresa-
veículo não podem usar o ágio. Entretanto, em muitas dessas operações, os fundos 
de pensão participaram como acionistas, e eles não podem comprar empresas, a 
saída foi a criação de uma terceira empresa com capital dos interessados na 
privatização 

 

 Ágio (interno)  
 “Ágio em si mesmo” - quando envolve empresas do mesmo grupo econômico 

 Aumento de produtividade, expansão, verdadeiro propósito negocial 

 Expressa proibição pela Lei 12.937/14. Até então, não havia restrição na legislação 
quanto a operações dentro de um mesmo grupo 

 

 

 
 

 

Processo Administrativo no CARF 
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• 4. Pauta temática – CSRF – desde Dez/16 
 Ágio (empresa-veículo) 
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE. 

Não há previsão legal, no contexto dos artigos 7º e 8º da Lei nº 9.532/1997 e dos artigos 
385 e 386 do RIR/99, para transferência de ágio por meio de interposta pessoa jurídica da 
pessoa jurídica que pagou o ágio para a pessoa jurídica que o amortizar, que foi o caso dos 
autos, sendo indevida a amortização do ágio pela recorrida. 

 

 Preço de Transferência (IN 243/02) 
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL60. AJUSTE, IN/SRF 243/2002. ILEGALIDADE. 
INEXISTÊNCIA. 

Descabe a argüição de ilegalidade na IN SRF nº 243/2002 cuja metodologia busca 
proporcionalizar o preço parâmetro ao bem importado aplicado na produção. Assim, a 
margem de lucro não é calculada sobre a diferença entre o preço líquido de venda do 
produto final e o valor agregado no País, mas sobre a participação do insumo importado no 
preço de venda do produto final, o que viabiliza a apuração do preço parâmetro do bem 
importado com maior exatidão, em consonância ao objetivo do método PRL 60 e à finalidade 
do controle dos preços de transferência. 

 

Processo Administrativo no CARF 
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• 4. Pauta temática – CSRF – desde Dez/16 
  JCP Retroativo 

 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS 
TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS POSTERIORES. VEDAÇÃO.   

     1 - O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa faculdade 
concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência. Incabível a deliberação de 
juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios 
contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de 
competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou. 

 O regime de competência é o pagamento e não a deliberação 

 Logo, é proibida a dedutibilidade dos JCP que tomem como base de referência a deliberação dos 
acionistas pelo seu pagamento havida em exercícios anteriores ao do efetivo pagamento 

 Entretanto, a legislação não estabelece nenhum momento específico para o pagamento dos JCP e, 
portanto, nada está estipulado no sentido de que a dedução dos JCP deva ser feita no mesmo exercício-
financeiro em que realizado o lucro da empresa. Não há renúncia do direito de pagá-los 

 

  Trava 30% incorporação 
 A extinção da pessoa jurídica não configura exceção à aplicação do limite de 30% do lucro líquido 

para compensação de saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL.  

 Não há base legal para compensação integral  

 Lei nº 8.981, de 1995 (limite temporal) 

Processo Administrativo no CARF 
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• 4. Pauta temática – CSRF – desde Dez/16 
  CSLL – coisa julgada 

 Decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei 
nº 7.689/88, na parte em que tomou o mesmo fato gerador e base de cálculo do 
IRPJ (no caso, o lucro). Muitas empresas não pagam a CSLL. 

 Entretanto, tais decisões “não valeriam mais”. Isso porque, em 2007, após analisar a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adi) 15, o STF entendeu pela 
constitucionalidade da contribuição 

 Logo, a partir dessa decisão do STF a coisa julgada para de produzir efeitos para 
todos, com efeito vinculante 

 Total ofensa aos princípios e limites da Coisa Julgada 

 A norma que instituiu a CSLL continua a mesma desde que foi editada, e por isso as 
decisões judiciais ainda estão valendo. Não houve modificação substancial da Lei, 
exceção feita à alíquota ou a previsão para instituições financeiras 

 O fato de o STF posteriormente manifestar-se em sentido oposto à decisão judicial 
transitada em julgado em nada pode alterar a relação jurídica estabilizada pela coisa 
julgada (decisões favoráveis à tese no STJ e STF) 

 

 

Processo Administrativo no CARF 
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• 4. Pauta temática – CSRF – desde Dez/16 
 Aplicação de Juros sobre Multa 

JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A obrigação tributária 
principal compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre o 
crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros 
de mora, devidos à taxa Selic. (Processos Administrativos nº 
16327.720497/2011-02, nº 12963.000065/2010-36 e nº 
16682.721029/2012-89, julgados em 19/01/2016) 

 

 Qualificação da multa de ofício/multa agravada 

 Decadência (art. 150, §4°, CTN) 

 

 

Processo Administrativo no CARF 
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Conclusão – Tendências CARF 

• 1. Análise dos aspectos econômicos, e não apenas jurídicos, de 
cada uma das operações 

– Portanto, as operações praticadas pelas empresas necessitam 
ter razoabilidade econômica 

– Análise da substância efetiva de cada um dos negócios 
praticados 

 

• 2. Análise dos aspectos negociais das operações 

– Justificativas e consequências das implementações das 
estruturas 

 

• 3. A economia tributária terá, cada vez mais, que ser 
consequência, e não causa, dos negócios empresarias 

 
18 
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São Paulo 

Rio de Janeiro 

Brasília 

Porto Alegre 

Campinas 

New  York 

tozzinifreire.com.br 

 

Muito obrigada!! 

 

 

 

 
ctapias@tozzinifreire.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


