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Histórico
Os Conselhos de Contribuintes a partir de 1977 - 1o., 2o. e 3o. Conselhos
Os três Conselhos de Contribuintes eram organizados em Câmaras com oito
Conselheiros e quatro Suplentes, metade Representantes da Fazenda e metade
Representantes dos Contribuintes, sendo o Primeiro Conselho composto por oito
Câmaras, o Segundo Conselho por quatro Câmaras, e Terceiro Conselho por três
Câmaras.
Em 2007, ocorreu a unificação da Secretaria da Receita Federal com a Secretaria da
Receita Previdenciária, sendo que a Lei nº 11.457 transferiu para o 2º Conselho de
Contribuintes a competência para julgamento de recursos referentes às contribuições
Previdênciárias. Foram então instaladas duas novas câmaras naquele órgão, oriundas do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS.
A
Câmara
Superior
de
Recursos
Fiscais
CSRF
O Decreto nº 70.235 de 1972, que rege o Processo Administrativo-Fiscal Federal (PAF),
estabelecia, originalmente a possibilidade de recurso especial dirigido ao Ministro da
Fazenda, contra decisões dos Conselhos.
Em 1979 foi criada a Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, mediante Decreto nº
83.304, para julgar esses recursos no âmbito dos próprios Conselhos.
A CSRF, também paritária, é formada por presidentes e vice-presidentes de Câmaras do
Conselho.
O
Conselho
Adminsitrativo
de
Recursos
Fiscais
CARF
Com a edição da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 (convertida na Lei
nº 11.941, de 27 de maio de 2009), foi criado o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF. Sua instalação ocorreu em 19 de fevereiro de 2008, com a edição da
Portaria MF nº 41, de 17 de fevereiro de 2009 (publicado no DOU de 19/02/2009), por
ato do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda.
O CARF resultou da unificação da estrutura administrativas do Primeiro, Segundo e
Terceiro Conselho de Contribuintes em um único órgão, mantendo a mesma natureza e
finalidade dos Conselhos, de órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura do
Ministério da Fazenda, com a finalidade de julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem
sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
A unificação dos Conselhos em um único órgão - Conselhos Administrativo de
Recursos Fiscais
(CARF)
visou
proporcionar
maior
racionalidade
administrativa, redução de custos operacionais e melhor aproveitamento e alocação dos
recursos, considerando que os três Conselhos tinham a mesma natureza e finalidade,
porém estruturas administrativas distintas, com sobreposição de tarefas e fluxo de
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trabalho. Com a criação do novo órgão as estruturas foram unificadas, permitindo melhor
coordenação das atividades de planejamento, orçamento, logística, gestão de pessoas,
documentação, tecnologia e segurança da informação etc, permitindo ainda maior
agilidade na tomada e implementação das decisões.

Em 2015 ocorreu a chamada “Operação Zelotes”, operação da Polícia Federal do Brasil,
para investigar esquema de corrupção no CARF.
Depois dessa operação, houve reestruturação no CARF. Dentre as principais mudanças,
vale citar a exigência de dedicação exclusiva aos Conselheiros representantes dos
contribuintes, bem como limitação temporal ao exercício de tal função.

Sobre o CARF
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, órgão colegiado, paritário,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos
de ofício e voluntário de decisão de 1ª (primeira) instância, bem como os recursos de
natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS
1ª Seção
À 1ª Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1ª
instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de antecipação do
IRPJ, ou se referir a litígio que verse sobre pagamento a beneficiário não identificado ou
sem comprovação da operação ou da causa;
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IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do IRPJ,
formalizados com base nos mesmos elementos de prova;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação
referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao tratamento diferenciado
e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e
recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, mediante regime único de arrecadação (Simples- Nacional);
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas,
relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
VII - tributos, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na
competência julgadora das demais Seções.

2ª Seção
À 2ª Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1ª
instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF);
II - IRRF;
III - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR);
IV - 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; e
V - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas físicas e
jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo.

3ª Seção
À 3ª Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1ª
instância que versem sobre aplicação da legislação referente a:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na importação de
bens e serviços;
II - Contribuição para o Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL);
III - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
IV - crédito presumido de IPI para ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins;
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V - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF);
VI - Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a Transmissão de Valores e de Créditos
e Direitos de Natureza Financeira (IPMF);
VII - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários (IOF);
VIII - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE);
IX - Imposto sobre a Importação (II);
X - Imposto sobre a Exportação (IE);
XI - contribuições, taxas e infrações cambiais e administrativas relacionadas com a
importação e a exportação;
XII - classificação tarifária de mercadorias;
XIII - isenção, redução e suspensão de tributos incidentes na importação e na exportação;
XIV - vistoria aduaneira, dano ou avaria, falta ou extravio de mercadoria;
XV - omissão, incorreção, falta de manifesto ou documento equivalente, bem como falta
de volume manifestado;
XVI - infração relativa à fatura comercial e a outros documentos exigidos na importação
e na exportação;
XVII - trânsito aduaneiro e demais regimes aduaneiros especiais, e regimes aplicados em
áreas especiais, salvo a hipótese prevista no inciso XVII do art. 105 do Decreto-Lei nº 37,
de 18 de novembro de 1966;
XVIII - remessa postal internacional, salvo as hipóteses previstas nos incisos XV e XVI,
do art. 105, do Decreto-Lei nº 37, de 1966;
XIX - valor aduaneiro;
XX - bagagem; e
XXI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas físicas e
jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo. Parágrafo único.
Cabe, ainda, à 3ª (terceira) Seção processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1ª (primeira) instância relativa aos lançamentos decorrentes do
descumprimento de normas antidumping ou de medidas compensatórias.

Incluem-se na competência das Seções os recursos interpostos em processos
administrativos de compensação, ressarcimento, restituição e reembolso, bem como
de reconhecimento de isenção ou de imunidade tributária.
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Os recursos interpostos em processos administrativos de cancelamento ou de suspensão
de isenção ou de imunidade tributária, dos quais não tenha decorrido a lavratura de auto
de infração, incluem-se na competência da 2ª Seção.

DA CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS
Cabe à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar o recurso
especial.
Ao Pleno da CSRF compete a uniformização de decisões divergentes, em tese, das turmas
da CSRF, por meio de resolução.

A presidência do CARF será exercida por conselheiro representante da Fazenda
Nacional.
A vice-presidência do CARF será exercida por conselheiro representante dos
Contribuintes
A presidência das Seções e das Câmaras será exercida por conselheiro representante da
Fazenda Nacional.
O vice-presidente da Câmara será designado dentre os conselheiros representantes dos
Contribuintes, preferencialmente entre aqueles com maior tempo de exercício de mandato
no CARF.

Da composição das Seções, Câmaras e Turmas
As Seções são compostas, cada uma, por 4 (quatro) Câmaras.
As Câmaras poderão ser divididas em até 2 (duas) Turmas de julgamento.
As Turmas de Julgamento são integradas por 8 (oito) conselheiros, sendo 4 (quatro)
representantes da Fazenda Nacional e 4 (quatro) representantes dos Contribuintes.
Turmas extraordinárias: integradas por 4 (quatro) conselheiros suplentes, sendo 2
(dois) representantes da Fazenda Nacional e 2 (dois) representantes dos Contribuintes.
São competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60
(sessenta) salários mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle
do crédito tributário, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência
de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de
exigência de crédito tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
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O Presidente do CARF poderá elevar o limite de que trata o caput a até 120 (cento e
vinte) salários mínimos, à medida da redução do acervo de processos, bem assim
definir outras hipóteses para apreciação pelas turmas extraordinárias.

Lei nº 13.988, de 14/04/2020, decorrente da conversão em Lei da Medida Provisória nº
899/2019:
Art. 23. Observados os princípios da racionalidade, da economicidade e da
eficiência, ato do Ministro de Estado da Economia regulamentará:
I - o contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado aquele
cujo lançamento fiscal ou controvérsia não supere 60 (sessenta) salários mínimos;
II - a adoção de métodos alternativos de solução de litígio, inclusive transação,
envolvendo processos de pequeno valor.
Parágrafo único. No contencioso administrativo de pequeno valor, observados o
contraditório, a ampla defesa e a vinculação aos entendimentos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o julgamento será realizado em última instância
por órgão colegiado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aplicado o disposto no Decreto nº
70.235, de 6 de março de 1972, apenas subsidiariamente.

Os conselheiros do CARF serão designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, com
mandato de 2 (dois) anos. É permitida a recondução de conselheiro, titular e suplente,
desde que o tempo total de exercício no mandato não exceda ou venha a exceder 6 (seis)
anos, ressalvada a hipótese em que o conselheiro exerça encargo de Presidente de
Câmara, de Vice-Presidente de Câmara, de Presidente de Turma ou de Vice-Presidente
de Turma, cujo prazo máximo será de 8 (oito) anos.

PROCEDIMENTO DE VOTAÇÃO
Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra, sucessivamente:
I - ao relator, para leitura do relatório;
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral por
15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério do
presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério do
presidente;
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IV - ao relator, para proferir seu voto;
V - aos demais conselheiros para debates e esclarecimentos.
Encerrado o debate o presidente tomará, sucessivamente, os votos dos demais
conselheiros, na ordem dos que tiveram vista dos autos e dos demais, a partir do 1º
conselheiro sentado a sua esquerda, e votará por último, proclamando, em seguida, o
resultado do julgamento, independentemente de ter tido vista dos autos.

As turmas só deliberarão quando presente a maioria de seus membros, e suas deliberações
serão tomadas por maioria simples, cabendo ao presidente, além do voto ordinário, o
de qualidade.

Lei nº 13.988, de 14/04/2020, decorrente da conversão em Lei da Medida Provisória
nº 899/2019:
Art. 28. A Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 19-E:
“Art. 19-E. 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.
Há controvérsias sobre a amplitude de tal disposição legal: se abrangeria indeferimento
de compensação, por exemplo.
ADIs propostas contra o “fim do voto de qualidade”: ADIs 6.415, 6.399 e 6.403

É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, exceto nos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei nº 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei nº 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
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c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei 73 Complementar
nº 73, de 1993.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei nº 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei nº
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

DOS RECURSOS
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os seguintes
recursos:
I - Embargos de Declaração;
II - Recurso Especial; e
III - Agravo.
Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.

DAS SÚMULAS
As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de
observância obrigatória pelos membros do CARF.
O enunciado de súmula poderá ser revisto ou cancelado por proposta do Presidente do
CARF, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, do Secretário da Receita Federal do
Brasil ou de Presidente de Confederação representativa de categoria econômica habilitada
à indicação de conselheiros
§ 4º Se houver superveniência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543B e 543-C da Lei nº 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei nº 13.105, de 2015
- Código de Processo Civil, que contrarie súmula do CARF, esta súmula será revogada
por ato do presidente do CARF.
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DAS RESOLUÇÕES DO PLENO DA CSRF
As resoluções do Pleno objetivam uniformização de decisões divergentes das turmas da
CSRF.
A matéria a ser levada ao Pleno se resumirá à divergência, em tese, entre posições de 2
(duas) turmas da CSRF. As resoluções serão aprovadas por maioria absoluta dos
conselheiros, entram em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União e
vinculam as turmas julgadoras do CARF, devendo ser disponibilizadas no sítio do CARF.
Os processos que tratarem de matéria objeto de proposição de uniformização de decisões
divergentes da CSRF, enquanto não decidida pelo Pleno, não serão incluídos em pauta.
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