
Página 1 de 4 

 

 
 
 
Excelentíssimo Senhor 
WALTER SOUZA BRAGA NETTO 
Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República 

 
Brasília, 7 de abril de 2020 

 
 

Senhor Ministro, 

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, a Medida Provisória (MP) nº 899, 
que regulamenta a transação tributária prevista no Código Tributário Nacional (CTN), foi 
aprovada em 24 de março na forma do Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 2/2020, e 
segue para sanção do senhor Presidente da República (com prazo até o dia 15 de 
abril). 

O PLV aprovado trouxe significativa mudança para os julgamentos 
administrativos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) ao 
extinguir o voto de qualidade, atendendo ao que está expressamente previsto no art. 
112, inciso II do Código Tributário Nacional (CTN), o qual dispõe sobre a interpretação 
da lei tributária de forma mais favorável ao contribuinte. 

A Lei nº 11.941, de 2009, inseriu dispositivo ao Decreto nº 70.235/72 a fim de 
determinar que, em caso de empate nos julgamentos, os presidentes das Turmas da 
Câmara Superior, das câmaras, das suas turmas e das turmas especiais, que são 
conselheiros representantes da Fazenda Nacional, terão o voto de qualidade. Essa é a 
regra atualmente vigente sobre o voto de desempate no CARF. Assim, após terem sido 
proferidos os votos de todos os conselheiros, inclusive o do Presidente da Turma 
julgadora, e o resultado do julgamento continuar empatado, cabe ao Presidente, 
conselheiro representante da Fazenda Nacional, o voto de qualidade. 
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Os dados extraídos do Relatório Decisões do CARF: Janeiro a Dezembro de 
20161 demonstram que as decisões proferidas pelo órgão são, em sua maioria, dadas 
por unanimidade de votos, correspondendo a 66,3% do total. As decisões proferidas 
por maioria de votos, por sua vez, representam 26,4%. Tanto as decisões proferidas 
por unanimidade quanto por maioria de votos favorecem, em maior número, os 
contribuintes. 

Quanto às decisões proferidas por voto de qualidade, estas representam 7,3% 
do total e favorecem, em maior número, a Fazenda Nacional, de acordo com o relatório 
disponibilizado pelo CARF. O percentual das decisões proferidas por voto de qualidade, 
em 2014, era de 4,85%, de acordo com pesquisa realizada pela Associação Brasileira 
de Jurimetria (ABJ)2, o que indica um aumento nas decisões proferidas por voto de 
qualidade nos últimos anos. 

Posteriormente, o CARF divulgou que, entre 2017 e 2019, 7% dos casos 
julgados foram decididos pelo voto de qualidade, sendo 5% a favor da Fazenda e 2% a 
favor dos contribuintes. 

 
Note, senhor Ministro, que a escassez dos dados divulgados foi criticada por não 

permitir uma avaliação qualitativa, notadamente no que se refere às matérias tratadas 
nos recursos decididos pelo voto de qualidade. 

Embora esse percentual seja baixo, preocupa o fato de que o resultado da 
votação por voto de qualidade seja obtido em matérias relevantes, nas quais não se 
formou maioria simples ou absoluta de votos dos conselheiros. O relatório elaborado 
pelo próprio CARF deixa em evidência as matérias decididas em 2016 por voto de 
qualidade, das quais se destacam: (i) trava de 30% na compensação de prejuízos no 
encerramento de atividades; (ii) ágio transferido e ágio interno; (iii) lucros no exterior – 

 
1 Disponível em: https://idg.carf.fazenda.gov.br/noticias/2017/carf-divulga-relatorio-das-decisoes-
proferidas-de-janeiro-a-dezembro-de-2016. 
2 Informações extraídas de https://jota.info/justica/vies-de-conselheiros-do-carf-e-mito-aponta-pesquisa-
29052015. 
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acordos de bitributação; (iv) multa isolada aplicada após o encerramento do ano-
calendário; (v) juros sobre capital próprio – anos anteriores; (vi) juros sobre multa; (vii) 
contribuição previdenciária – adicional de férias, multa por compensação indevida, 
SENAR, participação nos lucros ou resultados; (viii) IRPF – capitalização de lucros 
versus ganho de capital; e (ix) receitas de intermediação das instituições financeiras – 
base de cálculo do PIS/Pasep e COFINS. 

Assim, apesar de ser utilizado poucas vezes quando comparado ao volume de 
processos julgados pelo CARF, o voto de qualidade é utilizado em julgamentos de 
elevada importância tanto para o fisco quanto para os contribuintes, nos quais são 
discutidas teses sobre aplicação e interpretação da legislação tributária federal. 

Preocupa, ainda, o fato de que mais de 70% dos julgamentos decididos por voto 
de qualidade possuem resultados finais favoráveis à Fazenda Nacional, o que 
demonstra que, nos casos de maior relevância, prevalece o posicionamento enviesado 
em benefício do Fisco. 

Dada a importância das decisões proferidas pelo CARF na formação da 
jurisprudência e orientação dos Tribunais, a extinção do voto de qualidade é a 
medida pautada pela justiça fiscal e em perfeita sintonia com as normas vigentes, 
proporcionando maior segurança jurídica para as partes envolvidas na relação 
jurídico-tributária. Trata-se, portanto de assegurar a aplicação do princípio "in dubio 
pro contribuinte", já que o contribuinte, em grande parte pequeno e médio empresário, é 
a parte mais fraca da relação tributária, se confrontado ao Fisco. 

Este é um antigo pleito de todas as Confederações que gozam da prerrogativa 
legal de indicar conselheiros para o CARF. Além de constar de diversas propostas que 
tramitam no Congresso Nacional, também é alvo de questionamentos no Poder 
Judiciário. 

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por meio da 13ª Vara Federal Cível do 
Distrito Federal, decidiu que o voto de qualidade “viola frontalmente os mais basilares 
princípios democráticos de direito” (Processo 10053008120164013400). A 2ª Vara da 
mesma Seção Judiciária, quando instada a se manifestar sobre a questão, decidiu que, 
“em sede de interpretação dos julgamentos no colegiado administrativo do CARF, a 
regra que deve prevalecer é aquela prevista no art. 112, inciso II do CTN, eis que se 
instalou naquele órgão julgador verdadeira dúvida quanto aos fatos em discussão e 
seus efeitos legais” (Processo 00413762420164013400). 

Além disso, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ingressou 
no Supremo Tribunal Federal com a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5371, 
requerendo que a Suprema Corte declare inconstitucional o voto de qualidade nos 
moldes em que é exercido no CARF. Para a OAB, o voto de qualidade dá ao Fisco dois 
votos nos julgamentos, ferindo os princípios constitucionais da isonomia e da 
proporcionalidade. Afirma ainda, que nos moldes em que é usado, o CARF "se utiliza 
de procedimentos discriminatórios e arbitrários para proferir seu julgamento". 
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Em observância ao disposto no Código Tributário Nacional, buscando alcançar o 
maior grau de justiça tributária e o fortalecimento do CARF como instância 
administrativa de solução de conflitos tributários, os signatários das Confederações 
elevam a Vossa Excelência o pleito de que, quando da sanção presidencial, a Casa 
Civil da Presidência da República considere a sanção integral da Medida 
Provisória nº 899, aprovada na forma do Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 
02/2020, e portanto a manutenção do artigo 28 do PLV nº 2/2020 aprovado pelo 
Congresso Nacional. 

 
Respeitosamente,                                                (em ordem alfabética de entidade) 

 
 
 

JOSÉ ROBERTO TADROS 
Presidente da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC) 

GLÁUCIO LUIZ SAMPAIO 
PEREIRA DA SILVA BINDER 

Presidente da Confederação Nacional da 
Comunicação Social (CNCOM) 

MÁRCIO LOPES DE FREITAS 
Presidente da Confederação Nacional 

das Cooperativas (CNCoop) 

 

 

SÉRGIO AGAPITO LIRES RIAL 

Presidente da Confederação Nacional das 
Instituições Financeiras (CNF) 

 

 

ROBSON BRAGA DE ANDRADE 

Presidente da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) 

 

 

BRENO DE FIGUEIREDO 
MONTEIRO 

Presidente da Confederação Nacional 
de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos 

e Serviços (CNSaúde) 
 

 

 

 

MARCIO SERÔA CORIOLANO 
Presidente da Confederação Nacional das 

Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada 
e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização 

(CNSeg) 

 

 

  

 

VANDER FRANCISCO COSTA 
Presidente da Confederação Nacional 

do Transporte (CNT) 

 

 
C.C.  JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCISCO  

Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República 
 
HUMBERTO FERNANDES DE MOURA  
Subchefe Adjunto Executivo da Secretaria de Assuntos Jurídicos da Casa Civil  

 


