
 

 

 

 

 

 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

PRESIDÊNCIA 

 

 

OFÍCIO Nº 69/2020 – SAP   Brasília, 20 de abril de 2020. 

 

À Sua Excelência a Senhora  

ADRIANA GOMES RÊGO 

Presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF  

SCS, Bloco J, Quadra 01 – Asa Sul 

Edifício Alvorada 

70.369-900 Brasília-DF  

 

Assunto: Regulamentação das Sessões Virtuais para processos acima de R$ 1 milhão 

 

Excelentíssima Senhora Presidente, 

          

Cumprimentando-a cordialmente, a Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional do Distrito Federal, por interveniência de sua Comissão de Assuntos 

Tributários, considerando notícia veiculada no site do JOTA no último dia 09 de abril, 

em que foi noticiada a informação de que esse Eg. Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais pretende regulamentar e implementar nos próximos meses os 

julgamentos não presenciais para os casos acima de R$ 1 milhão, vem, respeitosamente, 

por meio deste ofício, expor considerações e ao final requerer: 

 

Considerando, a atual situação de pandemia mundial e das medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), que 

requerem medidas excepcionais e extraordinárias. 

 

Essa Seccional vem, respeitosamente, tecer as seguintes considerações 

acerca da possibilidade de julgamentos de forma não presencial: 
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Segundo a notícia veiculada pelo JOTA, as sessões virtuais teriam 

guarida legal no art. 53 do RICARF, que assim determina: 

  

Art. 53 Ressalvada a hipótese do rito sumário de julgamento 

disciplinada no art. 61-A, a sessão de julgamento será pública, 

podendo ser realizada de forma presencial ou não presencial. 

(Redação dada pela Portaria MF nº 329, de 2017) 

§1º 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. 
§ 2º Poderão ser julgados em sessões não presenciais os recursos em 

processos 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 definitivas do Supremo 

Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça proferidas na 

sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 

de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei nº 13.105, de 16 de março 

de 2015 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Portaria MF 

nº 152, de 2016) 

§ 3º As sessões de julgamento presenciais poderão ser transmitidas, 

via internet, e gravadas em meio digital. 

§ 4º Fica assegurado o direito de apresentar memoriais em meio 

digital previamente ao julgamento. 

  

De fato, existe previsão regimental para os julgamentos dos processos de 

forma não presencial. No entanto, essa previsão encontra balizas. Isso porque, como 

estabelecido no caput do dispositivo, as sessões devem ser públicas e, ainda, como 

descrito no §1º, as sessões não virtuais devem assegurar as mesmas garantias das 

sessões presenciais. Diante dessas recomendações regimentais, há que se estabelecer 

algumas premissas que devem ser observadas pelo CARF nessa sistemática de 

julgamento. 
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Também é importante registrar que os julgamentos não presenciais de 

casos acima de R$ 1 milhão apenas podem ocorrer se se tratar de matéria objeto de 

súmula ou resolução do CARF, ou de decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal 

ou do Superior Tribunal de Justiça proferidas na sistemática dos arts. 543-B e 543-C 

da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei nº 13.105, 

de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil. 

 

Atualmente, com fundamento na Portaria CARF nº 19 que aprovou o 

Código de Conduta Ética dos Agentes públicos do CARF, as partes que atuam no 

CARF possuem, por exemplo, a prerrogativa de, antes de iniciada a sessão, na presença 

dos demais conselheiros, entregar memoriais e despachar os processos pautados com 

seus Relatores. Esse procedimento também vem sendo adotado pelos contribuintes 

quando as suas solicitações de audiências são negadas por uma questão logística do 

próprio órgão, que tem um número reduzido de salas, e, assim, a disponibilidade de 

horários com os conselheiros é quase um jogo de sorte. Dessa forma, só resta as partes o 

despacho com os Relatores e demais conselheiros durante as sessões de julgamento.  

 

Certo é que essa prerrogativa de despacho com os conselheiros durante as 

sessões de julgamento não encontra previsão expressa na norma regimental, trata-se de 

uma interpretação do próprio Código de Conduta Ética dos Agentes Públicos em 

exercício no CARF. Além disso, não se pode perder de vista que os costumes são 

também fontes de direito, na forma do art. 4º da LINDB. Sendo assim, ainda que de 

uma forma indireta, as audiências e despachos informais realizados durante as sessões 

de julgamento, no processo administrativo federal, são, essencialmente, uma 

prerrogativa das partes e, como tal, não pode ser relegada. 
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Ora, é importante registrar que o direito à ampla defesa envolve também 

as audiências com os Conselheiros, além da sustentação oral e entrega virtual de 

memoriais. De fato, tal prerrogativa não pode, sob o manto de um julgamento virtual, 

ser retirada dos contribuintes. Até porque trata-se de um tribunal administrativo 

extremamente técnico e com vistas ao controle da legalidade das exigências fiscais. A 

troca de experiências e informações entre os julgadores e as partes é vital nesse processo 

extremamente técnico, evitando-se que esses debates sejam levados e prorrogados, por 

exemplo, até o Judiciário. 

 

Além disso, o rito processual do processo administrativo federal é 

informal, o que não acontece, por exemplo, no Judiciário, onde as relações e os acessos 

aos julgadores é mais complexo. A realidade do processo administrativo é diversa e a 

tecnicidade quanto à questão tributária ali tratada é a regra, que deve ser mantida.  

 

Outra questão que deve ser observada é a publicidade necessária dos 

julgamentos no CARF. Evidentemente as partes têm interesse nas discussões e debates 

de processos em que, muitas vezes, não possuem procuração nos autos. Atualmente, é 

possível observar que vários debates no âmbito do tribunal são acompanhados nas 

sessões presenciais por interesse no assunto, inclusive dos meios de comunicação como 

os Jornais, Jota e Valor Econômico. Nessa medida, é essencial que os julgamentos 

virtuais sejam disponibilizados não apenas para as partes do processo, mas também para 

o público em geral, tal como ocorre hoje.  

 

Diante disso, tomamos a liberdade de encaminhar algumas sugestões 

com vistas a aprimorar esse processo virtual: 

  

1 – links para viabilizar o acompanhamento de julgamentos de cada 

uma das turmas de julgamento, os quais devem ficar disponíveis no 
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site do CARF e acessível a todos os interessados; 

 

2 – salas virtuais para videoconferência entre os conselheiros e as 

partes para tratar de processos devidamente sorteados. Nesse caso, 

mesmo que o processo esteja em pauta para julgamento, deve-se 

oportunizar as partes o acesso às audiências; 

 

3- O eventual indeferimento da solicitação de audiência só deve 

ocorrer nos limites do código de Ética dos Agentes Públicos em 

exercício no CARF, haja vista a inexistência de limitação física no 

ambiente virtual; 

 

4 – acesso amplo das partes aos debates entre os conselheiros, com a 

possibilidade de intervenção das partes para sustentação oral e 

eventual esclarecimento de fato ao longo do julgamento, tal como 

acontece nas sessões presenciais; 

 

5 – proclamação do resultado do julgamento necessariamente no 

encerramento das votações; 

 

6 – sustentação oral pelos patronos em seus escritórios ou em salas 

disponibilizadas pelo CARF; 

 

7– disponibilização, pela mesma tecnologia, das apresentações em 

power point utilizadas nas sustentações; 

 

8– excepcionalidade das sessões virtuais; 
 

9- Os julgamentos virtuais devem ser de concordância mútua dos 

patronos. Após a publicação da pauta, os patronos terão um prazo de 

cinco dias para solicitar a retirada de pauta com a justificativa de 

realização de sustentação de forma presencial. Caso haja solicitação, 

os processos retornarão na primeira reunião presencial.  
  

De se registrar que as sessões não presenciais devem ser entendidas como 

exceção à regra, até porque os debates presenciais são vitais para a sobrevivência de um 

órgão de natureza extremamente técnica, como o CARF. Ademais, as sessões 

presenciais dão transparência aos julgamentos. As sessões virtuais devem ser adotadas 
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em casos excepcionais, como medida extrema, diante da impossibilidade de 

deslocamento seja dos conselheiros ou dos patronos. Isso para assegurar o devido 

processo legal e o direito à ampla defesa.  

 

Ademais, diante de todo o exposto, recomendamos que não sejam 

realizadas as sessões virtuais se não houver possibilidade de implementar as sugestões, 

sob pena de contrariar o próprio regimento interno, já que tais medidas seriam 

essenciais para assegurar as garantias das sessões presenciais. 

 

Com os melhores cumprimentos, apresento a Vossa Excelência elevada 

estima e distinto apreço. 

 

Respeitosamente, 

  

DÉLIO LINS E SILVA JÚNIOR 
Presidente da OAB/DF 

TIAGO CONDE TEIXEIRA 
Presidente da Comissão de Assuntos 

Tributários 
 
 

REBECA DRUMMOND DE ANDRADE 
Vice-Presidente da Comissão de Assuntos 

Tributários 

 
 

MÁRCIO HENRIQUE CÉSAR PRATA 
Vice-Presidente de Assuntos de Processo 

Administrativo Fiscal 

 
 
 

CAMILA GONÇALVES DE OLIVEIRA 
Membro da Comissão 

 

 


