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CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 

 No ano de 2016, o Núcleo de Estudos Fiscais da Faculdade Getúlio Vargas 

(“NEF/FGV") realizou pesquisa na qual analisou e catalogou todos os julgados da Câmara 

Superior de Recursos Fiscais ("CSRF") e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 

("CARF") publicados até o dia 30 de junho de 20161. 

 Parte dessa pesquisa diz respeito especificamente à análise de processos que foram 

decididos por meio do voto de qualidade. Nesse âmbito, verificou-se que, dentro do período 

analisado, todas as vezes em que a Câmara Superior decidiu o mérito dos processos levados 

à sua apreciação por meio do emprego do voto de qualidade, tal decisão se deu de forma 

favorável à Fazenda Nacional. 

 Tais dados são surpreendentes, afinal, não parece razoável imaginar que, toda vez 

que um caso atinge a última instância administrativa de julgamento, a razão está com a 

Fazenda Nacional, em detrimento do contribuinte.  

 Mais ainda, isso leva à conclusão de que, na prática, todas as vezes em que a posição 

defendida pelo contribuinte foi acatada pela metade dos julgadores do referido órgão 

administrativo, foi a Fazenda Nacional que saiu vitoriosa, de modo que se verifica que, na 

realidade, enquanto o contribuinte precisa, necessariamente, atingir uma maioria dos votos 

para ter sua pretensão acolhida, para a Fazenda basta atingir um empate (afinal, as estatísticas 

mostram que, nesse caso, a chance do empate ser resolvido a favor do contribuinte são 

ínfimas). 

 Diante desse cenário, surgem indagações a respeito da validade de se estabelecer um 

sistema de decisão no qual o contribuinte parece restar prejudicado nas ocasiões em que o 

órgão colegiado chega a um impasse. Estaria tal sistema de acordo com os preceitos 

(constitucionais e infraconstitucionais) contidos no nosso ordenamento jurídico? 

 A questão é de tamanha relevância que, em 2017, a Ordem dos Advogados do Brasil 

("OAB") questionou a constitucionalidade do voto de qualidade previsto pelo Regimento 

Interno do CARF perante o Supremo Tribunal Federal ("STF"), por meio da Ação Direta de 

                                                
1  Disponível em: https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-
analise/artigos/observatorio-carf-o-voto-de-qualidade-em-numeros-12082016  
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Inconstitucionalidade nº 5.731. Tal processo encontra-se sob a relatoria do Ministro Gilmar 

Mendes, mas, até a presente data, o STF ainda não se manifestou sobre a matéria. 

 Nesse âmbito, fica claro que a questão do voto de qualidade é extremamente 

importante, uma vez que influencia de maneira considerável a direção tomada nos 

julgamentos administrativos-tributários. Ademais, deve-se destacar que o CARF decide, 

anualmente, o destino de valores bilionários em créditos tributários, o que torna ainda mais 

evidente a necessidade de discussão a respeito do modo de estruturação dos julgamentos por 

meio dos quais essas decisões são tomadas. 

 Nesse contexto, e diante da extrema importância da discussão acerca do voto de 

qualidade, o presente trabalho visa investigar se há compatibilidade entre essa forma de 

desempate dos julgamentos administrativos-tributários e os preceitos constitucionais e 

infraconstitucionais que integram o ordenamento jurídico brasileiro, de modo que, ao final 

da presente análise, pretende-se chegar a uma conclusão a respeito da constitucionalidade, 

ou não, do voto de qualidade,  bem como a respeito da sua legalidade ou ilegalidade. 

 Cumpre ressaltar, de início, que a despeito da evidente importância do tema, ainda 

há poucos trabalhos produzidos pela doutrina a respeito do voto de qualidade. Não obstante, 

do estudo destes trabalhos, pode-se concluir que a doutrina aborda o tema sob três 

perspectivas principais. São elas: 

 

(i) Análise do voto de qualidade a partir do confronto com o princípio do in dubio 

pro contribuinte, este entendido como um princípio que pode ser extraído de 

disposições contidas no texto constitucional. 

 

(ii) Análise com enfoque principal no artigo 112 do Código Tributário Nacional 

(“CTN"), sua extensão e forma de aplicação, pautada pela investigação a respeito 

da possibilidade de o artigo 112, por si só, já conter uma previsão do in dubio 

pro contribuinte que invalidaria o voto de qualidade. 

 

(iii) Análise com base na legislação de regência do processo administrativo 

tributário e no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais, no que tange à previsão do voto de qualidade. 
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 Assim, partindo-se das conclusões traçadas pela doutrina (mas buscando não se 

limitar a elas), o presente trabalho buscará examinar o tema em comento sobre diversos 

prismas, de modo que seja construída uma análise mais completa possível. 

 Nesse sentido, a estruturação da análise aqui pretendida se dará em quatro Capítulos, 

nos termos descritos abaixo. 

 O Capítulo I contém uma exposição preliminar a respeito da base legal do voto de 

qualidade, de forma a explicitar como ele se estrutura no âmbito do CARF e qual a sua 

função. Aqui, pretende-se também expor brevemente outras formas empregadas para o 

desempate de julgamentos no âmbito de outros tribunais, com o intuito de comparar o 

sistema adotado pelo Regimento Interno do CARF a formas selecionadas por outros órgãos. 

Por fim, este capítulo inicial abordará a já mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº 5.731, proposta pela OAB, na qual se questiona o voto de qualidade aplicado no âmbito 

do CARF. 

 A partir desta delimitação dos contornos legais do voto de qualidade, passa-se à 

análise a respeito de sua conformidade com os preceitos do nosso ordenamento jurídico, a 

qual se dá sob três enfoques distintos, cada um deles correspondente a um nível distinto do 

ordenamento jurídico, quais sejam: Constituição Federal, Lei Complementar e Lei Ordinária. 

 O Capítulo II aborda o primeiro destes enfoques. Nele é realizada, inicialmente, uma 

análise da constitucionalidade do voto de qualidade sob a ótica dos postulados da Igualdade, 

Razoabilidade e Proporcionalidade. Em seguida, passa-se ao confronto entre o voto de 

qualidade e a máxima do in dubio pro contribuinte. Para tanto, parte-se de uma investigação 

a respeito da possibilidade de se considerar esta máxima como um princípio contido no texto 

da Constituição Federal e, em caso positivo, qual o seu alcance e efeitos, sobretudo no que 

tange ao voto de qualidade. 

 O Capítulo III, por sua vez, tem como enfoque principal o exame das disposições 

extraídas da legislação complementar, sobretudo o artigo 112 do Código Tributário 

Nacional. Tal capítulo buscará, a partir de uma análise da abrangência e do âmbito de 

aplicação do referido artigo, investigar se é possível cogitar uma incompatibilidade entre o 

voto de qualidade e a lei complementar. 
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 Por fim, o Capítulo IV contém uma análise do voto de qualidade com base na sua 

previsão na legislação de regência do processo administrativo tributário (o Decreto nº 

70.235/1972) e no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 

Aqui, a investigação adota como enfoque principal a compatibilidade do voto de qualidade, 

tal como é aplicado pelo CARF, às disposições da legislação ordinária que sustentam a sua 

aplicação. 

 Destaca-se, desde logo, que os diferentes caminhos de análise adotados no presente 

trabalho não se colocam como perspectivas isoladas; pelo contrário, se entrelaçam e 

apresentam diversos pontos de contato, os quais serão evidenciados ao longo do presente 

estudo.  

 Finalmente, a Conclusão deste trabalho pretende amarrar as conclusões parciais 

construídas nos capítulos I, II, III e IV de forma coerente, com o intuito de demonstrar a 

compatibilidade ou não do voto de qualidade com as disposições e princípios do 

ordenamento jurídico brasileiro. Mais ainda, busca-se verificar se, em um eventual caso de 

conclusão no sentido da incompatibilidade do voto de qualidade com o ordenamento pátrio, 

em qual nível do ordenamento tal incompatibilidade encontra seus fundamentos. 
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I 

O VOTO DE QUALIDADE COMO FORMA DE DESEMPATE 

 

I.1. Contornos Legais do Voto de Qualidade 

 Pretendendo-se analisar o emprego do voto de qualidade no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, faz-se necessário, de início, traçar algumas 

considerações a respeito da estrutura deste órgão, para que se compreenda com maior clareza 

em que contexto o voto de qualidade é utilizado. 

 O CARF foi criado com a edição da Medida Provisória nº 449/2008 (convertida na 

Lei nº 11.941/2009) e resultou da unificação dos antigos Conselhos de Contribuintes em um 

órgão colegiado único. O artigo 25 da referida Medida Provisória alterou o artigo 25 do 

Decreto nº 70.235/1972, responsável pela disciplina do processo administrativo fiscal em 

âmbito federal, de modo que este passou a prever, em seu inciso II, a competência do CARF 

para o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem 

como de recursos especiais2.  

 Ademais, a exemplo do modelo adotado já na época dos Conselhos de Contribuintes, 

o CARF foi instituído como órgão paritário. Dessa forma, as turmas de julgamento que o 

compõem são formadas, ordinariamente, por oito conselheiros, sendo quatro deles 

representantes da Fazenda Nacional e quatro representantes dos contribuintes3. 

 É nesse contexto, nos casos em que há empate nos julgamentos, que se dá a aplicação 

do voto de qualidade.  

 Foi também o supramencionado artigo 25 da Medida Provisória nº 449/2008 o 

responsável pela inclusão do parágrafo 9º no artigo 25 do Decreto nº 70.235/72, que prevê o 

emprego do voto de qualidade pelo presidente da turma em caso de empate: 

 

                                                
2 Art. 25.  O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria 
da Receita Federal compete: 
(…) 
II - em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, 
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de 
decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial.  
3 Art. 23 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria 343/2015, do Ministério da 
Fazenda. 
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"§ 9o  Os cargos de Presidente das Turmas da Câmara Superior de Recursos 

Fiscais, das câmaras, das suas turmas e das turmas especiais serão ocupados por 

conselheiros representantes da Fazenda Nacional, que, em caso de empate, 

terão o voto de qualidade, e os cargos de Vice-Presidente, por representantes dos 

contribuintes. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)” (grifos nossos) 

 

 Note-se que o supracitado dispositivo não só introduz o voto de qualidade como 

forma de desempate, mas também determina que (i) este voto caberá ao presidente da turma 

e (ii) o cargo de presidente será, sempre, exercido por conselheiros representantes da 

Fazenda Nacional. 

 Nesse contexto, após as alterações introduzidas pela Lei nº 11.941/2009, foi 

aprovado, por meio da Portaria nº 256/2009, do Ministério da Fazenda, o Regimento Interno 

do CARF (“RICARF”) que, em seu artigo 54, previa: 

 

“Art. 54. As turmas ordinárias e especiais 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.” (g.n.) 

 

 Tal dispositivo foi mantido e permanece no atual Regimento Interno do CARF, em 

redação quase idêntica à original: 

 

“Art. 54. 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.” (RICARF aprovado pela Portaria MF 

nº 343/2015 — g.n.) 

 

 Pois bem. Feita essa exposição inicial a respeito das bases legais que dão suporte à 

aplicação do voto de qualidade no âmbito do CARF, chama atenção que tal voto não consiste 

simplesmente em um voto de desempate, mas, ao contrário, ganha feições de um verdadeiro 

voto duplo. Isso porque, dentre os oito conselheiros que compõem cada turma, um deles 

votará duas vezes em caso de empate, de modo que seu voto terá peso superior aos demais. 
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 Em verdade, o que se observa é que, em um caso no qual quatro julgadores assumem 

uma posição “A” e três julgadores assumem uma posição contrária “B”, o voto do presidente 

da turma acatando a posição “B” não só causará o empate, como também reverterá o 

julgamento, tornando vitoriosa a solução “B”. 

 Percebe-se, então, que o voto de qualidade não é um mero voto de desempate, (aqui 

entendido como um voto proferido por alguém que, ordinariamente, não profere voto, 

somente exprimindo seu julgamento nos casos de empate, para resolver a controvérsia); 

trata-se, ao contrário, de um voto duplo, formado pela cumulação do voto ordinário do 

Presidente da Turma com o voto de desempate. 

 Pois bem, uma vez delimitados os contornos legais do voto de qualidade aplicado 

pelo CARF, e feitas estas breves considerações a respeito de sua real feição como voto duplo, 

passa-se a uma sintética análise a respeito do modo como são solucionados os empates em 

julgamentos no âmbito de outros tribunais. Com isso, busca-se verificar se o emprego do 

voto de qualidade se mostra usual nos nossos órgãos julgadores ou se, ao contrário, trata-se 

de uma particularidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 

 

I.2. O Desempate em Outros Tribunais 

 Em trabalho esclarecedor entitulado “In Dubio pro Contirbuinte e o Voto de 

Qualidade nos Julgamentos Administrativo-tributários”4, publicado na Revista Dialética de 

Direito Tributário, Fernando Facury Scaff traz uma síntese a respeito da forma de desempate 

prevista nos regimentos internos do Supremo Tribunal Federal (“STF”) e do Superior 

Tribunal de Justiça (“STJ”), bem como em outros tribunais administrativos além do CARF 

(a exemplo do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do Tribunal 

Administrativo de Recursos Fiscais do Estado do Pará e do Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica). Partiremos das conclusões expostas pelo eminente jurista para averiguar 

se há alguma semelhança entre a forma de desempate utilizada no âmbito de alguns dos 

tribunais analisados e o voto de qualidade previsto pelo RICARF. 

 No caso do STF, extrai-se do Regimento Interno (“RISTF”) que o Presidente tem 

competência para proferir o voto de qualidade nas decisões do Plenário. Cumpre notar, de 

pronto, que as chances de empate de julgamento do STF são menores, uma vez que o referido 

                                                
4 SCAF, Fernando Facury. In Dubio pro Contrinbuinte e o Voto de Qualidade nos Julgamentos Administrativo-
Tributários. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, v. 220. p. 21-38, jan. 2014. 
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tribunal é composto por número ímpar de Ministros (11). No entanto, como se sabe, muitas 

vezes nem todos eles encontram-se presentes, de modo que se pode chegar a um julgamento 

composto por número par de Ministros, surgindo, portanto, a possibilidade de um empate. 

 Dessa forma, o artigo 13, inciso IX, do RISTF5 prevê a possibilidade de prolação do 

voto de qualidade pelo Presidente, nos casos de empates nas decisões do Plenário. Ocorre, 

entretanto, que tal competência está restrita às situações em que o próprio regimento não 

prevê solução diversa. Ademais, somente será proferido o voto de qualidade nos casos em 

que o empate na votação decorra de ausência de Ministro em virtude de impedimento ou 

suspeição; ou vaga ou licença médica superior a trinta dias, quando o julgamento da matéria 

é urgente e não há possibilidade de convocar o Ministro licenciado. 

 Ou seja, no âmbito do STF, a aplicação do voto de qualidade se dá de maneira 

extremamente mais restrita do que no âmbito do CARF. Isso porque, em primeiro lugar, 

apenas em casos de ausência de um Ministro haverá possibilidade de empate (afinal, a 

composição do Plenário é ímpar). Além disso, o regimento prevê que se aguarde o Ministro 

ausente, nos casos em que não há urgência de julgamento da matéria. Por fim, há uma série 

de situações específicas às quais o próprio regimento interno estabelece solução diversa, 

afastando a possibilidade de decisão por meio do voto de qualidade.  

 No caso de votações que dependem de maioria absoluta, por exemplo, não há 

possibilidade de utilização do voto de qualidade. Outro caso relevante é o de julgamento de 

habeas corpus e recursos de habeas corpus: havendo empate, o RISTF determina que será 

adotada a solução mais favorável ao paciente6. 

 Verifica-se, portanto, que a margem de aplicação do voto de qualidade no STF é 

muito menor daquela verificada no âmbito do CARF, dando-se quase que de maneira 

residual no âmbito da Corte Suprema. 

                                                
5 “Art. 13. São atribuições do Presidente: 
(…) 
IX - proferir voto de qualidade nas decisões do Plenário, para as quais o Regimento Interno não preveja solução 
diversa, quando o empate na votação decorra de ausência de Ministro em virtude de: 
a) impedimento ou suspeição;  
b) vaga ou licença médica superior a 30 (trinta) dias, quando seja urgente a matéria e não se possa convocar o 
Ministro licenciado.”  
6 “Art. 146. Havendo, por ausência ou falta de um Ministro, nos termos do art. 13, IX, empate na votação de 
matéria cuja solução dependa de maioria absoluta, considerar-se-á julgada a questão proclamando-se a solução 
contrária à pretendida ou à proposta. 
Parágrafo único. No julgamento de habeas corpus e de recursos de habeas corpus proclamar-se-á, na hipótese 
de empate, a decisão mais favorável ao paciente.”  
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 Constatação semelhante ocorre com relação ao Superior Tribunal de Justiça. 

Também o Regimento Interno do STJ (“RISTJ”) prevê a competência do Presidente para 

proferir o voto de desempate, porém, é interessante notar que, nos casos da Corte Especial e 

das Seções, o Presidente somente votará em caso de empate, não tendo voto ordinário 

(com exceção de alguns casos específicos7). Ademais, também no âmbito do STJ os empates 

em julgamentos de habeas corpus devem ser decididos em favor do paciente. 

 Nota-se, dessa breve análise a respeito do emprego do voto de qualidade no STF e  

no STJ, que, enquanto no âmbito destes tribunais as chances de decisão por meio do voto de 

qualidade são extremamente mitigadas (afinal, além de os Plenários serem compostos por 

número ímpar de Ministros, os próprios regimentos internos estabelecem outras soluções 

que devem ser aplicadas antes que um julgamento possa ser decidido por meio do voto de 

qualidade), no âmbito do CARF tem-se exatamente o oposto. Como visto, a possibilidade 

de se atingir um empate nos julgamentos do CARF é grande, dada à composição par das 

turmas de julgamento; além disso, o regimento interno não estabelece qualquer alternativa à 

solução de empates, estes são sempre resolvidos por meio do voto de qualidade. 

 É verdade que esta simples constatação pouco contribui para a análise pretendida no 

presente trabalho, qual seja, a respeito da conformidade, ou não, do voto de qualidade 

aplicado pelo CARF aos preceitos constitucionais e infraconstitucionais do ordenamento 

jurídico brasileiro. Afinal, ainda que os regimentos internos de todos os demais tribunais 

previssem o emprego do voto de qualidade da mesma forma que o CARF, isso não seria 

suficiente para torná-lo válido caso fosse constatada sua incompatibilidade com dispositivos 

constitucionais ou legais. Do mesmo modo, a simples verificação de que apenas o CARF 

emprega o voto de qualidade também não seria razão suficiente para invalidá-lo.  

 Não obstante, a constatação de que há certa aversão ao emprego do voto de qualidade 

no âmbito do STF e do STJ (visto que seus regimentos internos buscam limitar as situações 

em que isso é possível) pode apontar para um entendimento no sentido de que não são todas 

as situações que devem (ou podem) ser resolvidas pelo voto de qualidade. 

 Neste ponto, extremamente relevante notar que tanto o Regimento Interno do STF 

quanto o do STJ determinam que, nas hipóteses de empate nos julgamentos relacionados a 

habeas corpus, deverá ser adotada a solução mais favorável ao réu. Este ponto é de 

extrema importância para a análise aqui pretendida, pois faz surgir, desde já, uma indagação: 

                                                
7  Artigos 24, inciso I, e 175 do RISTJ. 
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será que, a exemplo do que se observa no âmbito do STF e do STJ, também há nos 

julgamentos do CARF empates que devem ser decididos em um sentido pré-

estabelecido?  

 Sabe-se que, no caso do habeas corpus, a previsão regimental mencionada acima 

decorre da presunção da inocência constitucionalmente garantida. Diante disso, cumpre 

indagar se, também no âmbito tributário (e, portanto, no âmbito do CARF), há alguma 

previsão constitucional ou legal que torne necessário que o voto de qualidade, em certas 

situações, seja empregado em um sentido já definido, não cabendo ao presidente da turma 

tomar essa decisão com base em sua convicção pessoal. 

 Ao longo do presente trabalho buscar-se-á responder também esta questão. 

 Finalmente, há uma última constatação que pode ser extraída da comparação entre o 

voto de qualidade aplicado nos julgamentos do STF e do STJ e aquele aplicado no CARF. 

Conforme já mencionado, verifica-se que o voto de qualidade previsto pelo RICARF não é 

mero voto de desempate, mas verdadeiro voto duplo. Dessa forma, o voto de qualidade 

proferido pelo Presidente soma-se ao seu voto ordinário, ao contrário do que se observa, 

por exemplo, nos julgamentos da Corte Especial e das Seções no STJ. 

 Isso foi também asseverado por Scaff, no artigo mencionado no início deste tópico, 

para quem: “o que ocorre nos Tribunais Administrativo-fiscais não é um voto de qualidade, 

é um duplo voto, pois o julgador administrativo-fiscal vota ordinariamente e também vota 

extraordinariamente para promover o eventual desempate em razão de exercer a Presidência 

do Colegiado Julgador.”8  

 Feita, então, esta delimitação preliminar do objeto do presente estudo, cumpre 

investigar se este sistema de voto duplo é compatível com os preceitos contidos no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

 

                                                
8 SCAF, Fernando Facury. In Dubio pro Contrinbuinte e o Voto de Qualidade nos Julgamentos Administrativo-
Tributários. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, v. 220. p. 21-38, jan. 2014, p. 28-29. 
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I.3. A Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Ordem dos Advogados do 

Brasil 

 Antes que se passe à análise a respeito da conformidade do voto de qualidade com o 

nosso ordenamento jurídico, faz-se mister tecer alguns comentários a respeito da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade nº 5.731, proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil (“OAB”). 

 Esta ADI se mostra de grande relevância na medida em que aborda, justamente, o 

objeto de estudo do presente trabalho, de modo que parece interessante examiná-la neste 

momento inicial como ponto de partida da análise a respeito da constitucionalidade do voto 

de qualidade. 

 Em junho de 2017, a OAB propôs a referida Ação Direta de Inconstitucionalidade 

com Pedido de Medida Cautelar em face do Congresso Nacional. Em sua demanda, a OAB 

questiona a constitucionalidade do já mencionado artigo 25 da Lei Ordinária nº 11.941/2009, 

responsável por incluir o parágrafo 9º no artigo 25 do Decreto nº 70.235/1972, que, ao 

referir-se à organização do CARF, assim dispõe: 

 

"§ 9o  Os cargos de Presidente das Turmas da Câmara Superior de Recursos 

Fiscais, das câmaras, das suas turmas e das turmas especiais serão ocupados por 

conselheiros representantes da Fazenda Nacional, que, em caso de empate, terão 

o voto de qualidade, e os cargos de Vice-Presidente, por representantes dos 

contribuintes. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)” (g.n.) 

 

 A expressão destacada em negrito é justamente aquela questionada pela OAB, sob 

três principais fundamentos. 

 Em primeiro lugar, argumenta a OAB que a atribuição do voto duplo ao presidente 

das turmas de julgamento violaria não só a paridade do CARF, estabelecida por seu próprio 

regimento interno, como também “coloca em xeque a missão da instituição, qual seja, 

julgar, de forma imparcial e justa, os litígios administrativos fiscais que tenham por objeto 

a apuração da incidência de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil […].” 

(fl. 5 da ADI nº 5.731). 

 Ademais, suscita-se que o dispositivo questionado também violaria os princípios 

constitucionais da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade. 
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 Por fim, argumenta-se que também é verificada uma inconstitucionalidade formal no 

presente caso. Segundo a OAB, a disposição combatida vai de encontro ao artigo 112 do 

CTN9, que determinaria a aplicação do princípio do in dubio pro contribuinte nos casos de 

empate em julgamentos. Assim, como tal artigo tem status de lei complementar, por versar 

sobre obrigação e lançamento tributário, o dispositivo legal questionado pela OAB estaria 

contradizendo e invadindo a competência temática de lei complementar. Dessa forma, 

também restaria verificada a inconstitucionalidade formal. 

 Com base nestes argumentos, a OAB pede a declaração de inconstitucionalidade da 

expressão “que, em caso de empate, terão o voto de qualidade”, contida no artigo 25, § 9º 

do Decreto nº 70.235/72, com redação conferida pela Lei nº 11.941/2009.  

 Tal ADI, que se encontra sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, ainda não foi 

apreciada pelo STF10. Não obstante, os pontos abordados pela OAB integrarão a análise aqui 

pretendida, de modo que, ao longo do presente trabalho, serão também tecidas considerações 

a respeito dos argumentos expostos na demanda acima apresentada.  

                                                
9 “Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais 
favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: 
I - à capitulação legal do fato; 
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; 
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.”  
10 Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5212726. Acesso em: 29/08/2019.  
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II 

O VOTO DE QUALIDADE À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

 

II.1. O Voto de Qualidade e os Princípios da Igualdade, Razoabilidade e 

Proporcionalidade 

 Tendo sido delimitado o objeto do presente estudo, bem como expostas suas bases 

legais, passa-se à análise propriamente dita a respeito de sua conformidade com o 

ordenamento jurídico. Tal análise tomará como ponto de partida a Constituição Federal de 

1988, de modo a investigar se o voto de qualidade, tal como aplicado pelo CARF, é 

compatível com os preceitos elencados pelo constituinte no texto constitucional. Dessa 

forma, ao fim do presente capítulo, pretende-se chegar a uma conclusão a respeito da 

constitucionalidade ou não do voto de qualidade. 

 Conforme exposto no capítulo anterior, a OAB, em sede de ação direta de 

inconstitucionalidade, questionou o voto de qualidade sob o argumento de que ele 

contrariaria os princípios da igualdade, razoabilidade e proporcionalidade. Diante disso, 

parece-nos um bom ponto de partida investigar a procedência das alegações desenvolvidas 

pela OAB e se, de fato, cabe falar em violação aos mencionados princípios. 

 Para tanto, cumpre, inicialmente, traçar algumas considerações a respeito dos ditos 

“princípios” da igualdade, razoabilidade e proporcionalidade.  

 Conforme exposto por Humberto Ávila 11 , a igualdade, a razoabilidade e a 

proporcionalidade compõem o que o autor chama de postulados normativos. Tais postulados 

são entendidos como normas de segundo grau (ou metanormas), por se qualificarem como 

normas que versam sobre a aplicação de outras normas. Assim, os postulados normativos da 

igualdade, razoabilidade e proporcionalidade instituem critérios de aplicação de outras 

normas, estruturando a sua aplicação correta, e funcionando como diretrizes metódicas 

dirigidas ao intérprete relativamente à interpretação de outras normas. 

 Dessa forma, o ilustre jurista diferencia os postulados dos princípios da seguinte 

maneira:  

                                                
11 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12a ed. São 
Paulo: Malheiros, 2011, p. 133-135. 
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“Seja qual for a denominação preferida, os postulados funcionam de forma 

diferente relativamente a outras normas do ordenamento jurídico. Esta razão é 

suficiente para tratá-los de forma separada. Sua função e conteúdo serão melhor 

evidenciados. Embora a sua denominação seja secundária, a exigência científica 

de compatibilidade sintática não abona a sua denominação como princípio, se o 

autor define princípio como normas imediatamente finalísticas, como normas de 

otimização a serem realizadas em vários graus segundo as possibilidades fáticas e 

normativas ou como normas fundamentais com elevado grau de abstração e 

generalidade. Nessas hipóteses, o problema não é de nomenclatura, é de 

inconsistência científica. Especialmente porque os postulados não são normas 

imediatamente finalísticas, mas metódicas; não são normas realizáveis em 

vários graus, mas estruturam a aplicação de outras normas com rígida 

racionalidade, e não são normas com elevado grau de abstração e 

generalidade, mas normas que fornecem critérios bastante precisos para a 

aplicação do Direito.”12 (g.n.) 

 

 Assim, os postulados ora em estudo — igualdade, proporcionalidade e razoabilidade 

— devem ser entendidos como diretrizes metódicas que determinam critérios para a 

aplicação de outras normas. Mas não é só. No caso dos postulados em apreço, a sua aplicação 

dependerá da verificação de elementos específicos que serão objeto de relacionamento e será 

pautada por critérios determinados. Explica-se. 

 Certos postulados podem ser aplicados como diretrizes para a interpretação e 

aplicação de normas independentemente de quais elementos fazem parte da situação em 

análise, isto é, poderão informar o relacionamento entre os elementos presentes em certa 

situação fática independente de quais sejam estes elementos. 

 Já outros postulados não se aplicam de forma indistinta, mas somente podem ser 

empregados para informar o relacionamento entre elementos específicos, de modo que, para 

que um destes postulados possa ser aplicado, é necessário que se verifique a presença desses 

elementos na situação fática. A igualdade, a proporcionalidade e a razoabilidade encontram-

se neste segundo grupo de postulados. 

 A respeito destes postulados, denominados postulados específicos, Ávila esclarece:  

                                                
12ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12a ed. São 
Paulo: Malheiros, 2011, p. 135. 
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“A aplicação de outros postulados já depende da existência de determinados 

elementos e é pautada por determinados critérios. A igualdade somente é 

aplicável em situações nas quais haja o relacionamento entre dois ou mais 

sujeitos em função de um critério discriminador que serve a alguma 

finalidade. Sua aplicabilidade é condicionada à existência de elementos 

específicos (sujeitos, critério de discrímen e finalidade). A razoabilidade 

somente é aplicável em situações em que se manifeste um conflito entre o geral 

e o individual, entre a norma e a realidade por ela regulada, e entre um 

critério e uma medida. Sua aplicabilidade é condicionada à existência de 

elementos específicos (geral e individual, norma e realidade, critério e medida). A 

proporcionalidade somente é aplicável nos casos em que exista uma relação 

de causalidade entre meio e fim. Sua aplicabilidade está condicionada à 

existência de elementos específicos (meio e fim).”13 (g.n.) 

 

 Do exposto até aqui, extraem-se duas considerações preliminares: (i) a igualdade, a 

razoabilidade e a proporcionalidade devem ser entendidas como normas que estabelecem 

diretrizes, critérios, para a aplicação de outras normas; e (ii) somente se pode cogitar sua 

aplicação se, na situação em questão, restarem verificados aqueles elementos específicos 

cuja relação é orientada pela aplicação de cada um dos postulados.  

 Assim, tendo sempre essas considerações em mente, passa-se à análise de cada um 

dos postulados e à possibilidade de sua aplicação ao caso em estudo. 

 

II.1.1. Igualdade 

 Conforme exposto no item anterior, a Igualdade como postulado pressupõe a 

existência de uma situação na qual o tratamento conferido a dois indivíduos será igual ou 

diferente em função de um critério de discrímen.  

 Assim, um determinado critério de diferenciação é estabelecido para certa situação 

e, somente em função deste critério, é que as pessoas poderão receber tratamento diferente. 

Ademais, tal critério deve estar atrelado à uma finalidade, isto é, há um fim a ser alcançado 

que justifica a utilização do critério de discrímen. 

                                                
13 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12a ed. São 
Paulo: Malheiros, 2011, p. 154-155. 
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 Desse modo, a Igualdade impõe que a diferenciação entre os sujeitos somente pode 

se dar de acordo com um critério diferenciador que, por sua vez, esteja atrelado a alguma 

finalidade específica. Caso isso não seja observado, há uma violação à Igualdade. Tal 

violação, conforme explica Humberto Ávila, implica a violação a algum princípio 

fundamental, na medida em que, a priori, todos devem ser considerados iguais14. 

 Pois bem. No caso em tela, parece se extrair da ADI nº 5.731, proposta pela OAB 

em face do voto de qualidade aplicado pelo CARF, que a violação à Igualdade se daria em 

razão da atribuição de um voto com peso duplo a um dos membros do colegiado. Ou seja, o 

questionamento feito pela OAB vem no sentido de que não seria possível, sob a ótica da 

Igualdade, conferir a uma pessoa o poder de empatar uma votação e, no momento seguinte, 

desempatá-la, por meio do exercício de um voto duplo. Trata-se, portanto, de uma violação 

da Igualdade entre os próprios julgadores. 

 Ora, não nos parece, a princípio, que isso seja razão suficiente para declarar uma 

violação à Igualdade. Isso porque, o voto de qualidade nada mais é do que uma das formas 

que podem ser empregadas pelo legislador para resolver uma situação de empate num 

julgamento. 

 Sendo assim, pensando-se, por exemplo, em um tribunal composto por número par 

de juízes (todos eles imparciais e revestidos das demais garantias inerentes ao cargo), não 

nos parece violar a Igualdade uma determinação no sentido de que, no caso de empate, 

aquele que ocupar o cargo de presidente do tribunal terá um voto duplo. Afinal, em um caso 

como este, o que se observa é o estabelecimento de um critério diferenciador (ocupar o cargo 

de presidente) com uma finalidade específica (promover o desempate). 

 Portanto, a princípio, o critério “ocupar o cargo de presidente da turma de 

julgamento” nos parece estar de acordo com a finalidade buscada, qual seja, resolver uma 

situação de empate de julgamento. 

 Ocorre, entretanto, que a análise não pode acabar neste primeiro ponto.  

 Ora, a partir do momento em que se elege “ocupar o cargo de presidente” como 

critério de discrímen, torna-se necessário investigar como se dá a escolha daquele que ocupa 

                                                
14 Segundo o autor: “Como postulado, sua violação reconduz a uma violação de alguma norma jurídica. Os 
sujeitos devem ser considerados iguais em liberdade, propriedade, dignidade. A violação da igualdade implica 
a violação a algum princípio fundamental”. (ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à 
aplicação dos princípios jurídicos. 12a ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 163) . 
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o referido cargo. Afinal, tal forma de escolha estará intimamente atrelada ao próprio critério 

de dicrímen, moldando-o e influenciando-o, de modo que ela própria integra este critério. 

 No caso do STF, por exemplo, a escolha do presidente se dá por meio de votação dos 

Ministros. Ademais, o cargo é exercido por dois anos e é vedada a reeleição para o período 

imediato15. 

 Já no caso do CARF, a situação é distinta. Em primeiro lugar, a presidência das 

turmas de julgamento somente poderá ser exercida por conselheiro representante da Fazenda 

Nacional16. Ademais, em caso de ausência, o substituto será escolhido dentre os demais 

conselheiros representantes da Fazenda Nacional. 

 Observa-se, portanto, que no caso do CARF, somente os conselheiros 

representantes da Fazenda Nacional poderão exercer o cargo de presidente e, dessa 

forma, somente eles poderão proferir o voto de qualidade. 

 Tal constatação certamente traz novas questões que devem ser analisadas à luz da 

Igualdade. Isso porque, no âmbito do CARF, dizer que o critério de discrímen consiste em 

“ocupar o cargo de presidente” necessariamente significa dizer que tal critério também 

consiste em “não ser conselheiro representante dos contribuintes”.  

 É essa segunda constatação que nos parece apresentar um problema sob a ótica da 

Igualdade. Isso porque, estabelece uma forma de diferenciação que não nos parece adequada 

ao fim pretendido, isto é, se a finalidade é meramente atingir o desempate, por que então 

apenas os conselheiros representantes da Fazenda Nacional podem ocupar o cargo de 

presidente? Qual é a característica que unicamente se observa nestes representantes que 

justifica que somente eles possam decidir uma situação de empate? A nosso ver, nenhuma. 

 O descompasso torna-se ainda mais evidente quando se tem em mente que o CARF, 

conforme previsto por diversas vezes em seu próprio regimento interno, é um órgão de 

julgamento paritário. Ou seja, parte-se da premissa de que todos os julgadores que o 

compõem são iguais entre si. Ora, se isso é verdade, não há nenhuma razão lógica que 

justifique a atribuição do cargo de presidente (e, consequentemente, do voto de qualidade) 

unicamente aos conselheiros representantes da Fazenda Nacional. 

 Note-se que o problema aqui não é a atribuição de voto duplo a um dos membros do 

órgão julgador, afinal, em se tratando de órgão formado por número par de conselheiros, é 

                                                
15 Art. 12 do RISTF. 
16 Arts. 42 e 44 do RICARF, bem como arts. 11, 12, 14, 15 do Anexo II do RICARF. 
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efetivamente necessário que seja estabelecida alguma previsão que permita resolver os casos 

de empate. 

 Pode-se concluir, no entanto, que a incompatibilidade com a Igualdade surge no 

momento em que se estabelece que o voto de qualidade será sempre proferido por 

conselheiro representante da Fazenda Nacional. É aí que é possível constatar uma verdadeira 

incongruência entre o critério de discrímen estabelecido e a finalidade buscada, qual seja, a 

de solução de um julgamento empatado. Essa incompatibilidade, sob a ótica da paridade do 

CARF, acaba por violar a Igualdade. 

 Dessa forma, a nosso ver, há, de fato, uma violação à Igualdade, mas não em razão 

pura e simplesmente da atribuição de voto duplo a uma pessoa, conforme propunha a OAB 

em sua Ação Direta de Inconstitucionalidade, mas sim em razão desta pessoa somente poder 

ser escolhida dentre os representantes da Fazenda Nacional, em um contexto no qual se 

supõe a paridade entre todos os integrante do órgão julgador.  

 

II.1.2. Razoabilidade 

 Seguindo a linha dos argumentos expostos pela OAB na ADI nº 5.731, passa-se à 

análise do voto de qualidade empregado pelo CARF tendo em vista a Razoabilidade. 

 Também a Razoabilidade tem como uma de suas feições a exigência de correlação 

entre uma medida adotada pelo Estado e a situação fática sobre a qual ela se aplica; isto é, a 

Razoabilidade impõe uma exigência de vinculação da medida à realidade. Ademais, este 

segundo postulado também exige congruência entre a medida adotada e eventual critério de 

diferenciação empregado pela norma, de modo que são vedadas discriminações arbitrárias. 

Nesse sentido, os ensinamentos de Humberto Ávila: 

 

“Em segundo lugar, a razoabilidade exige uma relação congruente entre o critério 

de diferenciação escolhido e a medida adotada. O exame de alguns casos 

comprova isso. 

(…) 

Nos dois casos acima referidos o postulado da razoabilidade exigiu uma correlação 

entre o critério distintivo utilizado pela norma e a medida por ela adotada. Não se 

está, aqui, analisando a relação entre meio e fim, mas entre critério e medida. À 

eficácia dos princípios constitucionais do Estado de Direito (art. 1º) e do devido 
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processo legal (art. 5º, LIV) soma-se a eficácia do princípio da igualdade (art. 5º, 

caput), que impede a utilização de critérios distintivos inadequados. 

Diferenciar sem razão é violar o princípio da razoabilidade.”17 (g.n.) 

 

 Nota-se, portanto, que há uma relação íntima entre a Igualdade e a Razoabilidade, 

afinal, também a Razoabilidade impõe a necessidade de que os critérios de diferenciação 

estabelecidos pelas normas sejam congruentes com a medida pretendida, impedindo, 

portanto, a utilização de critérios que acabem por violar princípios constitucionais. 

 Sendo assim, se no item anterior do presente capítulo concluiu-se que a norma que 

confere o voto duplo ao presidente da turma de julgamento no CARF, este sempre 

representante da Fazenda Nacional, viola a Igualdade por estabelecer critério de 

diferenciação inadequado à finalidade buscada, parece-nos quase que decorrência lógica 

concluir que também há uma violação à Razoabilidade. 

 Isso porque o critério de discrímen escolhido consiste em verdadeira diferenciação 

arbitrária, sem qualquer amparo nos princípios constitucionais, e, portanto, inadequado. 

 A esse respeito, afirma a OAB, em sua Ação Direta de Inconstitucionalidade: 

 

“Ao adotar a sistemática de voto duplo para o não provimento de recurso 

interposto pelo contribuinte ou provimento de recurso de ofício interposto 

pela Fazenda Nacional, o tribunal administrativo deixa de atender aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, CF/88), na medida em 

que se utiliza de procedimentos discriminatórios e arbitrários para proferir 

seu julgamento.”18 (g.n.) 

 

 Neste ponto, é verdade que a violação à Razoabilidade decorre da instituição de 

“procedimentos discriminatórios e arbitrários”, uma vez que, como vimos, o critério de 

diferenciação aplicado mostra-se inadequado.  

 Entretanto, importante destacar que a arbitrariedade do procedimento não decorre da 

constatação de que o voto de qualidade é empregado no sentido de não dar provimento ao 

recurso do contribuinte, ou ainda, de dar provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Isto 

                                                
17 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12a ed. São 
Paulo: Malheiros, 2011, p. 169-170. 
18 Fls. 4 e 5 da ADI nº 5.731. 
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é, a violação à Razoabilidade não se configura em razão de o voto de qualidade, usualmente, 

ser empregado em benefício da Fazenda Nacional; ao contrário, a violação ao postulado se 

verifica em momento anterior ao próprio emprego do voto, quando se conclui que o critério 

de diferenciação empregado, que permite que somente representantes da Fazenda Nacional 

ocupem o cargo de presidente, e, portanto, profiram um voto duplo, se revela arbitrário e 

desarrazoado. 

 Nesse sentido, são os ensinamentos de Hugo de Brito Machado: 

 

“Importante questão, geralmente não estudada pelos que tratam do processo 

administrativo tributário, consiste em saber se nos casos de empate na votação é 

válido o denominado voto de desempate ou voto de Minerva a favor da 

Administração Pública. A nosso ver, esse voto lesiona o princípio da 

razoabilidade  (…).”19 (g.n.) 

 

 Desse modo, entendemos que a constatação a respeito de como se dá, na prática, o 

voto de qualidade (isto é, quem esta “sendo beneficiado” com sua aplicação), em nada 

influencia a análise aqui pretendida. Afinal, a investigação referente à conformidade ou não 

do voto de qualidade aos postulados aqui expostos se dá em momento anterior ao da sua 

aplicação prática. 

 

II.1.3. Proporcionalidade 

 Resta, por fim, traçar algumas considerações a respeito da Proporcionalidade. Esta 

se configura como um exame que deve ser aplicado toda vez que se está diante de uma 

medida (meio) a ser aplicada para a realização de determinado fim. Dessa forma, o exame 

da proporcionalidade permite investigar a adequação entre a medida escolhida e a finalidade 

pretendida. 

 Nesse sentido, Humberto Ávila expõe como se dá o exame da proporcionalidade: 

 

“O postulado da proporcionalidade exige que o Poder Legislativo e o Poder 

Executivo escolham, para a realização de seus fins, meios adequados, 

                                                
19 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 38a ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 466. 
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necessários e proporcionais. Um meio é adequado se promove o fim. Um meio 

é necessário se, dentre todos aqueles meios igualmente adequados para promover 

o fim, for o menos restritivo relativamente aos direitos fundamentais. E um meio 

é proporcional, em sentido estrito, se as vantagens que promove superam as 

desvantagens que provoca. A aplicação da proporcionalidade exige a relação de 

causalidade entre meio e fim, de tal sorte que, adotando-se o meio, promove-se o 

fim. 

(…) 

O exame da proporcionalidade aplica-se sempre que houver uma medida concreta 

destinada a realizar uma finalidade. Nesse caso devem ser analisadas as 

possibilidades de a medida levar à realização da finalidade (exame da 

adequação), de a medida ser a menos restritiva aos direitos envolvidos dentre 

aquelas que poderiam ter sido utilizadas para atingir a finalidade (exame da 

necessidade) e de a finalidade pública ser tão valorosa que justifique tamanha 

restrição (exame da proporcionalidade em sentido estrito).”20 (g.n.) 

 

 Para análise do caso em tela, a finalidade pretendida pode ser entendida como a 

resolução de empates no âmbito dos julgamentos do CARF e, para tanto, o meio escolhido 

foi o emprego do voto de qualidade. 

 Aplicando-se o exame da proporcionalidade, pode-se se concluir, primeiramente, que 

a utilização do voto de qualidade de fato leva à realização da finalidade pretendida, 

porquanto o seu emprego efetivamente permite a solução de empates nos julgamentos do 

CARF. 

 Ocorre, entretanto, que quando se passa ao exame da necessidade, verifica-se que a 

medida escolhida não é a menos restritiva dentre aquelas que poderiam ser utilizadas para 

atingir a mesma finalidade. 

 Ao longo do presente trabalho foram expostas algumas alternativas ao voto de 

qualidade tal como utilizado no âmbito do CARF, alternativas estas que são empregadas por 

outros tribunais como forma de desempate.  

 Tem-se, por exemplo, a previsão de que o emprego do voto duplo pelo presidente da 

turma de julgamento somente se dará em casos restritos e subsidiários, quando outras formas 

de desempate não forem possíveis no caso concreto (a exemplo do que ocorre no STF). 

                                                
20 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12a ed. São 
Paulo: Malheiros, 2011, p. 171 e 174-175. 
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Ademais, há a possibilidade de que o presidente da turma somente vote nos casos de empate, 

de modo a não haver a cumulação entre o voto de desempate e o voto ordinário (é o que 

ocorre, por exemplo, na Corte Especial e nas Seções do STJ). Há, ainda, a possibilidade de 

que o presidente da turma, responsável pela prolação do voto de qualidade, possa ser 

escolhido tanto dentre os conselheiros representantes da Fazenda Nacional quanto dentre os 

representantes dos contribuintes (este é o caso do Tribunal de Imposto e Taxas — “TIT”, 

responsável pelos julgamentos administrativo-tributários no Estado de São Paulo). 

 Ora, da comparação entre o voto de qualidade, tal como previsto pelo Regimento 

Interno do CARF, e as outras alternativas de desempate aventadas acima, forçoso concluir 

pela maior restrição imposta pela aplicação do voto de qualidade no CARF. Isso porque, 

conforme foi construído ao longo dos últimos dois tópicos deste capítulo, tal voto apresenta 

não só uma violação à Igualdade, mas também à Razoabilidade, por estabelecer critério de 

distinção arbitrário e que se encontra em descompasso com a finalidade pretendida. 

 Dessa forma, as alternativas ao voto de qualidade (ou, ainda, as alternativas ao modo 

como ele é aplicado no CARF) parecem todas mitigar os problemas que foram identificados 

até aqui. No caso do TIT, por exemplo, seria possível até argumentar que o problema do 

critério de diferenciação arbitrário desaparece, visto que tanto os representantes da Fazenda 

Nacional quanto os dos contribuintes podem ocupar o cargo de presidente e, portanto, 

proferir o voto de qualidade. 

 Diante disso, conclui-se que o voto de qualidade aplicado no âmbito do CARF 

também não é compatível com o postulado da Proporcionalidade, uma vez que, dentre os 

meios possíveis para atingir a finalidade pretendida, ele não se mostra como o menos 

gravoso. 

 Ante toda a análise construída ao longo dos três últimos tópicos, pode-se chegar a 

uma conclusão preliminar no que tange à compatibilidade do voto de qualidade tal como 

aplicado pelo CARF a as disposições contidas na Constituição Federal de 1988. 

 Como visto, o voto de qualidade, da forma como é empregado no CARF, acaba por 

violar a Igualdade, a Razoabilidade e a Proporcionalidade contidas no texto constitucional, 

de forma que não nos parece exagerado afirmar, já a partir da análise desenvolvida até aqui, 

que há uma incompatibilidade entre o voto de qualidade e a Constituição Federal que, por si 

só, impossibilitaria sua aplicação. 
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 Muito embora a conclusão exposta acima seria suficiente, por si só, para argumentar 

no sentido da inconstitucionalidade do voto de qualidade, entendemos ser importante dar 

continuidade à análise da questão delimitada como objeto de estudo do presente trabalho. 

Isso porque também se busca investigar se as incompatibilidades identificadas acima são 

isoladas ou se, ao contrário, integram um conjunto maior de incongruências observadas entre 

o voto de qualidade e os preceitos contidos no ordenamento jurídico. 

 Dessa forma, passa-se ao confronto do voto de qualidade aplicado pelo CARF e 

outros preceitos extraídos do texto constitucional. 

 

II.2. O Princípio do in dubio pro contribuinte 

 Do estudo da produção doutrinária a respeito do tema do voto de qualidade, nota-se 

que, em grande parte, os trabalhos produzidos tratam da questão do princípio do in dubio 

pro contribuinte. Desse modo, seja para acatá-lo, seja para refutá-lo, parece ser importante 

abordar qual seria a eventual relação deste princípio com o objeto do presente estudo. 

Ademais, também parece de extrema relevância, dada a quantidade de vezes que o tema é 

abordado pela doutrina, investigar se, de fato, é possível falar em um princípio do in dubio 

pro contirbuinte, ou se, ao contrário, trata-se de uma construção sem qualquer embasamento 

constitucional21. 

 Assim, nesta seção, serão apresentadas algumas das visões de maior relevância da 

doutrina a respeito do referido princípio e, a partir do confronto destas diferentes visões, 

pretende-se chegar a uma conclusão a respeito da validade (ou invalidade) de se falar em um 

princípio do in dubio pro contribuinte. Em seguida, pretende-se avaliar quais são as 

consequências práticas desta primeira constatação para o objeto do presente estudo. 

 

II.2.1. Teses propostas a favor do princípio do in dubio pro contribuinte 

 Recentemente, alguns trabalhos foram publicados pela doutrina em defesa da 

aplicação do princípio do in dubio pro contribuinte como norte para a interpretação e 

aplicação da lei tributária. 

                                                
21 Note-se que, nesta seção, será analisada a questão do princípio do in dubio pro contribuinte unicamente da 
perspectiva constitucional; eventuais embasamentos infraconstitucionais serão tratados no Capítulo III. 
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 Em sua dissertação de mestrado, Marcos de Aguiar Villas-Bôas 22  caminha 

precisamente nesse sentido. Como ponto de partida, o autor expõe que uma das críticas mais 

presentes ao in dubio pro contribuinte é no sentido de que o Direito Tributário não 

comportaria regras específicas de interpretação, devendo ser interpretado pelos mesmos 

métodos utilizados para os demais ramos, de sorte que não caberia falar em um princípio, 

específico à interpretação do Direito Tributário, que impusesse a obrigação de se adotar a 

posição mais favorável ao contribuinte. 

 Em resposta a isso, o autor questiona o porquê de o Direito Tributário ser o único 

ramo dentre os quais a relação entre as partes está marcada pela existência de um polo mais 

forte e um mais fraco que não comportaria uma regra interpretativa clara que busca proteger 

a parte fraca. Afinal, se tanto no Direito Penal quanto no Direito do Trabalho existem regras 

nesse sentido, por que seria tão inconcebível sua existência no âmbito tributário? 

 É a partir de uma constante remissão ao Direito Penal que o autor constrói a tese de 

que os mesmos fundamentos que levaram ao surgimento do in dubio pro reo na seara penal 

estão presentes no Direito Tributário, quais sejam, (i) a desigualdade da relação estabelecida 

entre Estado e cidadão; e (ii) a constante limitação de direitos fundamentais (sobretudo o 

direito fundamental de propriedade). Assim, no entendimento de Villas-Bôas, não haveria 

razão para que apenas um destes ramos fosse regido por uma norma interpretativa específica. 

 A respeito da limitação de direitos fundamentais, o autor ainda pondera que tal 

restrição necessita uma carga argumentativa muito mais elevada do que aquela que seria 

suficiente no caso de aplicação de normas que lidam com restrições diversas. Afinal, os 

direitos fundamentais encontram-se protegidos pela Constituição Federal na forma de 

cláusula pétrea (artigo 60, § 4º, IV, da CF/88), de forma que faz sentido aplicar com maior 

cuidado qualquer norma que verse sobre sua restrição. Nesse sentido, conclui o autor: 

 

“Se for aceita a premissa de que os direitos fundamentais, para serem afastados, 

requerem argumentação reforçada, com o intuito de chegarmos próximos à 

conclusão de que, havendo dúvida, ou seja, não havendo uma argumentação 

robusta para a tomada de decisão, o contribuinte deverá vencer, basta também ser 

                                                
22 VILLAS-BÔAS, Marcos de Aguiar. In dubio pro contribuinte: visão constitucional em busca da proteção 
dos direitos fundamentais. 1a ed. São Paulo: MP Ed., 2012. 
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aceita a premissa de que o Direito Tributário representa uma constante limitação 

de direitos fundamentais.”23 

 

 Dessa forma, então, a conclusão construída por Villas-Bôas é no sentido de que o in 

dubio pro contribuinte se configura como um princípio constitucional implícito. Sustenta o 

autor que ele decorre da desigualdade entre as partes que marca as relações tributárias e, 

também, do fato de o Direito Tributário impor constantemente limitações aos direitos 

fundamentais. Assim, na visão do autor, a aplicação das normas tributárias deve se dar com 

maior atenção, de modo que, havendo dúvida, deve-se decidir a favor do contribuinte, a favor 

da não restrição de direitos fundamentais. 

 Assim como Marcos de Aguiar Villas-Bôas, Fernando Facury Scaff, em artigo já 

citado no presente estudo24, também defende a aplicação do princípio do in dubio pro 

contribuinte. 

 Para tanto, Scaff reconhece (e nisso a proposta de Villas-Bôas se aproxima da de 

Scaff) o desequilíbrio que marca a relação estabelecida no âmbito tributário. Porém, o jurista 

afasta a consideração de que o fato de tal relação lidar com direitos fundamentais seria 

suficiente para sustentar a aplicação do in dubio pro contribuinte.  

 Ao contrário, Scaff embasa sua argumentação no entendimento de que o processo 

administrativo-fiscal é regido pelo princípio acusatório, porquanto há sobreposição de uma 

parte à outra. Nesse sentido: 

 

“O direito patrimonial entre pessoas privadas é disponível; o direito patrimonial 

onde  uma das partes é um ente público não é — decorre de reserva legal tributária. 

Logo, o uso do princípio dispositivo nestas situações — onde aparece um ente 

público como uma relação de indisponibilidade patrimonial — é inadequado; 

deve-se usar o princípio acusatório —busca da verdade material a todo custo, e 

não da verdade formal. E deve-se aplicar as regras a ele atinentes. 

Por isso é que o processo fiscal encontra-se muito mais vinculado ao processo 

penal do que ao processo civil, em face de o princípio que os rege ser semelhante: 

                                                
23 VILLAS-BÔAS, Marcos de Aguiar. In dubio pro contribuinte: continuação do debate. Revista Dialética de 
Direito Tributário, São Paulo, jan, 2014, v. 220, p. 111. 
24 SCAFF, Fernando Facury. In dubio pro contribuinte e o voto de qualidade nos julgamentos administrativo-
tributários. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, jan, 2014, v. 220, p. 21-38. 
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o processo penal e o fiscal estão primordialmente vinculados ao princípio 

inquisitivo, enquanto o processo civil está primordialmente vinculado ao princípio 

dispositivo.”25 

  

 Sob essa ótica, sustenta o autor que cabe ao Estado provar, além de qualquer dúvida 

razoável, que a acusação (ou conduta) que está sendo imputada ao contribuinte realmente 

ocorreu do modo como narrado pela Administração Pública. Nos casos em que isso não é 

feito, em que as alegações e provas trazidas pela Autoridade Fiscal não superam o limite da 

dúvida razoável, deve-se decidir a favor do contribuinte, ou seja, aplicar-se o in dubio pro 

contribuinte. 

 Dessa forma, embora cheguem a conclusões semelhantes, os autores mencionados 

acima o fazem por caminhos diversos. Ambos partem da premissa de que o Direito 

Tributário regula relações marcadas pela desigualdade entre as partes (contribuinte e 

Estado). No entanto, para Villas-Bôas, o princípio do in dubio pro contribuinte pode ser 

extraído a partir da constatação de que o Direito Tributário lida com limitações a direitos 

fundamentais; desse modo, sendo estes direitos protegidos enfaticamente pela Constituição 

Federal por meio de sua inclusão no rol de cláusulas pétreas, impõe-se uma obrigação de 

interpretar as normas que restringem tais direitos com maior cuidado, de modo a, em casos 

de dúvida, adotar-se a interpretação que não impõe a restrição. 

 Por outro lado, para Scaff, o in dubio pro contribuinte se constrói como decorrência 

da feição acusatória do processo fiscal. Assim, sendo o processo tributário regido pelo 

princípio acusatório e pela busca da verdade material, conclui-se que, não tendo a 

Administração Pública conseguido provar suas alegações para além de qualquer dúvida 

razoável, a controvérsia deve ser resolvida em favor do contribuinte. 

 Interessante notar que, em ambos os casos, o in dubio pro contribuinte aparece quase 

como um espelho, no âmbito tributário, do princípio penal do in dubio pro reo, corolário da 

presunção de inocência. É precisamente nesse sentido que Villas-Bôas questiona: se há uma 

imposição, no Direito Penal, da interpretação mais favorável ao acusado em caso de dúvida, 

por que o mesmo não se aplica ao Direito Tributário, posto que este também versa sobre a 

limitação de direitos fundamentais e apresenta uma relação de desigualdade entre as partes? 

                                                
25 Ibid., p. 37. 
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 De forma semelhante (ainda que não explícita), Scaff também questiona: se tanto o 

processo penal quanto o processo fiscal são regidos pelo mesmo princípio acusatório, por 

que somente na seara penal o Estado teria o dever de provar suas alegações além de qualquer 

dúvida razoável? 

 Tais questionamentos são certamente relevantes, e parecem permitir a construção de 

bases robustas para defender a necessidade de aplicação do princípio do in dubio pro 

contribuinte. Porém, de toda forma, cumpre também expor os argumentos contrários ao 

cabimento do referido princípio. 

 

II.2.2. Teses propostas contra do princípio do in dubio pro contribuinte 

 Em trabalho que se configura quase como uma resposta às teses acima propostas, 

Marciano Seabra de Godoi26 apresenta entendimento contrário a respeito da necessidade de 

se estabelecer uma regra de interpretação a favor do contribuinte. 

 Logo de início, o autor contesta a premissa básica das teses expostas acima, 

defendendo que o Direito Tributário não deveria ser entendido como um direito excepcional, 

de restrição de liberdades naturais (tais como a propriedade), mas simplesmente como uma 

condição imposta ao exercício destas liberdades27. 

 A partir disso, o autor refuta a o entendimento proposto por Villas-Bôas, 

caracterizando-o como fundado em concepções ideológicas sobre a desigualdade das partes 

na relação tributária e afirmando que, nas Constituições contemporâneas, o tributo não é 

qualquer detração patrimonial do indivíduo, mas sim uma detração prevista pela 

Constituição e legitimada por uma série de limitações formais e materiais às quais se 

submete. Nesse sentido, no entendimento do autor: 

 

“Se a incidência tributária, por sua intensidade desproporcional, chegar a atingir o 

núcleo essencial do direito de propriedade, o que se tem é uma cobrança anômala 

                                                
26 GODOI, Marciano Seabra de. A volta do in dubio pro contribuinte: avanço ou retrocesso?. In: ROCHA, 
Valdir de Oliveira. Grandes questões atuais do direito tributário. São Paulo: Dialética, 2013. p. 181-197. 
27 Nesse sentido, o autor cita Rubens Gomes de Sousa, para quem “(…) a tributação deixa de ser uma limitação 
da propriedade e dos direitos dela decorrentes, para ser apenas uma condição de seu exercício, imposta pelo 
interesse coletivo.” (SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária. 1a ed. São Paulo: 
Resenha Tributária, 1975, p. 53) 
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e inconstitucional, que deve ser tomada como tal, e não como o modo de ser 

normal e característico de todo tributo.”28 

 

 Marciano Seabra de Godoi refuta, ainda, a tese proposta por Scaff, argumentando 

que a comparação entre o Direito Tributário e o Direito Penal, utilizada pelo autor como base 

para sua argumentação em favor do in dubio pro contribuinte, não seria uma comparação 

válida, posto que o Direito Penal lida com a prática de atos ilícitos, enquanto o Direito 

Tributário regula condutas lícitas. Veja-se: 

 

“A comparação nos parece artificial. Afirmar que determinado contribuinte 

praticou o fato gerador de um tributo nada tem a ver com afirmar que determinado 

indivíduo cometeu um crime. Num caso, a atividade do indivíduo é 

necessariamente vista como um ato lícito, enquanto noutro caso a atividade é 

tida necessariamente como ilícita. A ‘irregularidade' consistente em não recolher 

um tributo que se supõe devido, não pode ser comparada, para fins de aplicação 

do princípio de presunção de inocência ou do in dubio pro reo, à ‘irregularidade' 

de praticar conduta pretensamente criminosa. A ‘irregularidade’ de não cumprir 

uma prestação de cunho obrigacional (tributo) é bem distinta da ‘irregularidade' 

consistente na prática de um crime.”29 (g.n.) 

 

 Com base nos argumentos expostos acima, Marciano Seabra de Godoi acaba por 

concluir no sentido da improcedência das tentativas de recobrar a força do in dubio pro 

contribuinte. Isso porque, para o autor, a aplicação de tal princípio tem como premissa básica 

a visão do Direito Tributário como um direito de exceção e do tributo como uma espoliação 

de direitos fundamentais do indivíduo, premissa esta que não se enquadraria no Estado Fiscal 

atualmente consolidado nem no Estado Democrático de Direito inaugurado com a 

Constituição Federal de 1988. Ademais, o autor também critica a aplicação do referido 

princípio, pois, em sua visão, isso acarretaria “considerável empobrecimento da 

racionalidade discursiva que deve presidir a interpretação/aplicação do Direito 

Tributário”30, porquanto consistiria numa atribuição de peso prévio aos argumentos do 

                                                
28 GODOI, Marciano Seabra de. A volta do in dubio pro contribuinte: avanço ou retrocesso?. In: ROCHA, 
Valdir de Oliveira. Grandes questões atuais do direito tributário. São Paulo: Dialética, 2013. p. 187. 
29 Ibid., p. 194-195. 
30 Ibid., p. 192. 
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contribuinte, de modo que bastaria algum fundamento plausível na tese por ele defendida 

para que a exigência tributária fosse cancelada. 

 Longe de representar posição isolada na doutrina, as ideias expostas acima são 

aceitas por célebres juristas que se debruçaram sobre o estudo da interpretação da lei 

tributária.  

 Luís Eduardo Schoueri, por exemplo, afirma que “chega à parecer redundante, hoje, 

a afirmação de que a norma tributária tem caráter material e imperativo, fazendo parte do 

direito comum, sem qualquer caráter excepcional” 31 . Ademais, afirma o jurista que, 

atualmente, critérios que impõem uma interpretação das leis tributárias a favor do 

contribuinte ou a favor do fisco são históricos, não cabendo mais sua aplicação num contexto 

em que a relação jurídico-tributária não é unicamente regulada por normas tributárias, mas 

sim por inúmeras outras normas de caráter diverso. Conclui, portanto, Schoueri, que não 

seria adequado estabelecer critérios de interpretação diversos apenas para algumas das 

normas que regulam a relação tributária32. 

 Nota-se, então, que também há fortes posicionamentos na doutrina a respeito da 

impossibilidade de se defender a aplicação de um princípio do in dubio pro contribuinte, de 

modo que não parece ser possível falar, ainda, em um entendimento pacificado a respeito do 

tema em comento. 

 Entretanto, antes que se passe às considerações a respeito das implicações do que foi 

exposto até aqui à questão específica do voto de qualidade, cumpre trazer uma última 

reflexão sobre o in dubio pro contribuinte. 

 

II.2.3. O in dubio pro contribuinte como decorrência do Princípio da Legalidade 

 Como visto ao longo desta seção, as posições doutrinárias que defendem a aplicação 

do in dubio pro contribuinte o fazem a partir de uma comparação entre o Direito Tributário 

e o Direito Penal, partindo do entendimento de que a relação tributária é marcada pela 

desigualdade entre as partes e, seja porque se trata de uma restrição de direitos fundamentais, 

                                                
31 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 731. 
32 Nesse sentido: “Tais critérios são hoje históricos. Não há como duvidar que uma relação jurídico-tributária 
não se regula exclusivamente por meio de leis tributárias; a estas se juntam, por vezes com caráter até mesmo 
preponderante, normas societárias/contábeis, civis ou administrativas, resultando sua disciplina desta gama de 
textos legais. Da constatação de que todo o ordenamento pode, potencialmente, regular a relação jurídico-
tributária, extrai-se a evidência de que seria inaceitável que alguns textos legislativos, por terem a pecha de 
tributários, merecessem critérios de interpretação diversos dos demais.” (Ibid., p. 732). 
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seja porque se está diante de uma lógica acusatória que impõe à Administração o dever de 

provar suas alegações além de qualquer dúvida razoável, conclui-se pelo reconhecimento de 

um princípio que determina, no caso de dúvida, a adoção da interpretação mais favorável ao 

contribuinte. 

 A nosso ver, não parece exagerado afirmar que há uma desigualdade entre as partes 

— contribuinte e Estado — que marca a relação tributária; está claro, porém, que essa 

constatação não tem o condão de levar à classificação da relação jurídico-tributário como de 

sujeição, afinal, parece-nos indubitável que se trata de relação de cunho obrigacional. Isso 

se deve, primordialmente, ao fato que de que a instituição e regulação da tributação se dão 

por meio de leis que emanam do Congresso Nacional (este, por sua vez, representante do 

povo), de modo que os contribuintes não se encontram sujeitos a uma Administração Pública 

que teria o poder de aumentar, instituir e alterar a tributação a seu bel-prazer. 

 Atualmente, portanto, tem-se um modelo de Estado no qual a tributação, por ter como 

sua fonte primordial a lei, que, por sua vez, é produzida pelos representantes da vontade do 

povo que ocupam os cargos do Congresso Nacional, não gera uma relação de sujeição do 

indivíduo ao Estado. 

 Nesse modelo de Estado, é irrefutável a relevância do Princípio da Legalidade, que 

cristaliza a noção de que os indivíduos apenas terão seus direitos limitados nos termos 

estabelecidos pelas leis. Tanto é verdade o caráter basilar deste princípio no nosso 

ordenamento jurídico, que o constituinte houve por bem mencioná-lo não uma, mas três 

vezes ao longo de todo o texto da Constituição Federal de 1988. 

 Primeiramente, este princípio é incluído no rol de direitos e garantias fundamentais: 

 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

(…)  

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei;” (g.n.) 

 

 Ademais, ao tratar da Administração Pública, a Constituição prevê: 
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“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: (…)” (g.n.) 

 

 Por fim, o referido princípio aparece novamente no capítulo que trata 

especificamente do Sistema Tributário Nacional, incluído dentre as limitações ao poder de 

tributar: 

 

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado 

à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; (…)” (g.n.) 

 

 A leitura dos supramencionados dispositivos parece não deixar campo para 

interpretação, isto é, nos termos da Constituição Federal de 1988, os direitos individuais 

somente sofrerão restrições em razão de previsão expressa em lei. A inclusão do Princípio 

da Legalidade no rol de limitações ao poder de tributar é mera decorrência dessa premissa 

maior, estabelecida no artigo 5º, II, da CF, de modo que, também no âmbito tributário, as 

exigências às quais o contribuinte está atrelado terão, todas, fundamento em lei. 

 Pois bem. Disso decorre que a Administração Pública (como, aliás, já previa o artigo 

37 da CF) não tem espaço para discricionariedade quando o assunto é a exigência de tributos; 

isto é, se o contribuinte pratica o fato previsto em lei como necessário e suficiente ao 

surgimento da obrigação tributária (o fato gerador), a Administração não tem escolha 

senão proceder à cobrança do tributo. E mais: tal cobrança deverá se dar nos exatos 

termos e limites previstos pela lei (novamente não se permite discricionariedade). 

 Dessa forma, para que a Administração Pública possa formalizar determinada 

exigência tributária, são necessárias duas condições, ambas decorrentes diretamente do 

Princípio da Legalidade: (i) que tal exigência esteja prevista e se dê dentro dos limites da lei; 

e (ii) que o contribuinte efetivamente pratique o fato gerador tal qual previsto na lei.  

 Ora, dessa forma, parece-nos evidente que, nos casos em que não há certeza de que 

a conduta praticada pelo contribuinte se encaixa na previsão legal, não deve a Administração 
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proceder à formalização da exigência tributária. Isto é, se a Administração, ao examinar 

determinada conduta praticada pelo contribuinte, não está certa de que ela efetivamente 

corresponde à situação prevista em lei, não deve realizar o lançamento. Isso porque a 

atividade da Administração se limita a exigir os tributos unicamente nos casos em que o 

contribuinte pratica o fato gerador, de sorte que, se há dúvida a respeito disso, a 

Administração encontra-se impedida de realizar a cobrança.  

 Nesse ponto, o Código Tributário Nacional caminha em perfeita consonância com o 

previsto pela Constituição Federal. Não só o CTN repete, por duas vezes, em seus artigos 

9º33 e 9734, o Princípio da Legalidade, como também, ao tratar do lançamento, estabelece: 

 

“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 

crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo 

tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar 

o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” (g.n.) 

 

 Da leitura do parágrafo único do supracitado artigo 142 extrai-se, em primeiro lugar, 

que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, de modo que, na linha do que foi 

dito anteriormente, não há espaço para discricionariedade da Administração quando o 

assunto é a exigência de tributos. Ademais, o caput do artigo define lançamento como uma 

atividade de verificação, por parte da Autoridade Administrativa, da ocorrência do fato 

gerador. 

                                                
33 Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I - instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça, ressalvado, quanto à majoração, o disposto nos 
artigos 21, 26 e 65; (…) 
34 Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; 
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do 
artigo 52, e do seu sujeito passivo; 
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 
e 65; 
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras 
infrações nela definidas; 
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de 
penalidades. 
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 A respeito do Princípio da Legalidade na atividade administrativa, ensina Luís 

Eduardo Schoueri: 

 

“Aprovada uma lei com a descrição da hipótese de incidência de um imposto, 

dentro dos parâmetros constitucionais, a autoridade administrativa, verificando a 

ocorrência de fatos que se subsumam àquela descrição, tem o dever de proceder 

ao lançamento do tributo. 

É esse o entendimento que se extrai do artigo 142 do Código Tributário Nacional, 

o qual, definindo o lançamento, apresenta-o como atividade administrativa 

vinculada e obrigatória que tenderá à verificar a ocorrência do fato gerador da 

obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante 

do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação 

da penalidade cabível. 

Por se tratar de atividade administrativa vinculada, sujeita, assim, aos estritos 

termos da lei, não pode a administração pública deixar de fazer algo diverso senão 

verificar a ocorrência do fato gerador. O tributo, insista-se, somente será devido 

se houver plena subsunção entre o fato que se observa na realidade e aquela 

hipótese prevista pelo legislador. Incorrendo tal coincidência plena, não 

haverá fato gerador da obrigação tributária. 

Daí entender-se que ou o tributo está previsto em lei e pode ser exigido, ou não 

pode. Não é dado ao Fisco, baseado em qualquer afirmação, informação ou 

impugnação do contribuinte exigir tributo que não corresponda à efetiva 

ocorrência do fato imponível. Palavras, declarações ou omissões por parte do 

contribuinte ou de quem quer que seja não substituem o fato gerador como único 

possível para dar nascimento à obrigação tributária (art. 113, § 1º do CTN). 

Afirmamos, assim, que não condiz com o princípio da legalidade que a obrigação 

tributária possa ter nascimento sem que se encontre um fato gerador.”35  

 

 Ora, se à Autoridade Administrativa cabe exclusivamente verificar a ocorrência ou 

não do fato gerador, fica claro que, se mesmo após todo o procedimento de fiscalização, tal 

ocorrência não restar verificada, isto é, não se atingir, com elevado grau de certeza, 

conclusão no sentido da concretização da hipótese de incidência tributária, parece-nos 

irrefutável que o lançamento não possa ser formalizado.  

                                                
35 SCHOUERI, Luís Eduardo; SOUZA, Gustavo Emílio Contrucci A. de. Verdade Material no “Processo” 
Administrativo Tributário. In: ROCHA, Valdir de Oliveira. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: 
Dialética, 1998, v. 3, p. 148-149.  
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 Assim, se não há verificação da ocorrência do fato gerador, não pode haver 

formalização da exigência tributária: se há dúvida, o lançamento não deve ocorrer. 

 É a partir dessas considerações que é possível extrair do texto constitucional o 

princípio do in dubio pro contribuinte. Trata-se de uma decorrência direta do Princípio da 

Legalidade, isto é, se ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude 

de lei, é vedado à Administração impor uma obrigação ao contribuinte quando ela própria 

não tiver certeza da concretização da previsão legal (mesmo após extensos procedimentos 

de investigação). 

 A nosso ver, então, conclui-se no sentido da existência de um princípio constitucional 

do in dubio pro contribuinte. Isso, todavia, não se dá tanto em razão das semelhanças entre 

o Direito Tributário e o Direito Penal, ou em razão exclusivamente de se tratar, no âmbito 

tributário, de limitações a direitos fundamentais, mas sim em decorrência do Princípio da 

Legalidade, fundamento primordial de nosso ordenamento jurídico. 

 

II.2.4. As implicações do princípio do in dubio pro contribuinte para o voto de qualidade 

 No item anterior, conclui-se pela possibilidade de se entender o in dubio pro 

contribuinte como um princípio extraído da Constituição Federal de 1988. Resta, então, 

examinar quais efeitos uma conclusão neste sentido produz em relação ao objeto do presente 

estudo, o voto de qualidade. 

 Como exposto acima, o in dubio pro contribuinte deve funcionar, primeiramente, 

como princípio norteador da atividade da Autoridade Administrativa no âmbito das 

fiscalizações tributárias, de sorte que, não havendo a certeza de que o contribuinte incorreu 

na hipótese de incidência tributária tal como prevista em lei, a Autoridade não deve realizar 

o lançamento. 

 Além disso, uma vez formalizado o lançamento, é garantido ao contribuinte o seu 

direito de defesa, de modo que ele pode, ainda em âmbito administrativo, apresentar suas 

razões e produzir documentos de forma a contestar o entendimento da Autoridade lançadora 

a respeito dos fatos. Nesse momento, então, caberá aos órgãos julgadores da Administração 

revisar o lançamento, apreciando as alegações da Autoridade Fiscal e do contribuinte, de 

modo a chegar a uma conclusão a respeito do acerto ou não do lançamento realizado. 
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 Ora, dizer que cabe aos órgãos julgadores da Administração revisar o lançamento é 

equivalente a dizer que sua função consiste em verificar se este lançamento se deu nos exatos 

termos da lei, e se aquele contribuinte específico de fato praticou as condutas tais como 

descritas pela Autoridade Fiscal; afinal, uma exigência tributária somente poderá ser imposta 

a ele com base na lei. 

 Evidente, então, que também os órgãos julgadores estão atrelados ao princípio do in 

dubio pro contribuinte, pois se os julgadores não tiverem certeza a respeito do acerto das 

acusações imputadas ao contribuinte pela Autoridade Fiscal, ou seja, se eles não estiverem 

certos a respeito da prática de irregularidades pelo contribuinte (afinal, o auto de infração 

nada mais é do que o instrumento por meio do qual a Autoridade Fiscal imputa ao 

contribuinte a prática de irregularidades), não deve haver uma decisão no sentido de acatar 

as alegações fiscais e impor obrigações e penalidades ao contribuinte. 

 Quando se analisa especificamente o caso do CARF, parece lógico afirmar que, nos 

casos de empate, em que quatro julgadores entendem pelo acerto da tese fiscal, e quatro 

julgadores abraçam as razões expostas pelo contribuinte, não há certeza a respeito da 

ocorrência ou não de irregularidades.  

 O empate, no caso de um órgão julgador, é a materialização da dúvida, da incerteza, 

por isso que, em obediência ao princípio do in dubio pro contribuinte, não pode o órgão 

julgador decidir em favor da tese fiscal nestes casos. Aceitar que, no caso de empate, a tese 

fiscal reste vencedora, é equivalente a aceitar a imposição de obrigações e penalidades ao 

contribuinte nos casos em que há dúvida a respeito da prática de irregularidades por ele; é, 

ainda, equivalente a aceitar a formalização de uma exigência sem que haja certeza a respeito 

da verificação dos requisitos legais. Configura, portanto, efetiva violação do in dubio pro 

contribuinte, que neste caso imporia justamente a solução oposta, e por consequência, 

também configura violação ao Princípio da Legalidade. 

 O raciocínio fica claro quando se tem em mente uma situação prática. Imagine-se 

uma situação em que a Autoridade Fiscal, por entender que o contribuinte praticou o fato 

gerador de determinado tributo, lavre em face dele um auto de infração por meio do qual 

exige o pagamento do tributo, bem como aplique a ele uma penalidade pelo não 

recolhimento. O contribuinte então contesta o lançamento, alegando que sua conduta não se 

enquadra na previsão legal, de modo que não há que se falar em surgimento da obrigação 

tributária. Levado o caso a julgamento perante o CARF, quatro julgadores entendem que, de 
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fato, a conduta praticada pelo contribuinte não equivalia àquela prevista pela lei, enquanto 

que os outros quatro entendem que houve a prática do fato gerador.  

 Ora, parece-nos evidente que há dúvida a respeito da efetiva prática, pelo 

contribuinte, da situação prevista em lei como necessária e suficiente ao surgimento da 

obrigação tributária.  Não há como dizer que a ocorrência do fato gerador restou verificada, 

não há como dizer com elevado grau de certeza que o contribuinte praticou uma 

irregularidade ao não proceder ao recolhimento do tributo, não há, por fim, como impor a 

este contribuinte obrigações e penalidades.  

 Deve, portanto, ser aplicado o princípio do in dubio pro contribuinte, de modo que, 

persistindo, ao final do julgamento, dúvida a respeito da conformidade da conduta adotada 

à lei, dúvida esta que é materializada numa situação de empate, faz-se necessário decidir a 

favor da validade da conduta adotada pelo contribuinte. 

 Neste ponto, é interessante notar que o emprego do voto de qualidade pelo presidente 

da turma de julgamento no CARF poderia levar a um resultado em conformidade com o 

referido princípio. Afinal, em um julgamento empatado, se decidirá a favor da tese acatada 

pelo presidente da turma, uma vez que ele profere um voto duplo. Sendo assim, tendo o 

presidente votado a favor da tese do contribuinte, este restará vitorioso, sua conduta será 

validada e o resultado prático atingido será o mesmo que teria sido alcançado com a 

aplicação do in dubio pro contribuinte para os casos de empate. 

 Ocorre que é precisamente o fato de o resultado do julgamento, no caso de dúvida do 

colegiado, ser deixado à discricionariedade de um julgador, que contraria o referido 

princípio. 

 O in dubio pro contribuinte estabelece uma regra clara: no caso de dúvida, decide-se 

a favor do contribuinte. Tendo sido estabelecido que o empate nos julgamentos do CARF é 

a materialização dessa dúvida num julgamento colegiado, não há espaço para 

discricionariedade na aplicação do voto de qualidade, ele deve, necessariamente, ser em 

favor do contribuinte. 

 Conclui-se, então, que há uma real incompatibilidade entre o voto de qualidade tal 

como aplicado no âmbito do CARF e o princípio do in dubio pro contribuinte. Tendo sido 

estabelecido, ao longo deste capítulo, que tal princípio é extraído da Constituição Federal de 

1988, como decorrência do Princípio da Legalidade, conclui-se pela desconformidade do 
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voto de qualidade com um princípio constitucional, de sorte que, consequentemente, 

conclui-se pela inconstitucionalidade do referido voto. 
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III 

O VOTO DE QUALIDADE À LUZ DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL 

 

III.1. O Artigo 112 do CTN e a Noção de “Dúvida”  

 No capítulo anterior, foi construída argumentação no sentido da possibilidade de se 

extrair do texto constitucional um princípio do in dubio pro contribuinte. Tendo-se, então, 

atingido conclusão a favor da existência do referido princípio constitucional, o seu confronto 

com o voto de qualidade tal como aplicado pelo CARF permitiu concluir pela 

inconstitucionalidade do referido voto36. 

 Diante disso, o presente capítulo busca investigar se as conclusões tecidas até aqui 

encontram respaldo também no Código Tributário Nacional; isto é, busca-se analisar se 

também o confronto do voto de qualidade com as disposições do CTN permite chegar à 

conclusão a respeito de sua ilegalidade. 

 Em que pese o CTN trate da interpretação da legislação tributária em seus artigos 

107 a 112, o presente trabalho terá como foco o artigo 112, pois este aparece de forma mais 

frequente nas discussões doutrinárias a respeito do tema que se pretende analisar e parece 

oferecer uma solução a ser adotada em “caso de dúvida”. 

 O referido artigo assim dispõe: 

 

“Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, 

interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: 

I - à capitulação legal do fato; 

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão 

dos seus efeitos; 

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.”  

 

                                                
36 Tal inconstitucionalidade encontra respaldo igualmente na incompatibilidade identificada entre o voto de 
qualidade aplicado no âmbito do CARF e os postulados da Igualdade, Razoabilidade e Proporcionalidade. 
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 De pronto, da leitura do referido dispositivo, percebe-se que ele impõe, em certos 

casos, uma interpretação mais favorável ao contribuinte. Isso, em um primeiro momento, 

poderia levar à conclusão no sentido de que também o CTN prevê o emprego do in dubio 

pro contribuinte, tal como definido no capítulo anterior. 

 Esta não é, entretanto, a posição da doutrina majoritária, razão pela qual se faz 

necessária uma análise mais aprofundada a respeito do alcance e extensão do supracitado 

artigo 112. Tal análise, que será o objeto do presente capítulo, terá como ponto de partida 

uma exposição de duas posições diversas defendidas pela doutrina no que tange à aplicação 

do referido dispositivo. 

 Antes, entretanto, que se possa adentrar efetivamente na discussão doutrinária a 

respeito do alcance da norma contida no artigo 112 do CTN, cumpre esclarecer o que se deve 

entender por “dúvida”, nos termos do referido artigo. 

 Muito embora a noção de dúvida pareça carregada de subjetivismo, ensina Luís 

Eduardo Schoueri, com a clareza que lhe é usual, que os julgamentos colegiados permitem 

constatar de forma objetiva essa dúvida, a partir do momento em que se verifica um empate 

(ou até mesmo uma decisão tomada por estreita maioria). Nesse sentido, expõe o ilustre 

jurista: 

 

“À primeira vista, o dispositivo acima [artigo 112 do CTN] poderia ser visto como 

de difícil aplicação prática, ou pelo menos de difícil controle, já que seu 

pressuposto — a dúvida — carrega extremo grau de subjetividade. Aquilo que 

para um é duvidoso surge no espírito de outrem com clareza.  

Entretanto, a peculiaridade do processo brasileiro — tanto o administrativo quanto 

o judicial — em que se preveem órgãos colegiados de julgamento, com sessões 

públicas, oferece oportunidade para um controle objetivo da dúvida. 

Não é incomum, com efeito, que decisões sejam tomadas por estreita maioria, ou 

até mesmo por voto de qualidade do presidente do órgão julgador. Em tais casos, 

a dúvida fica manifesta pela expressiva opinião da minoria vencida.”37  

 

 Na mesma linha são as lições de Hugo de Brito Machado, para quem:  

 

                                                
37 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 815-816. 
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“Realmente, quando em um órgão colegiado de julgamento é colocada a questão 

relativa ao significado de uma regra jurídica tributária, e uma parte expressiva de 

seus membros manifesta opinião diferente da manifestada pelos demais, tem-se 

uma situação na qual podemos afirmar, sem nenhum subjetivismo, a existência de 

uma dúvida, e surge então a questão de saber como essa dúvida deve ser 

superada.”38 

 

 Com base nos ensinamentos acima, verifica-se que, nos casos de empate de 

julgamentos por órgãos colegiados, resta objetivamente caracterizada a dúvida. Sendo assim, 

transpondo esse entendimento para o objeto do presente estudo, conclui-se que o emprego 

do voto de qualidade pelo presidente da turma no âmbito do CARF sempre se dará em um 

contexto de dúvida manifestada pelo órgão julgador, razão pela qual se faz imperiosa a 

aplicação do artigo 112 do CTN nestes casos. 

 Feitas essas considerações preliminares, resta investigar se a interpretação mais 

benéfica preconizada pelo referido dispositivo legal deve se dar em todo e qualquer caso de 

dúvida ou se, ao contrário, ela encontra-se restrita a determinadas situações, nas quais a 

dúvida recai sobre elementos específicos. 

 

III.2. A Aplicação Restrita do Artigo 112 do CTN 

 Analisando-se a produção doutrinária acerca do artigo 112 do CTN conclui-se, de 

início, que o entendimento majoritário é no sentido de que o âmbito de aplicação do referido 

artigo restringe-se ao campo do Direito Tributário Penal. Dessa forma, entende a doutrina 

que o artigo 112 apenas deve ser utilizado quando a dúvida versar sobre a aplicação de leis 

tributárias que impõem sanções, de modo que, somente nesses casos, deve ser adotada a 

interpretação mais benéfica ao contribuinte. 

 Não se trata, segundo a doutrina majoritária, do estabelecimento de um princípio do 

in dubio pro contribuinte (como poderia parecer à primeira vista), mas sim da projeção do 

princípio penal do in dubio pro reo no campo fiscal, posto que o supracitado dispositivo 

legal apenas se aplica no âmbito do Direito Tributário sancionador. 

                                                
38 MACHADO, Hugo de Brito. A interpretação benigna preconizada pelo art. 112 do Código Tributário 
Nacional. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, out, 2014, v. 229, p. 51. 
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 Nesse sentido, Marciano Seabra de Godoi, já citado no presente trabalho em razão 

de sua crítica ao in dubio pro contribuinte, expõe: 

 

“Quanto ao direito positivo, o ordenamento brasileiro, como de resto o 

ordenamento da generalidade dos países de nosso entorno cultural, não adota um 

critério apriorístico e específico para a interpretação do Direito Tributário. 

O art. 112 do CTN constitui a projeção do princípio penal do in dubio pro reo 

no campo específico do Direito Tributário sancionador, estabelecendo diversas 

hipóteses em que, em caso de dúvida, ‘a lei tributária que define infrações, ou lhe 

comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado’. Repita-

se que o dispositivo legal não se aplica à interpretação das normas que tratam 

dos elementos da obrigação tributária (fato gerador, base de cálculo, alíquota, 

sujeito passivo, etc.), mas somente à interpretação das normas que tratam de 

infrações e sanções tributárias.”39 (g.n.) 

 

 Entendimento bastante semelhante é exposto por Luís Eduardo Schoueri, com a 

diferença de que este afirma ser o artigo 112 uma exceção à rejeição de métodos apriorísticos 

de interpretação no campo tributário, uma vez que, em matéria de Direito Tributário Penal, 

o referido artigo estabelece exatamente um método específico de interpretação que deve ser 

empregado pelo aplicador do direito40. 

 Também Rafhael Frattari e Vinícius Vasconcelos trazem considerações interessantes 

a respeito do tema ora em apreço. Os autores rejeitam o posicionamento exposto pela 

Fazenda Nacional em manifestação apresentada no âmbito da já mencionada Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5.731. Naquela ocasião, defendeu a Fazenda que a aplicabilidade 

do artigo 112 restringe-se unicamente aos ilícitos tributários penais, e não a todas as sanções 

tributárias. Assim, em resposta a este entendimento, argumentam os autores:  

 

“É importante ainda ressaltar a improcedência do argumento da União Federal no 

sentido de que o art. 112 do CTN seria aplicável apenas a ilícitos tributários penais 

                                                
39 GODOI, Marciano Seabra de. A volta do in dubio pro contribuinte: avanço ou retrocesso?. In: ROCHA, 
Valdir de Oliveira. Grandes questões atuais do direito tributário. São Paulo: Dialética, 2013. p. 183. 
40 Nesse sentido, afirma Schoueri que “a rejeição aos métodos apriorísticos de interpretação encontra uma 
exceção, contemplada pelo Código Tributário Nacional, nos casos de leis referentes a infrações. Em matéria 
de Direito Tributário Penal, aplica-se o brocardo in dubio pro reo, a exigir do julgador o tratamento mais 
favorável ao acusado.” (SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 
815). 
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e não a todas as sanções tributárias, pois a utilização do termo ‘acusado’ no caput 

do dispositivo teria o condão de restringir a aplicabilidade deste dispositivo a um 

determinado campo do direito sancionador. Conforme argumenta, contribuintes e 

responsáveis, como sujeitos passivos, não poderiam ser contemplados por essa 

regra, o que seria corroborado pelo art. 203, que emprega simultaneamente os 

termos ‘sujeito passivo’ e ‘acusado’, separando-os. 

Ora, o que o legislador pretendeu no art. 112 do CTN ao não utilizar o termo 

sujeito passivo, mas acusado, foi extirpar qualquer margem de interpretação 

que considerasse tal dispositivo aplicável também aos tributos não pagos, 

ressaltando que sua aplicação se restringe às penalidades impostas por 

infrações da legislação tributária.” 41(g.n.) 

 

 O trecho reproduzido acima é interessante na medida que traz reflexões acerca do 

termo escolhido pelo legislador no artigo 112. Para os autores, é justamente o emprego do 

vocábulo “acusado”, no lugar de “sujeito passivo”, que permite concluir que o legislador 

pretendeu limitar a aplicação do referido dispositivo legal aos casos em que se está diante de 

legislação tributária que imputa penalidades, afastando, portanto, a aplicação do artigo nos 

demais casos, quando a dúvida recai sobre elementos diversos da obrigação tributária. 

 Para Douglas Stelet Ayres Domingues, o entendimento de que o artigo 112 do CTN 

apenas deve ser aplicado em relação às regras que resultam na aplicação de multas deriva do 

próprio conceito de tributo como exigência que não constitui sanção de ato ilícito. Isso é, 

para o jurista, diante da dicotomia tributo versus multa, não é razoável pretender aplicar o 

mesmo critério de interpretação para ambas as espécies. Confira-se: 

 

“Corrobora com este entendimento a própria literalidade do art. 112 do CTN, que 

isola as infrações, eis que estas geram a aplicação de multas, dos tributos para fins 

de aplicação do entendimento mais favorável em caso de dúvida. Outrossim, a 

incompatibilidade das espécies tributárias (tributo X multa) pode ser 

facilmente extraída do próprio conceito de tributo (art. 3º do CTN), visto que 

tributo não constitui sanção de ato ilícito. 

(…) 

                                                
41 FRATTARI, Rafhael; VASCONCELOS, Vinícius. As multas, o voto de qualidade no CARF e o art.112 do 
CTN. In: MURICI, Gustavo Lanna; CARDOSO, Oscar Valente; RODRIGUES, Raphael Silva. Estudos de 
direito processual e tributário em homenagem ao ministro Teori Zavascki. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 
2018, p. 996. 
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Assim, embora o legislador brasileiro tenha optado por tratar dos tributos, das 

infrações e das penalidades dentro do mesmo código, o que nos parece um erro e 

causa confusão no momento de se interpretar a norma, verdade é que se buscou 

segregar as regras interpretativas de cada natureza.”42 (g.n.) 

 

 Finalmente, cumpre apresentar também as reflexões levantadas por Roberto 

Codorniz Leite Ribeiro, que, apesar de se filiar à doutrina majoritária no sentido de que o 

artigo 112 do CTN somente é aplicável em relação à interpretação de normas tributárias que 

impõe penalidades, propõe uma aplicação ainda mais restrita do dispositivo. 

 O referido autor parte da mesma premissa que foi exposta até aqui como fundamento 

para o entendimento da doutrina majoritária, qual seja, a de que o artigo 112 encontra como 

campo de sua aplicação unicamente o Direito Tributário Sancionador. No entanto, ele vai 

além, afirmando que tal norma não incide sobre todo e qualquer caso de imposição de 

penalidades pela lei tributária, mas unicamente aos casos de multas de natureza punitiva. 

Assim expõe o autor: 

 

“Sob o olhar da interpretação sistemática: o artigo 112 do CTN somente 

permitiria a sua aplicação aos casos de aplicação de multas de natureza 

punitiva (decorrentes do Direito enquanto instrumento sancionador), tais como a 

multa proporcional, as hipóteses da sua qualificação e majoração e as multas 

isoladas por descumprimento de obrigações acessórias. Não há possibilidade de 

aplicação do referido comando normativo nos casos de aplicação de multa de 

natureza moratória ou compensatória.”43 (g.n.) 

 

 A exposição acima, longe de ser exaustiva, representa algumas das considerações da 

doutrina majoritária a respeito da aplicação do artigo 112 do CTN. 

 Conclui-se, num primeiro momento, que o entendimento predominante é no sentido 

de que o referido artigo se insere no campo do Direito Tributário sancionador, de modo que 

                                                
42 DOMINGUES, Douglas Stelet Ayres. A Correta Aplicação do Voto de Qualidade no Âmbito do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sob a Ótica do Art. 112 do CTN. Revista de Direito Tributário 
Atual, 2018, n. 40, p. 183. 
43  PEREIRA, Roberto Codorniz Leite. A controvertida aplicação do art. 112 do CTN em julgamentos 
administrativos: o estudo de caso Petrobras. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, jun, 2015, v. 
237, p. 138. 
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sua aplicação fica restrita aos casos em que se está diante da imposição de penalidades ao 

contribuinte.  

 Tal visão nos parece bastante adequada se levarmos em consideração a literalidade 

do próprio artigo 112, afinal, o próprio caput do artigo faz referência expressa à interpretação 

da lei tributária que “define infrações ou comina penalidades”. Desse modo, a princípio, 

parece coerente concluir que tal dispositivo não se aplicaria às leis tributárias que definem, 

por exemplo, os elementos essenciais da obrigação tributária, tais como fato gerador e base 

de cálculo. 

 Diante disso, é razoável afirmar que, na visão da doutrina majoritária, não é possível 

extrair do artigo 112 um princípio de in dubio pro contribuinte aplicável indistintamente, 

posto que, quando a dúvida residir na interpretação e aplicação de normas que não tratam da 

imposição de sanções, entende-se que o referido artigo não pode ser aplicado como forma 

de sanar a dúvida instaurada. 

 Assim, admitindo-se este entendimento como correto, e transpondo-o para o objeto 

do presente estudo, chega-se à conclusão de que somente nos casos em que o voto de 

qualidade é empregado para decidir um empate que se refere à aplicação de penalidades ao 

contribuinte é que há uma incompatibilidade deste instituto com o artigo 112 do CTN.  

 Ou seja, segundo o entendimento majoritário da doutrina, o artigo 112 somente 

impõe a obrigação de que o voto de qualidade seja proferido em favor do contribuinte quando 

o empate se instaura em relação à aplicação ou não de uma penalidade; nos outros casos, 

quando o impasse se dá em referência a matérias distintas, não é possível, com fundamento 

no artigo 112, argumentar que o órgão colegiado está obrigado a decidir em benefício do 

contribuinte. 

 Dessa forma, a visão exposta nesse item leva à conclusão de que, em um único 

julgamento, é possível que o voto de qualidade seja aplicado em sentidos opostos, a depender 

da matéria em análise. 

 A título de esclarecimento, imagine-se, por exemplo, um caso no qual o Fisco imputa 

ao contribuinte não só a prática do fato gerador de determinado tributo, mas também alguma 

conduta dolosa que implica na imposição de multa qualificada no patamar de 150% do valor 

do tributo44 (sonegação, por exemplo). Nessa situação, decidindo o CARF por acatar ambas 

                                                
44 Tal com prevê o artigo 44, parágrafo 1º, da Lei nº 9.430/1996. 
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as alegações fiscais (prática do fato gerador e sonegação), e sendo essa decisão tomada, nos 

dois casos, por voto de qualidade, o entendimento da doutrina majoritária a respeito da 

aplicação do artigo 112 do CTN levaria à conclusão de que somente a imputação da multa 

qualificada de 150% deveria ser afastada (decidindo-se em favor do contribuinte); a 

exigência do tributo em razão da prática do fato gerador, por sua vez, deveria ser mantida 

(já que neste caso o artigo 112 não imporia uma interpretação em benefício do contribuinte). 

 A breve situação descrita acima permite verificar como se daria, na prática, a 

aplicação do entendimento adotado pela doutrina majoritária a respeito da emprego do artigo 

112 do CTN: tratando-se a acusação fiscal da imposição de sanções ao contribuinte, a 

imputação não poderá ser mantida por decisão do CARF atingida por meio do voto de 

qualidade do presidente da turma; neste caso, o artigo 112 determina a aplicação da 

interpretação mais benéfica, levando, portanto, necessariamente ao afastamento da 

penalidade. Por outro lado, em se tratando de acusação diversa, que não envolve a imposição 

de uma sanção, a tese fiscal poderia ser acatada em casos de empate, com base no voto de 

qualidade. 

 Em que pesem os argumentos expostos até aqui, que parecem construir uma tese 

bastante robusta a respeito da correta aplicação do artigo 112 do CTN, cumpre destacar que 

não se trata de um entendimento pacificado; ao contrário, parte da doutrina, ainda que 

minoritária, defende que a aplicação do referido artigo não está restrita à legislação que 

impõe penalidades. Passa-se, a seguir, a expor este entendimento. 

 

III.3. A Aplicação Ampla do Artigo 112 do CTN 

 No item anterior, foi exposto  o entendimento predominante na doutrina a respeito da 

aplicação do artigo 112 do CTN. Entretanto, para o objetivo pretendido no presente capítulo 

(analisar com profundidade a conformidade do voto de qualidade às disposições do CTN), é 

de extrema relevância que se analise, também, os argumentos expostos pela doutrina 

minoritária a esse respeito. 

 Conforme adiantado, parte da doutrina defende que o campo de aplicação do artigo 

112 não se limita às normas tributárias que preveem a imposição de penalidades, mas sim 

diz respeito ao crédito tributário como um todo, não cabendo, portanto, uma discriminação 

a respeito de quais normas estariam sujeitas à interpretação mais benéfica ao contribuinte. 
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 Nesse sentido são as lições de Ives Gandra da Silva Martins, para quem o artigo 112 

deve ser entendido em conjunto com os demais dispositivos do CTN que tratam da 

interpretação da legislação tributária. Explica o autor:  

 

“É de realçar, de princípio, que os dois momentos mais relevantes da lei são 

destinados à obrigação tributária com um todo, não obstante fale o legislador, 

em um caso, de tributo e, no outro, de penalidade. 

O primeiro é o do § 1º do art. 108 que, ao permitir a analogia para a integração da 

legislação tributária, proíbe sua utilização para a exigência de tributo. É evidente 

que, se o tributo fosse exigível por analogia, a consequência natural seria que sua 

inadimplência deflagaria a penalidade pertinente à hipótese integrada. Dessa 

forma, o dispositivo que faz menção explícita ao tributo, analogicamente 

inintegrável, está admitindo por decorrência, implicitamente, que a sanção 

não prevista em lei também não será, por analogia, integrada. 

O segundo é o ar. 112, que se refere à benigna amplianda, exigindo, em caso de 

dúvida, a interpretação mais favorável ao acusado e enumerando quatro hipóteses. 

A primeira hipótese é concernente à capitulação legal do fato. Ora, a capitulação 

legal do fato fiz respeito à perinorma, mas não pode deixar de estar ligada à própria 

endonorma. Se a capitulação legal do fato não caracterizar, de forma 

inequívoca e precisa, a própria hipótese de incidência do tributo, à evidência, 

a benigna amplianda aplicar-se-á à penalidade e ao próprio tributo. 

Ao reverso do art. 108, § 1º, que cuida expressamente do tributo e implicitamente 

da sanção, o art. 112 cuida expressamente da penalidade, mas apenas 

implicitamente do tributo. 

(…) 

Como se percebe, o princípio da interpretação conjunta nos artigos diretamente 

relacionados com o elemento nuclear do direito fiscal, que é a obrigação tributária, 

tem idêntica aplicação às espécies legais do gênero, que são o tributo e a 

penalidade, insubsistente qualquer outro raciocínio que pretenda exegese 

dicotômica.”45 (g.n.) 

  

 Ives Gandra constrói, no trecho acima colacionado, raciocínio interessante no sentido 

de que o artigo 112 deve ser aplicado para a obrigação tributária como um todo. Para o autor, 

                                                
45 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Teoria da Imposição Tributária. 1a  ed. São Paulo: Saraiva, 1983, p. 192-
193. 
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a referência desse artigo à interpretação em prol do contribuinte que deve se dar nos casos 

de “dúvida quanto à capitulação legal do fato” indica que o referido dispositivo também se 

aplica aos tributos. Isso porque, a capitulação legal do fato está intimamente ligada à hipótese 

de incidência tributária, de modo que, se não restar caracterizada, nitidamente, a hipótese de 

incidência, não só a imposição de penalidade deve ser afastada, mas a própria exigência do 

tributo. 

 Ora, tal raciocínio parece bastante lógico, afinal, frequentemente, a imposição da 

penalidade tem como pressuposto a ocorrência do fato gerador, isto é, a penalidade somente 

é imposta porque, em momento anterior, o contribuinte incorreu na hipótese de incidência 

tributária e não procedeu ao recolhimento do tributo46. Desse modo, na linha do que é 

defendido pelo ilustre jurista, parece irrazoável considerar um método de interpretação que 

se aplique somente em relação às leis que versam sobre as multas, quando elas próprias 

guardam relação íntima com as leis que estabelecem os elementos da obrigação tributária. 

 Mas não é só. Ives Gandra também propõe outra questão que nos parece bastante 

interessante para o presente estudo. Trata-se da argumentação, desenvolvida pelo autor, no 

sentido de que o artigo 112 deve ser interpretado em conjunto com o artigo 108 do CTN, 

sobretudo o parágrafo 1º deste artigo, que assim dispõe: 

 

“Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para 

aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada: 

I - a analogia; 

II - os princípios gerais de direito tributário; 

III - os princípios gerais de direito público; 

IV - a eqüidade. 

§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não 

previsto em lei.” (g.n.) 

 

 Nota-se, conforme destacado pelo autor na passagem mencionada acima, que muito 

embora o artigo 108, § 1º, refira-se expressamente ao “tributo”, é incontestável que ele 

                                                
46 Nesse sentido, já alertava Hugo de Brito Machado que “muitos fatos que a legislação tributária define como 
infração, na verdade somente constituem infração se implicarem o não pagamento do tributo elidido por aquele 
fato.” (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 38a ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 44) 
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também é aplicável às penalidades. Afinal, não faz qualquer sentido considerar que, muito 

embora seja necessária a verificação exata da ocorrência da hipótese de incidência descrita 

em lei para fazer surgir a obrigação tributária, o mesmo regime não se aplique às penalidades, 

sendo possível seu surgimento por analogia. 

 Dessa forma, Ives Gandra defende que, partindo-se da interpretação conjunta dos 

artigos que tratam da interpretação da legislação tributária, a conclusão mais acertada seria 

no sentido de que a aplicação do artigo 112 também se estende aos casos nos quais a dúvida 

recai sobre elemento diverso que não uma penalidade. 

 No mesmo sentido são as considerações feitas por Pedro Guilherme Accorsi 

Lunardelli, para quem “a aplicação do art. 112 do CTN faz-se imperiosa para aqueles casos 

em que há dúvida por parte do julgador, quer seja ele singular, quer coletivo”47. Também 

este autor entende que não deve haver uma diferenciação das situações nas quais o artigo 

112 possa ser aplicado: havendo dúvida, aplica-se o dispositivo.48  

 Verifica-se, então, que a doutrina minoritária propõe uma interpretação mais ampla 

a respeito da aplicação do artigo 112, defendendo que tal dispositivo não se restringe à 

interpretação exclusiva de leis tributárias que impõem ao contribuinte penalidades. Ao 

contrário, entendem os doutrinadores que se filiam a esta posição que a interpretação mais 

favorável preconizada pelo referido artigo deve ser empregada também nos casos em que 

a dúvida recai sobre a exigência de tributos. 

 Tal visão, assim como aquela exposta no item anterior, parece apresentar sólidos 

fundamentos, com base nos quais não parece desarrazoado adotar uma interpretação mais 

abrangente do artigo 112 do CTN.  

 Nesse contexto, faz-se necessário tecer algumas considerações finais sobre o tema 

ora em comento, buscando, sobretudo, identificar quais as consequências das conclusões que 

foram e serão expostas para a análise da legalidade do voto de qualidade. 

 

                                                
47 LUNARDELLI, Pedro Guilherme Accorsi. O voto de qualidade no processo administrativo tributário e o 
artigo 112 do Código Tributário Nacional. In: BOSSA, Gisele Barra. Medidas de redução do contencioso 
tributário e o CPC/2015: contributos práticos para ressignificar o processo administrativo e judicial 
tributário. São Paulo: Almedina, 2017, p. 165. 
48 Também Marcos de Aguiar Villas-Boas defende a aplicação do artigo 112 do CTN para os casos de dúvida 
a respeito da exigência de tributos (VILLAS-BÔAS, Marcos de Aguiar. In dubio pro contribuinte: visão 
constitucional em busca da proteção dos direitos fundamentais. 1a ed. São Paulo: MP Ed., 2012). 
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III.4. O Voto de Qualidade e o Artigo 112 do CTN 

 Foram apresentadas, na seção anterior, as duas principais posições defendidas pela 

doutrina no que tange à aplicação do artigo 112 do CTN. Conforme já indicado, ambas as 

posições vêm revestidas de argumentos razoáveis e apresentam fundamentos coerentes, de 

modo que não nos traz surpresa que doutrinadores defendam uma ou outra posição. 

 Entretanto, em que pesem as razões expostas pela doutrina majoritária para defender 

a aplicação do artigo 112 unicamente no caso de dúvida a respeito do cabimento ou não de 

uma sanção, o entendimento da doutrina minoritária nos parece mais adequado para 

delimitar o campo de aplicação do referido artigo. Tal conclusão se deve a algumas razões 

distintas. 

 Em primeiro lugar, interessante levar em consideração a própria redação do artigo 

112 do CTN, a qual prevê que deverá se dar da maneira mais favorável ao acusado a 

interpretação da “lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades”. Note-se, 

primeiramente, que o dispositivo traz duas situações nas quais a interpretação mais favorável 

deve ser adotada, quais sejam, (i) em caso de dúvida quanto à lei tributária que define 

infrações; e (ii) em caso de dúvida quanto à lei tributária que comina penalidades. O uso da 

conjunção alternativa “ou” esclarece, portanto, que se tratam de duas hipóteses distintas, de 

modo que não nos parece o mais adequado tratá-las como uma, e assumir que somente nos 

casos em que a lei comina alguma penalidade é que se pode cogitar a aplicação do artigo 

112. 

 Isto é, se o referido artigo prevê duas situações distintas, sendo apenas uma delas a 

imposição de penalidades, o entendimento no sentido de que tal artigo apenas pode ser 

empregado no caso de dúvida quanto à imposição de penalidades, não parece ser o mais 

apropriado. 

 Diante disso, faz-se necessário considerar o que seria uma situação de dúvida quanto 

à definição de uma infração.  

 Ora, a nosso ver, ocorre uma infração toda vez que é imputado ao contribuinte 

o descumprimento das leis tributárias. Isto é, todas as vezes em que a Autoridade Fiscal 

atribuir ao contribuinte o descumprimento de uma lei tributária (seja ela qual for), estar-se-

á diante de um caso de infração. 

 Tendo isso em mente, forçoso concluir que o auto de infração lavrado em face de um 

contribuinte configura a imputação de uma infração a ele. O auto de infração, aliás, nada 
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mais é do que o instrumento por meio do qual a Autoridade Fiscal acusa o contribuinte de 

ter violado alguma lei tributária (e cometido, portanto, uma infração). 

 Relevante notar que mesmo nos casos em que, à primeira vista, poderia parecer que 

não há uma infração sendo imputada ao contribuinte, uma análise mais aprofundada pode 

levar à conclusão contrária. É, por exemplo, o caso de um auto de infração lavrado com base 

na alegação fiscal de que o contribuinte teria praticado o fato gerador de determinado tributo. 

Nessa hipótese, muito embora a Autoridade Fiscal não esteja imputando o cometimento de 

um ilícito ao contribuinte (afinal, a prática do fato gerador de um tributo é ato lícito), fato é 

que o próprio pressuposto para a lavratura do auto de infração é que o contribuinte não só 

tenha praticado o fato gerador, mas o tenha praticado e, posteriormente, não tenha realizado 

o recolhimento do tributo devido. 

 Desse modo, forçoso concluir que, em verdade, há a imputação de uma infração ao 

contribuinte. A própria denominação “auto de infração” aponta no sentido de que se trata de 

instrumento por meio do qual a Autoridade Fiscal identifica o cometimento de uma infração 

à lei tributária e a atribui ao responsável por sua prática. 

 Sendo assim, não nos parece a solução mais adequada restringir os casos em que a 

dúvida deve ser sanada com base na interpretação benéfica prevista pelo artigo 112 do CTN 

unicamente às imputações de penalidades ao contribuinte, afinal, mesmo nos casos em que 

não se trata da imposição de uma multa, ainda assim há imputação de uma conduta de 

infração à lei tributária. 

 Tanto isso é verdade que, mesmo nos casos em que não há a imputação de qualquer 

ilícito ao contribuinte, será imposta a ele uma penalidade, qual seja, a multa de ofício no 

patamar de 75% do valor do tributo, devida em razão da ausência de recolhimento, tal como 

prevista pelo artigo 44, inciso I, da Lei nº 9.430/199649. 

 Note-se que esta multa não depende da prática de qualquer outra conduta pelo 

contribuinte que não o recolhimento do tributo50; isto é, mesmo nos casos em que o auto de 

                                                
49 Art. 44.  Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: 
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de 
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (…) 
50 Tanto isso é verdade que o artigo 136 do CTN estabelece que, salvo disposição de lei em contrário, a 
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente; ou seja, não é 
necessária a verificação de qualquer outro elemento que não a ausência de recolhimento do tributo para que a 
penalidade seja aplicada. Nesse sentido, prevê o artigo 136: “Salvo disposição de lei em contrário, a 
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e 
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”  
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infração é lavrado sob a única alegação de que certo contribuinte praticou o fato gerador de 

determinado tributo (o que constitui um ato lícito), há a imposição de uma penalidade, pois 

o auto de infração, repita-se, tem como pressuposto a prática de uma infração pelo 

contribuinte, qual seja, o não recolhimento de tributo devido. 

 Por isso, tendo em vista a aparente impossibilidade de dissociar estes dois elementos 

(prática do ato lícito “fato gerador” + prática da infração “não recolhimento de tributo 

devido”), no âmbito dos autos de infração, nos parece mais correto que ambos sejam 

submetidos aos mesmos métodos de interpretação, sendo, portanto, abrangidos pelo artigo 

112 do CTN. 

 Um exemplo prático permite deixar mais clara a argumentação desenvolvida acima. 

 Considere-se, por exemplo, um julgamento que analisa controvérsia a respeito da 

prática ou não do fato gerador do imposto sobre a renda por determinado contribuinte. Alega 

o Fisco que este contribuinte auferiu renda e, portanto, incorreu na hipótese de incidência 

tributária tal como prevista pelo artigo 43 do CTN; o contribuinte, por sua vez, argumenta 

que a renda em questão não se encontra disponível a ele, de modo que não há que se falar 

em ocorrência do fato gerador. 

 Tal questão é levada a julgamento perante o CARF e o órgão atinge um empate: 

quatro conselheiros votam a favor da tese do contribuinte e os outros quatro, dentre eles o 

presidente, votam a favor da tese fiscal. Nesse caso, conforme previsto pelo Regimento 

Interno do CARF, o presidente exerce o voto de qualidade (que, conforme já exposto no 

presente trabalho, configura-se como voto duplo) e o julgamento é decidido a favor do Fisco.  

 Admitindo-se como correto o entendimento defendido pela doutrina majoritária a 

respeito da aplicação do artigo 112 do CTN, a princípio, seria possível manter a autuação 

em comento, já que a dúvida não foi instaurada a respeito da aplicação de uma penalidade, 

mas sim a respeito da ocorrência ou não do fato gerador do imposto sobre a renda, de modo 

que não se impõe uma interpretação a favor do contribuinte e o empate pode ser decidido a 

favor do Fisco. 

 No entanto, a questão não se esgota aí, uma vez que, ao lado da cobrança do tributo 

supostamente devido (neste exemplo o imposto sobre a renda), a Autoridade Fiscal, 

conforme já mencionado, também irá impor ao contribuinte uma multa de ofício no 

percentual de 75% do valor do tributo, em razão da ausência de recolhimento. 
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 Poder-se-ia defender que, segundo o raciocínio da doutrina majoritária, esta multa 

deveria ser afastada, uma vez que agora, em se tratando da imposição de uma penalidade, 

necessária a aplicação da interpretação benéfica preconizada pelo artigo 112 do CTN. 

 Esta posição certamente não é irrazoável, mas não nos parece a mais adequada. Isso 

porque, no momento do julgamento do CARF, as razões de decidir expostas pelos julgadores 

para a manutenção ou não da exigência do tributo são idênticas àquelas empregadas para 

a manutenção ou não da multa de ofício. Em verdade, não há a exposição de dois 

raciocínios distintos, um para justificar porque o tributo é devido, e outro para justificar a 

multa de ofício; ao contrário, a imposição da multa é mera decorrência da conclusão de que 

o contribuinte de fato devia determinado tributo e não realizou o recolhimento. Isso se dá na 

medida em que o único requisito para a imposição desta multa é a verificação da ausência 

de pagamento de tributo devido: se o contribuinte incorreu na hipótese de incidência 

tributária e não realizou o pagamento, não só o tributo é devido, como a multa também é. 

 Ora, diante disso, não nos parece a melhor solução entender que, muito embora tanto 

a multa quanto a exigência do tributo decorram da verificação dos mesmos elementos 

fáticos, o artigo 112 do CTN somente seja aplicável em relação à multa.  

 A dúvida é mesma e recai sobre os mesmos elementos, de forma que, a nosso ver, a 

interpretação mais correta do artigo 112 é aquela que leva em consideração que, mesmo nos 

casos em que a legislação tributária prevê um ato lícito, a conduta que será imputada ao 

contribuinte por meio do auto de infração constitui, justamente, em uma infração, razão pela 

qual também esta dúvida estará abrangida pelo campo de aplicação do artigo 112. 

 Mas não é só por esta razão que nos parece mais apropriado o entendimento de que 

o referido dispositivo se aplique tanto para dúvidas sobre a exigência de tributos, quanto para 

dúvidas sobre a imposição de penalidades. 

 Muito embora o presente capítulo tenha por objeto de estudo principal o artigo 112 

do CTN, este jamais pode ser entendido isoladamente, como que num vácuo. Ao contrário, 

para que se compreenda com mais profundidade o objeto de estudo, nos parece mais 

adequado interpretar o referido dispositivo em conjunto com os demais dispositivos que 

integram o Sistema Tributário Nacional, fazendo, portanto, uma interpretação sistemática do 
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artigo 112 que leve em consideração, sobretudo, as disposições constitucionais e os demais 

dispositivos que compõe o Código Tributário Nacional.51 

 Considerando-se, então, os demais dispositivos do CTN, o primeiro ponto que salta 

aos olhos é aquele já apontado por Ives Gandra quando da análise do artigo 108, § 1º, qual 

seja, a constatação de que, muito embora o CTN fale em “tributo”, é evidente que a 

imposição de penalidades por analogia também é vedada.  

 Tal constatação, embora relevante, não nos parece suficiente para concluir que 

também o artigo 112 deva ser aplicado para além das penalidades, de modo que se faz 

necessária uma interpretação sistemática que não se restrinja aos dispositivos do CTN que 

versam explicitamente sobre a interpretação da legislação tributária. 

 Nesse sentido, ao longo do Capítulo II, discorremos a respeito da importância basilar 

do Princípio da Legalidade para o nosso ordenamento jurídico; não foi por outra razão que 

o constituinte houve por bem mencioná-lo por três vezes ao longo do texto constitucional, e 

o legislador complementar, ao redigir o Código Tributário Nacional, escolheu mencioná-lo 

mais duas vezes. 

 No supracitado capítulo, defendemos argumentação no sentido de que, como própria 

decorrência do Princípio da Legalidade, não cabe à Autoridade Fiscal formalizar uma 

exigência tributária em face de um contribuinte quando não há certeza da ocorrência dos 

pressupostos necessários para o surgimento da obrigação tributária.  

 Ao contrário, a Administração encontra-se limitada à exigir tributos somente nos 

casos em que o contribuinte pratica a situação prevista em lei como necessária e suficiente 

ao surgimento da obrigação tributária, de tal sorte que, se há dúvida quanto à ocorrência ou 

não dos elementos previstos em lei, a Administração encontra-se impedida de realizar a 

cobrança. 

 Tal raciocínio é corroborado pela análise do já citado artigo 142 do CTN52, o qual 

define o lançamento como a atividade de verificação da ocorrência do fato gerador, de modo 

que, se tal ocorrência não restar verificada, o lançamento não deve ocorrer. 

                                                
51 Também Paulo Caliendo, ao propor um critério de interpretação para a legislação tributária nos casos de 
dúvida, entende ter suma relevância a interpretação sistemática do Direito Tributário, como melhor forma de 
se atingir uma solução razoável. (CALIENDO, Paulo. Interpretação Tributária: in dubio contra sacrificium. 
Revista do Instituto do Direito Brasileiro, 2013, n. 11, p. 12139-12185). 
52  “Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo 
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador 
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 Diante disso, nota-se que não há espaço para a dúvida: ou a ocorrência do fato 

gerador foi verificada, e a exigência tributária pode ser formalizada, ou não foi, situação na 

qual o contribuinte não pode ser tratado como se, efetivamente, houvesse incorrido na 

hipótese de incidência tributária. 

 Assim, no Capítulo II, chegou-se à conclusão de que, como decorrência do Princípio 

da Legalidade, se há dúvida, o lançamento não deve ocorrer. 

 Note-se que aqui não há distinção a respeito do lançamento para cobrança de tributo 

devido e do lançamento para a imposição de uma penalidade; o Princípio da Legalidade 

impõe que, em ambos os casos, o lançamento somente se dê se restar verificada a situação 

prevista em lei53. 

 Ora, nesse contexto, pode-se concluir que, das duas interpretações do artigo 112 

apresentadas no presente capítulo, somente uma delas apresenta menor restrição ao Princípio 

da Legalidade, afinal, somente uma delas acaba por impossibilitar por completo o 

lançamento no caso de dúvida. 

 Sendo assim, se estamos diante de duas interpretações razoáveis do artigo 112, mas 

uma delas apresenta maior conformidade ao Princípio da Legalidade do que a outra, parece-

nos oportuno adotar justamente esta interpretação. 

 Diante de todo o exposto, opta-se, no presente estudo, por adotar o entendimento de 

que o artigo 112 do CTN não só impõe uma interpretação a favor do contribuinte em caso 

de dúvida na aplicação de penalidades, mas também quando a dúvida recai sobre o próprio 

acerto da exigência do tributo. 

 Transpondo essas conclusões para o objeto do presente trabalho, termina-se por 

concluir que, também com base no artigo 112 do CTN, nos casos de empates em julgamentos 

do CARF, o voto de qualidade deve, necessariamente, ser proferido em favor do 

                                                
da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar 
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 
responsabilidade funcional.” 
53 Tal noção é também corroborada pelo artigo 113, § 1º, do CTN, que estabelece que tanto a obrigação de 
pagar tributo, quanto a obrigação de pagar penalidade pecuniária consistem em obrigações tributárias 
principais, de modo que se sujeitam às mesmas regras de verificação da ocorrência do fato gerador ou não. 
Nesse sentido, o artigo 113: 
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 
§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou 
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. (…)”  
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contribuinte, de modo a cancelar a exigência formalizada por meio do auto de infração, quer 

esteja ela relacionado a um tributo, quer esteja relacionada a uma penalidade. 

 Dessa forma, a previsão do Regimento Interno do CARF que confere ao presidente 

da turma um voto de qualidade discricionário encontra-se em descompasso com a previsão 

contida no artigo 112 do CTN, a qual impõe a adoção da interpretação mais favorável ao 

contribuinte em casos de dúvida. 

 Sendo assim, pode-se concluir pela ilegalidade do voto de qualidade tal como 

aplicado no âmbito do CARF, uma vez que se encontra em desacordo com dispositivo do 

Código Tributário Nacional que, por sua vez, foi recepcionado pela Constituição Federal de 

1988 como lei complementar. 

 

III.5. A Compatibilidade da Interpretação Ampla do Artigo 112 do CTN ao Conceito 

de Tributo Previsto pelo Artigo 3º do CTN 

 Defendeu-se, no presente capítulo, que o artigo 112 do CTN deve ser interpretado de 

uma maneira mais ampla do que aquela proposta pela doutrina majoritária. Nesse sentido, 

afirmou-se que a menção à lei tributária que define “infrações”, contida no referido artigo, 

faz com que este dispositivo seja aplicável também nos casos de dúvida quanto à exigência 

de tributos. 

 Tal conclusão foi atingida a partir da constatação de que mesmo quando não há a 

imposição de uma penalidade ao contribuinte, a acusação fiscal no sentido de que ele deixou 

de recolher tributo devido consiste em uma imputação de infração à lei tributária. Desse 

modo, toda vez que um auto de infração é lavrado em face de um contribuinte, há 

efetivamente a imputação de uma infração a ele, qual seja, o não pagamento de tributo 

devido. Por isso mostra-se possível aplicar o artigo 112 do CTN também a estes casos, afinal, 

trata-se de prática de infração pelo contribuinte. 

 Diante disso, faz-se necessário deixar claro que não se está, de modo algum, 

defendendo que a exigência de tributos decorre de uma infração à lei, afinal, como se 

sabe, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 3º54 , estabelece que o tributo não 

constitui sanção por ato ilícito.  

 Ora, a posição defendida até aqui é de todo compatível com essa conceituação. 

                                                
54 Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, 
que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada. (g.n.) 
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 Não se está defendendo que o artigo 112 do CTN é aplicável também aos casos de 

exigência de tributos porque os tributos configuram uma infração à lei. Pelo contrário, o que 

se propõe aqui é que a infração à lei se dá em momento posterior. Explica-se. 

 Em um primeiro momento, há uma norma que define certa situação como fato 

gerador de um tributo. Nesse contexto, uma vez que um indivíduo incorra na situação 

prevista por esta norma, isto é, pratique o fato gerador, tal norma incide, fazendo surgir a 

obrigação tributária e fazendo surgir, para o indivíduo, o dever de recolher o tributo. Até 

aqui não há a prática de nenhum ato ilícito, nenhuma infração que dê azo à tributação, de 

modo que o artigo 3º do CTN encontra-se plenamente respeitado. 

 A infração ocorre em um segundo momento, quando o contribuinte não recolhe o 

tributo devido. Note-se que não é a infração que faz surgir a exigência do tributo, esta surge 

em momento anterior, com a prática de ato lícito (fato gerador); a infração ocorre 

posteriormente, quando o contribuinte, apesar de ter praticado o fato gerador, não procede 

ao recolhimento do tributo devido. 

 Por isso que, quando a Autoridade Fiscal acusa o contribuinte de não ter pago 

determinado tributo que era devido, ela está imputando a ele uma infração, e o artigo 112 do 

CTN torna-se aplicável; mas isso não significa que o próprio tributo nasceu da prática da 

infração, pelo contrário, o tributo surgiu em momento anterior, com a prática do ato lícito 

fato gerador. 

 Assim, conclui-se que não há nenhuma incompatibilidade, tendo-se em mente a 

definição de tributo contida no artigo 3º do CTN, em se aplicar o artigo 112 também para os 

casos em que a Autoridade Fiscal formaliza uma exigência de tributo (e não penalidade) em 

face do contribuinte. 
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IV 

O VOTO DE QUALIDADE À LUZ DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA 

 

IV.1. A Suposta Incompatibilidade entre o Voto de Qualidade Previsto pelo RICARF 

e o Voto de Qualidade Previsto pelo Decreto nº 70.235/1972 

 Nos capítulos anteriores, chegou-se à conclusão de que o voto de qualidade previsto 

pelo Regimento Interno do CARF é incompatível com preceitos constitucionais e também 

com as previsões do Código Tributário Nacional. Resta, então, analisar se estas 

incompatibilidades têm reflexos também na legislação ordinária, ou se, ao contrário, nenhum 

descompasso se apresenta quando se analisa o voto de qualidade sob esse prisma. 

 No Capítulo I do presente trabalho, foram expostos os contornos legais do voto de 

qualidade, isto é, as disposições, extraídas da legislação ordinária, que servem de suporte 

para a sua aplicação no CARF. Para fins da análise pretendida no presente capítulo, cumpre 

transcrever novamente os dispositivos pertinentes. 

 O artigo 25 do Decreto nº 70.235/72 assim estabelece: 

 
“Art. 25.  O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições 

administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: 

(…) 

II - em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão 

colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com 

atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira 

instância, bem como recursos de natureza especial. 

(…) 

§ 9o  Os cargos de Presidente das Turmas da Câmara Superior de Recursos 

Fiscais, das câmaras, das suas turmas e das turmas especiais serão ocupados por 

conselheiros representantes da Fazenda Nacional, que, em caso de empate, 

terão o voto de qualidade, e os cargos de Vice-Presidente, por representantes dos 

contribuintes. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)” (g.n.) 

 

 Nota-se, da leitura do dispositivo acima, que, conforme já mencionado no presente 

trabalho, o CARF foi instituído como órgão paritário; ademais o supramencionado decreto 

já previa a competência do Presidente das Turmas (sempre representante da Fazenda 

Nacional) para proferir o voto de qualidade em casos de empate. 
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 Com base nas previsões acima, o artigo 54 RICARF estabelece:  

 

“Art. 54. 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.” (RICARF aprovado pela Portaria MF 

nº 343/2015 — g.n.) 

 

 Nesse contexto cumpre, desde logo, fazer uma ressalva que é apresentada por alguns 

doutrinadores que se debruçam sobre o tema da legalidade do voto de qualidade.  

 Certos autores, ao comparar a norma extraída do parágrafo 9º do artigo 25 do Decreto 

nº 70.235/72, com o disposto pelo artigo 54 do RICARF, acabam por concluir que a norma 

regimental teria ido além do previsto pelo referido Decreto. Nesse sentido, argumentam que 

o referido decreto, ao determinar que o presidente da turma de julgamento “em caso de 

empate, terá o voto de qualidade”, simplesmente conferiu a ele a prerrogativa de desempatar 

um julgamento que, antes da prolação de seu voto, já estava empatado. Não seria, portanto, 

uma autorização legal para o presidente exercer um voto duplo. 

 Dessa forma, tais autores entendem que, quando o Regimento Interno do CARF 

expressamente estabeleceu que o presidente teria além do voto ordinário, o de qualidade, 

ele acabou por extrapolar os limites legais estabelecidos. 

 Defende este entendimento, por exemplo, Dalton Cesar Cordeiro de Miranda, 

segundo quem: 

 

“(…) entendemos que o ‘voto de qualidade’ nos termos em que aplicado no Carf 

é inválido, pois que sua previsão, ao invés de se dar pelo Regimento Interno 

daquele Tribunal Administrativo, o deveria antes de tudo o ser por lei, e assim, 

não foi feito e não há qualquer sinalização de que o venha ser, em violação ao 

princípio da legalidade.”55 (g.n.) 

 

                                                
55 MIRANDA, Dalton Cesar Cordeiro de. Apontamentos sobre o voto de qualidade na esfera do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Revista Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo, set/out, 
2013, v. 112, p. 2. 
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 Em se aceitando os argumentos desenvolvidos por estes autores 56 , poder-se-ia 

concluir, desde logo, pela ilegalidade do voto de qualidade previsto pelo RICARF também 

sob a ótica da legislação ordinária. No entanto, em que pesem tais argumentos, não nos 

parecem suficientes para defender a referida ilegalidade. 

 Isso porque o Decreto nº 70.235/72, ao discorrer brevemente sobre a estrutura do 

CARF em seu artigo 25, estabeleceu que este seria um órgão paritário. Como decorrência 

disso, tem-se que as turmas de julgamento seriam compostas por número par de julgadores, 

o que, evidentemente, torna possível um empate. 

 Ocorre que o Decreto não prevê como devem ser resolvidas as situações de empate, 

em verdade, a única previsão estabelecida é, justamente, aquela extraída do parágrafo 9º do 

artigo 25, no sentido de que o presidente da turma terá o voto de qualidade. 

 Ora, se o referido Decreto (i) estabeleceu um órgão de julgamento paritário cujas 

turmas, portanto, serão compostas por número par de conselheiros; (ii) não previu 

expressamente como devem ser resolvidas as situações de empate; e (iii) apesar disso, 

conferiu ao presidente da turma o voto de qualidade, não nos parece que o Regimento Interno 

do CARF foi além dos limites legais ao determinar que o voto de qualidade (já previsto pelo 

Decreto) fosse empregado para solucionar os empates (estes decorrentes da estrutura 

paritária, também prevista pelo Decreto).  

 O cabimento do voto de qualidade tendo em vista as previsões do Decreto nº 

70.235/72 nos parece ficar ainda mais claro quando se considera que o referido diploma legal 

não estabeleceu forma de desempate diversa, deixando, portanto, esta função para a norma 

regimental. 

 Diante disso, pode-se concluir pelo afastamento das alegações de ilegalidade do voto 

de qualidade empregado pelo CARF que utilizam como fundamento o argumento de que o 

RICARF teria ido do previsto pelo Decreto nº 70.235/72. 

                                                
56 Entendimento semelhante também defendem Rafhael Frattari e Vinícius Vasconcelos, para que “O mero 
cotejo dos dois dispositivos revela que o Regimento Interno do CARF possibilita, na verdade, que o Presidente 
da Turma vote duas vezes, ao contrário do que determina a lei, que não estabelece a possibilidade do 
Presidente votar também ordinariamente.” (g.n.) (FRATTARI, Rafhael; VASCONCELOS, Vinícius. As 
multas, o voto de qualidade no CARF e o art.112 do CTN. In: MURICI, Gustavo Lanna; CARDOSO, Oscar 
Valente; RODRIGUES, Raphael Silva. Estudos de direito processual e tributário em homenagem ao ministro 
Teori Zavascki. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2018, p. 990) 
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IV.2. A Paridade Exigida pelo RICARF 

 Outro importante ponto que merece ser analisado no presente capítulo diz respeito à 

exigência legal de paridade. Conforme é possível extrair dos dispositivos mencionados na 

seção anterior, tanto o Decreto nº 70.235/72 quanto o RICARF preveem a paridade do órgão 

de julgamento, não obstante, diante da importância deste tema para o exame do voto de 

qualidade, faz-se necessário investigar se tal paridade efetivamente pode ser verificada no 

âmbito do CARF. 

 Um primeiro ponto que deve ser levantado refere-se à extensão desta paridade 

exigida pelo Decreto nº 70.235.  

 Ora, quando a lei prevê a exigência de que o CARF seja paritário, esta exigência 

não deve ser entendida como algo meramente formal; isto é, para que a determinação legal 

possa ser considerada inteiramente respeitada, faz-se necessário que não só a composição do 

CARF seja paritária, mas seu funcionamento também.  

 Em outras palavras, o fato de as turmas de julgamento do CARF serem compostas 

por número par de julgadores, sendo metade conselheiros representantes dos contribuintes e 

metade representantes da Fazenda Nacional, não é o suficiente para que a paridade reste 

configurada, para isso, é preciso que também durante o julgamento haja paridade no modo 

como este é estruturado.  

 Ocorre que, se o voto de qualidade, conforme já mencionado no presente trabalho, 

acaba por se configurar como um voto duplo do Presidente do colegiado, forçoso concluir 

que este sistema de desempate fere a paridade, porquanto, na prática, poderão ser proferidos 

quatro votos por representantes dos contribuintes, mas cinco por representantes da Fazenda 

Nacional. 

 Quanto a essa questão, cumpre ainda ressaltar que, no momento em que se decidiu 

realizar uma alteração no Decreto nº 70.235/72, para que fosse instituído o CARF como 

órgão de julgamento administrativo em segunda instância, não havia necessidade de que este 

fosse estabelecido como um órgão de julgamento paritário. Isto é, não há nenhuma exigência 

supralegal neste sentido, de modo que um órgão administrativo de julgamento poderia muito 

bem ser formado somente por conselheiros representantes da Fazenda Nacional (a exemplo 

do que ocorre na primeira instância de julgamento), ou ainda por um número maior de 

conselheiros da Fazenda do que de conselheiros dos contribuintes. 

 Ocorre que o legislador realizou uma escolha consciente ao estabelecer que o CARF 

fosse um órgão paritário, de modo que, tendo em vista essa determinação legal, não nos 
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parece compatível que apenas a composição do órgão seja paritária, mas o funcionamento 

não.  

 O que se observa no CARF é uma paridade “no papel”, isto é, o número de 

conselheiros representantes da Fazenda Nacional e dos contribuintes aponta para uma 

paridade, porém, quando se observa o funcionamento do órgão, e o modo como se dão as 

decisões, conclui-se que esta paridade acaba por ser descumprida. Afinal, parece-nos 

irrefutável que, a partir do momento que um dos membros do colegiado tem um voto duplo, 

e este membro é sempre representante da Fazenda Nacional, a paridade exigida por lei resta 

violada. 

 Assim, conclui-se, também por uma análise pura e simplesmente sob a ótica da 

legislação ordinária, pela ilegalidade do voto de qualidade tal como aplicado no âmbito do 

CARF. 

 

IV.3. Tentativa de Compatibilização do Voto de Qualidade às Disposições 

Constitucionais e Infraconstitucionais 

 Finalmente, no âmbito da análise da legislação ordinária, cumpre fazer um último 

comentário. 

 No início do presente trabalho, defendeu-se que o voto de qualidade, em verdade, se 

configurava como voto duplo do Presidente da Turma de Julgamento, não obstante, esta não 

é a única interpretação possível que pode ser extraída do artigo 54 do Regimento Interno do 

CARF. 

 Ora, quando o RICARF estabelece que cabe ao Presidente da Turma “além do voto 

ordinário, o de qualidade”, é possível adotar uma interpretação no sentido de que, mais do 

que um voto duplo, o RICARF prevê dois votos. Tal distinção mostra-se importante na 

medida em que, enquanto um voto duplo pode ser entendido como um único voto com peso 

duplo, no segundo caso há, efetivamente, dois votos.  

 Pensando nessa segunda concepção, tem-se uma situação em que o presidente 

profere dois votos: um primeiro voto de mérito, o qual é proferido da mesma forma (e com 

o mesmo peso) que os votos proferidos pelos demais julgadores; e um segundo voto, que 

apenas é proferido nos casos de julgamentos empatados, e cuja função é justamente 

promover o desempate, resolvendo a controvérsia discutida. Assim, com relação ao primeiro 

voto, poderíamos falar que é proferido pelo Presidente na sua condição de membro julgador 
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do colegiado, já o segundo voto é proferido por ele na condição de Presidente que tem como 

função desempatar o resultado do julgamento. 

 Na estrutura atual dos julgamentos do CARF, nota-se que o voto de qualidade é, em 

realidade, um voto duplo, pois o presidente do colegiado apenas profere seu voto uma vez 

e, no caso de eventual empate, este único voto é computado duas vezes, de modo a formar 

uma maioria. Não há nenhuma diferenciação entre o voto proferido como julgador (a 

respeito do mérito da questão debatida) e o voto proferido como Presidente (a respeito do 

desempate), as razões de decidir são exatamente as mesmas, de modo que há apenas um voto 

com peso duplo. 

 Ora, como já exposto, isso acaba por violar a paridade do colegiado exigida por lei, 

de modo que torna ilegal o voto de qualidade. Não obstante, parece-nos interessante 

considerar se, na hipótese de o voto de qualidade se revestir das características de dois votos 

(ao invés de voto duplo), a questão da ilegalidade poderia ser resolvida. 

 A princípio, parece absurdo, tendo em mente a identidade física da pessoa do 

“membro do colegiado” e da pessoa do “Presidente” considerar que estes dois votos seriam 

dados em sentidos distintos; afinal, o julgador que ocupa o cargo de presidente tem sua 

convicção a respeito do mérito da controvérsia discutida e, mesmo se tratando de dois votos, 

supõe-se, logicamente, que ele os proferiria no mesmo sentido. Assim, tanto o voto “na 

condição de julgador”, quanto o voto “na condição de Presidente” acatariam um mesmo 

posicionamento.  

 Portanto, percebe-se que o problema da paridade persiste, afinal, em se tratando de 

voto duplo, ou em se tratando de dois votos, há uma situação na qual quatro votos serão 

proferidos por representantes dos contribuintes e, em algumas situações, cinco votos serão 

proferidos por representantes da Fazenda Nacional. 

 Ocorre que, considerando tudo o que foi exposto até aqui, ao longo do presente 

trabalho, parece ser viável delimitar (ou propor) uma possível solução; esta porém, apenas é 

factível se o voto de qualidade for entendido como dois votos e não como voto duplo. 

Explica-se. 

 De acordo com o RICARF, o Presidente pode proferir dois votos: um ordinário e um 

de qualidade. Quanto ao voto ordinário, este é proferido pelo Presidente assim como 

qualquer outro membro do colegiado profere seu voto; por meio dele, o presidente irá 

expressar suas convicções a respeito do mérito da controvérsia e irá proferir seu julgamento, 

o qual, por sua vez, terá o mesmo peso que os demais votos proferidos pelos outros 

conselheiros. 
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 Havendo um empate, caberá ao Presidente proferir o seu segundo voto, o voto de 

qualidade. 

 Pois bem. Ao longo do presente trabalho, construiu-se conclusão no sentido de que, 

no caso de dúvida, tanto o princípio (extraído da Constituição) do in dubio pro contribuinte, 

quanto o artigo 112 do CTN, impõem a adoção da interpretação mais favorável ao 

contribuinte. Ademais, foi também estabelecido que o empate de um julgamento é a 

manifestação objetiva da dúvida, de modo que a referida interpretação mais favorável 

deveria ser aplicada. 

 Ora, se isso é verdade, pode-se concluir que, havendo um empate num julgamento 

no CARF e, consequentemente, estando o Presidente compelido a proferir o seu segundo 

voto (este, sim, na condição de Presidente da turma), este segundo voto não será 

discricionário, isto é, ele não dependerá da livre convicção do julgador, mas deverá ser 

proferido, obrigatoriamente, em favor do contribuinte. 

 Perceba-se que, nesta proposta, chega-se a uma situação na qual o voto de qualidade 

não é mais incompatível com os preceitos abordados no presente trabalho; não há mais uma 

violação à paridade, afinal, sendo o segundo voto vinculado, desaparece o problema 

referente à constatação de que os conselheiros representantes da Fazenda Nacional proferem 

“mais votos” do que os representantes dos contribuintes (uma vez que o segundo voto 

proferido pelo Presidente não seria uma manifestação de sua convicção pessoal, mas sim um 

mera aplicação de determinações legais). 

 Desaparecem, também, as incompatibilidades com o princípio do in dubio pro 

contribuinte e com o artigo 112 do CTN, responsáveis, respectivamente, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do voto de qualidade tal como aplicado pelo CARF. 

 Finalmente, cumpre destacar que tal “solução” que foi proposta não consiste em uma 

mudança legislativa a respeito dos contornos do voto de qualidade, pelo contrário, ela foi 

construída justamente através de uma interpretação dos dispositivos legais que versam sobre 

o voto de qualidade integrada com outros princípios e disposições extraídos do ordenamento 

jurídico. 

 Desse modo, parece-nos possível argumentar que, muito embora haja um emprego 

do voto de qualidade, no âmbito do CARF, que acaba por torná-lo inconstitucional e ilegal, 

é possível adotar uma interpretação dos dispositivos legais que preveem a aplicação deste 

voto que não viole preceitos extraídos da Constituição Federal, da legislação complementar 

e nem da legislação ordinária. 
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CONCLUSÕES 

 

 O presente trabalho teve como objetivo analisar a conformidade do voto de 

qualidade, tal como empregado no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, 

às disposições constitucionais, da legislação complementar e da legislação ordinária. 

 De início, buscou-se demonstrar que o voto de qualidade aplicado pelo CARF não é 

mero voto de desempate, mas sim configura verdadeiro voto duplo, uma vez que o 

presidente da turma de julgamento, nos casos de empate, cumula este voto com o seu voto 

ordinário, empregando as mesmas razões de decidir em ambos os votos, de modo que, ao 

fim, tem-se um voto único que é computado duas vezes. 

 Em seguida, foi construída uma análise desse voto com base no seu confronto com 

disposições extraídas dos três níveis do ordenamento jurídico. 

 Primeiramente, no nível constitucional, concluiu-se que o voto de qualidade, tal 

como previsto pelo Regimento Interno do CARF, acaba por violar a Igualdade, uma vez que 

estabelece um critério de diferenciação (ser conselheiro representante da Fazenda Nacional) 

que não se justifica pela finalidade buscada (solucionar um empate no julgamento).  

 No mesmo sentido, em razão do voto de qualidade ter como fundamento uma 

discriminação arbitrária entre os conselheiros representantes dos contribuintes e os 

representantes da Fazenda Nacional, concluiu-se pela violação também à Razoabilidade.  

 Há, igualmente, uma violação à Proporcionalidade, na medida em que, muito embora 

o voto de qualidade atinja a finalidade pretendida, qual seja, o desempate de julgamentos, 

ele não se apresenta como a alternativa menos gravosa apta a chegar a este resultado. 

 Ainda no nível constitucional, concluiu-se que é possível, como decorrência do 

Princípio da Legalidade, extrair do texto da Constituição Federal um Princípio do in dubio 

pro contribuinte que determina que, em casos de dúvida a respeito da validade de certa 

exigência tributária, deve-se adotar o entendimento mais favorável ao contribuinte. Isso se 

dá porque a Administração Pública encontra-se, por força do Princípio da Legalidade, 

vinculada à lei, apenas podendo realizar o lançamento nos casos em que restar verificado 

que a conduta do contribuinte se adequa perfeitamente à hipótese legal. Dessa forma, se não 

há certeza a respeito disso, torna-se impossível formalizar uma exigência em face do 

contribuinte. 
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 Diante disso, conclui-se que a inconstitucionalidade do voto de qualidade também 

resta verificada em razão de sua incompatibilidade com o princípio do in dubio pro 

contribuinte, uma vez que tal princípio imporia a necessidade de que os julgamentos 

empatados no CARF fossem decididos em favor do contribuinte, e não de acordo com a 

discricionariedade do presidente da turma.  

 Em seguida, o voto de qualidade foi confrontado com dispositivos da legislação 

complementar pertinente ao tema, sobretudo do artigo 112 do Código Tributário Nacional. 

Nesse âmbito, atingiu-se conclusão consonante àquela extraída com base na análise dos 

dispositivos constitucionais. Isto é, também do CTN é possível extrair previsão no sentido 

do in dubio pro contribuinte, na medida em que se concluiu que o artigo 112 igualmente 

impõe a adoção de uma interpretação mais favorável ao contribuinte nos casos de dúvida. 

Esta interpretação benéfica, frise-se, é aplicável tanto nos casos de exigências de multas, 

quanto nos casos de exigências de tributos. 

 Tal conclusão corrobora, em nível infraconstitucional, a conclusão que já havia sido 

traçada ao final do Capítulo II, de modo que, além da inconstitucionalidade, é possível 

argumentar também pela ilegalidade do voto de qualidade. 

 Por fim, foi feito o exame do voto de qualidade sob a ótica da legislação ordinária. 

Sob esse prisma, concluiu-se que o referido voto, tal como é aplicado no âmbito do CARF, 

desrespeita a paridade do colegiado legalmente exigida, porquanto tal paridade não deve ser 

entendida meramente como paridade na composição da turma, mas sim como efetiva 

paridade no funcionamento. Com base nisso, foi possível verificar que, também sob o 

enfoque da legislação ordinária, o voto de qualidade se mostra incompatível e, portanto, 

ilegal. 

 O presente trabalho, de início, não pretendia trazer nenhuma solução a respeito de 

eventuais conflitos entre o voto de qualidade e os preceitos do ordenamento jurídico. 

Entretanto, ao fim do último capítulo, foi possível chegar a uma interpretação dos 

dispositivos que preveem a aplicação do referido voto que acaba por não violar todas as 

disposições discutidas ao longo do presente estudo.  

 Assim, finalmente, de todo o exposto ao longo deste trabalho, termina-se por concluir 

que o voto de qualidade, tal como aplicado pelo CARF, mostra-se incompatível não só com 

a Constituição Federal de 1988, mas também com o Código Tributário Nacional e com o 

Decreto nº 70.235/72, de modo que se reputa inconstitucional e ilegal. 
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 Não obstante, foi possível concluir também que, por meio de uma interpretação 

integrada entre todos os dispositivos e preceitos examinados ao longo deste estudo, torna-se 

razoável conceber uma aplicação do voto de qualidade que acabe por não violar as 

disposições estudadas. Nesse sentido, concluiu-se que, em se considerando o voto de 

qualidade como dois votos (e não como voto duplo), pode-se defender que tanto o princípio 

do in dubio pro contribuinte extraído da Constituição Federal, quanto o artigo 112 do CTN 

imporiam uma aplicação do segundo voto proferido pelo Presidente da Turma de Julgamento 

(com o objetivo de promover o desempate) sempre no sentido mais favorável ao 

contribuinte. 

 Desse modo, ao se cogitar que o segundo voto do Presidente do Colegiado é 

vinculado, e não discricionário, desaparecem (ou, ao menos, são extremamente mitigadas) 

a inconstitucionalidade e a ilegalidade do voto de qualidade. 
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