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RESUMO
O presente texto tem por objetivo apresentar resultados parciais de pesquisa relacionada ao
contencioso administrativo fiscal, desenvolvida junto ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF. Realiza breve revisão bibliográfica sobre “Sociologia Fiscal”, área de
conhecimento que orienta investigações sociais vinculadas à tributação, erário e dívida pública,
ressaltando a contribuição de Rudolf Goldscheid e Joseph A. Schumpeter nos estudos sobre a
crise fiscal do Estado. Faz relato histórico do CARF, do surgimento em 1924 até os dias atuais,
bem como descreve o funcionamento das instâncias de julgamento do órgão dando destaque
para a indicação de julgadores pelas confederações empresariais para a composição do mesmo.
Discute relações e interesses do empresariado com o Estado e antecipa parte da pesquisa em
desenvolvimento, especificamente quanto à duração e resultados arrecadatórios efetivos
posteriores à disputa litigiosa administrativa ocorrida na instituição.
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1. Introdução
Nas primeiras semanas do mês de abril de 2015 um escândalo envolvendo grandes
grupos econômicos brasileiros ocupou boa parte do noticiário de jornais, revistas e mídias
digitais. Tratava-se da operação “Zelotes”, desencadeada pela Polícia Federal e que tinha como
objetivo a desarticulação de um esquema de fraudes em julgamentos de processos relacionados
a passivos tributários de grandes e conhecidas empresas nacionais. Mesmo concorrendo com
outro escândalo de mais cobertura midiática - a operação “Lavajato” - a “Zelotes” trouxe à tona
um debate sobre um órgão de Estado cuja relevância, funcionamento e atribuições são de
domínio público limitado, restrito, essencialmente, à burocracia pública vinculada à
arrecadação tributária e às bancas de advogados tributaristas.
No centro do escândalo está o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
os tributos que compõem o erário público federal e os recursos administrativos de grandes
contribuintes contra autuações fiscais: o chamado “contencioso fiscal”. Entre os agentes
públicos envolvidos com as irregularidades encontram-se conselheiros do órgão que teriam
negociado suas decisões (votos em processos), causando prejuízos aos cofres públicos
estimados em seis bilhões de reais (SERAPIÃO, 2015).2 Os desdobramentos políticos do
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As informações fartamente divulgadas pela imprensa dão conta de que as investigações se estenderam para 74
processos, que alcançam 19 bilhões de reais de dívidas de bancos, montadoras de automóveis, dentre outros
importantes setores da economia nacional. Entre as decisões investigadas destacam-se autuações fiscais em grupos
econômicos como Banco Santander (R$3,34 bilhões), Bradesco (R$2,75 bilhões), Ford (R$1,78 bilhões), Gerdau
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escândalo deram origem a uma Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI - constituída quando
a Câmara dos Deputados era presidida por Eduardo Cunha e encerrada em julho de 2016,
imediatamente após a eleição do deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) para presidente da mesma
casa. (TALENDO, 2016) 3
Essa instituição estatal concentrava em processos digitais um estoque de contencioso
que totalizava, em março de 2016, mais de R$590 bilhões4, distribuídos em 118.341 processos.
Volume equivalente no ano de 2011 a 10,96% do Produto Interno Bruto – PIB (SECRETARIA
DO TESOURO NACIONAL, 2011). Essa mesma relação Contencioso Fiscal/PIB dos países
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE apresenta como
média 1,23% para o mesmo período (OCDE, 2013).
Embora útil como ferramenta para capturar atenção inicial num processo de interação e
interlocução, o escândalo nos serve apenas como evento de superfície para investigação
sociológica mais relevante que pretendemos apresentar. O que de fato interessa são os rituais,
procedimentos e resultados que envolvem o contencioso fiscal, bem como as contradições que
o mesmo oculta. Na disputa litigiosa o julgamento no CARF é marcado por um ponto de partida
essencial na pesquisa que desenvolvemos dentro do Programa de Pós-Graduação em Sociologia
Política da UFSC (PPGSP/UFSC): Estes julgamentos são realizados dentro de três Seções
formada por turmas de julgamentos compostas por oito conselheiros, sendo metade composta
por servidores públicos concursados (auditores fiscais da Receita Federal) e outra metade
composta por advogados indicados por confederações empresariais. Essa composição paritária
existe também na Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) que, equiparada à uma 3ª.
Instância administrativa, permite recursos contra as decisões das Seções dentro da estrutura do
próprio CARF. Nos interessa inicialmente esta insólita participação privada nas disputas
envolvendo recursos fiscais.
O interesse e relevância sociológica se acentuam mais ainda quando verificamos que a
disputa no CARF representa apenas uma das etapas do contencioso fiscal. É que após percorrer
todas as etapas recursais no julgamento administrativo que se encerra no CARF, se o

(R$1,22 bilhões), Banco Safra (R$767,56 milhões), RBS (R$671,52 milhões), Camargo Correa (R$668,77
milhões), dentre outras (MAGALHÃES; MASCARENHAS; ROLLI, 2015).
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Grandes empresários, como Joseph Safra e André Gerdau, constavam das listas de convocações quando
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contribuinte autuado considerar que a decisão (acórdão) não lhe é favorável, este poderá
reiniciar a discussão através de recurso na Justiça Federal. Com argumentos e provas iguais ou
totalmente distintas inicia-se um novo estágio para o contencioso fiscal que o posterga, como
veremos, por longos anos.
Além da influência do empresariado e do duplo grau de litigância, outras questões que
nos desafiam estão relacionadas à identificação de contradições entre grupos e atores sociais
distintos envolvidos direta ou indiretamente com o contencioso fiscal. É possível identificar
diferentes interesses entre classes e frações de classes sociais pela análise dos procedimentos
administrativos no CARF? Qual a duração destas disputas? Quais os efeitos deste processo na
efetiva entrada de recursos públicos no erário? Essas e outras questões envolvem a investigação
social empreendida que trazemos, de forma parcial, à uma breve exposição.
Este texto está dividido em quatro partes. Na primeira apresentamos o campo de
pesquisas que orienta o esforço de interpretação sociológica para a temática tributária: a
sociologia fiscal. Na segunda parte procuramos resgatar as origens históricas do CARF e a
representação da classe empresarial no mesmo. Na sequência apresentamos resultados de parte
da pesquisa quantitativa, ainda em desenvolvimento, realizada junto ao órgão. Por fim,
apresentamos algumas conclusões.
2. A sociologia fiscal e as finanças públicas
O pioneirismo da exploração sobre a composição dos recursos fiscais como campo de
investigação sociológica é conferido aos austríacos Rudolf Goldscheid e Joseph Alois
Schumpeter. Goldscheid é reconhecidamente o precursor do método de análise histórica das
finanças públicas que vincula erário e estrutura fiscal com as atividades políticas do Estado,
mas cabe a Schumpeter em seu artigo “A crise do Estado Fiscal”, publicado em 1918, uma
elaboração durável acerca do potencial de investigação social sobre a dívida pública, recursos
fiscais e suas especificidades. Ambos estavam profundamente envolvidos com o esforço de
superação dos efeitos devastadores da I Guerra Mundial na Áustria e, debatendo origem, formas
e resultados da tributação na economia das nações europeias, pensam principalmente na
aplicação de políticas fiscais no resgate da economia austríaca.
Para Schumpeter, um economista liberal com breve passagem pelo ministério das
finanças austríaco, a história fiscal de um povo contém parte essencial da história geral deste,
porque por trás dos eventos fiscais é possível identificar as “condições concretas” em que as
formas de organização econômica, e não somente estas, “crescem e falecem”. As finanças
públicas são, nesta perspectiva, um privilegiado ponto de partida para a investigação da
4

sociedade e os eventos de política fiscal são possuidores de singular importância porque podem
explicar as causas e também os efeitos sociais das mudanças. Esse campo especial de pesquisa,
cercado por um conjunto muito especial de fatos e problemas, demandava uma “abordagem
especial” chamada “sociologia fiscal”.
Goldscheid e Schumpeter são considerados os pais da sociologia fiscal, mas Jurgen
BACKHAUS destaca o primeiro como precursor no preenchimento de importante lacuna nas
ciências sociais ao discutir finanças públicas e organização da sociedade a partir dos efeitos da
guerra. Para Backhaus, a grande questão de Goldscheid, além das imensas perdas humanas e
materiais, é como estados derrotados se reergueriam com suas instituições totalmente
destruídas.
Num contexto histórico marcado por condições extremas e deparando-se com a essência
do que significa a crise fiscal do Estado, a teoria de Goldscheid está fundamentada no dualismo
de duas classes sociais - donos da força de trabalho e donos do capital - e na construção
resultante desta divisão. Ao mesmo tempo em que o Estado taxa de forma exorbitante os
primeiros contrai dívidas com o capital, de forma que a extração de recursos fiscais representa
despesas para o primeiro grupo e títulos públicos e receitas para o segundo. Mais ainda, a
remuneração ou quitação dessa dívida pública constitui-se na prioridade da receita fiscal obtida.
Segundo Backhaus, Goldscheid considerava que algumas atividades do estado, como a guerra,
nunca poderiam ser realizadas sem um enorme custo explicitamente transferido para a
população através de impostos. A dicotomia dos interesses de classe é clara, pois aos credores
(donos do capital) não interessavam o fim da guerra porque, além de não pagarem a conta desta,
eram credores de promessas financeiras confiáveis (do Estado) que seriam posteriormente
cumpridas. A dívida de guerra contribuía, assim, para uma “ilusão fiscal, na medida em que
encobriu a destruição de recursos e propriedades reais levando a cabo políticas que, se os seus
verdadeiros custos fossem óbvios para os cidadãos, nunca teriam sido aceitas.” (BACKHAUS,
2001, p. 525 ).5
Em síntese, a classe trabalhadora honrando a dívida da guerra assumia todo o ônus desta
e os donos do capital continuavam a ser remunerados pelo financiamento do conflito mesmo
após seu o fim. Goldscheid expõe a contradição e redimensiona o valor do capital humano
(Menschenökonomie): enquanto a classe trabalhadora contribui para bens e serviços reais e
também com os custos da limitação às liberdades individuais decorrentes da guerra, “a classe
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de capital contribui apenas com créditos, que devem ser reembolsados.” (BACKHAUS, 2001,
p. 526). Enquanto o capital real, humano e material, é usado ou destruído, apenas os capitalistas
continuam a reivindicar seus créditos da guerra. As reivindicações e os créditos serviriam ainda
como formas de alavancagem econômica dos credores que submetiam o Estado a seus
interesses próprios.
Backhaus considera que a abordagem schumpeteriana incorpora às questões
sociológicas de Goldscheid, a análise dos impactos na adoção, elevação ou redução de impostos
nos custos de produtos e serviços disponíveis à população. Passa a constar entre os interesses
da pesquisa social, a preocupação com os efeitos da tributação sobre produção e consumo;
custos marginais dos impostos nos produtos; motivos que levam à sonegação e evasão fiscal;
novas formas de intermediação, fluxos financeiros e mercantis; tecnologia e produtividade na
atuação empresarial, dentre outras. Essa dinamicidade de questões foge do conceito tradicional
de análise da carga fiscal, mas encontram-se umbilicalmente vinculadas ao funcionamento da
sociedade contemporânea. A abrangência e a complexidade que necessita conciliar estrutura da
linguagem e da retórica com modelos e bases digitais de computadores, faz com que “a
instrução e a pesquisa em sociologia fiscal terão que atender a tentativa de Schumpeter, tanto
para onde ele conseguiu quanto para onde ele obviamente falhou” (2001, p. 528)6
Além de Backhaus outros autores contemporâneos desenvolvem o conceito de
“sociologia fiscal” a partir de determinantes schumpeterianos na tributação. John L.
CAMPBELL também destaca que o estudo dos processos sociais por trás da tributação e das
finanças públicas constitui-se num ponto de partida privilegiado para a investigação da
sociedade e suas instituições públicas porque a arrecadação tributária sempre esteve associada
a fenômenos que determinam a formação dos estados, a organização econômica das nações e o
surgimento de revoluções políticas. Temas como crescimento econômico e estabilidade fiscal
encontram-se, portanto, intimamente ligados às questões atuais na sociologia política
relacionadas à governabilidade das democracias.
Partindo das experiências da formação das sociedades americana e europeia, Campbell
estabelece que a guerra, os conflitos políticos e as crises definem as condições
macroeconômicas para o nível geral de tributação numa sociedade. Considera estruturas e
pactos sociais já consolidados como elementos importantes na definição do comportamento das
elites políticas quando estabelecem a elevação ou redução de impostos porque “os partidos
políticos são portadores da cultura política e servem como o cinturão de transmissão que liga
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as preferências dos cidadãos com os resultados das políticas” (CAMPBELL, 1993, p. 173). Para
este autor, mais que um meio para redução de déficits fiscais das nações, a organização de
classes sociais e grupos de interesse são determinantes para qualquer sistema tributário, pois,
citando Goldscheid, “as lutas fiscais estão entre as formas mais antigas de luta de classes”
(1958, apud Campbell, 1993, p.168). Assim a influência e o poder político de determinados
setores econômicos e/ou associações de classe podem definir, utilizando exemplos brasileiros,
a super taxação sobre o consumo e redução de tributos sobre as rendas do capital. Campbell
(1993, p. 169) identifica situações em que “o poder de classe influencia a tributação de
diferentes classes” quando, por exemplo, com a concordância de entidades representativas de
trabalhadores concede-se incentivos fiscais que representam redução de impostos sobre o
capital com a esperança de que tal medida pode estimular crescimento econômico, aumentar
empregos e remunerações salariais.7
Campbell destaca alguns estudos nos Estados Unidos que demonstram que a atuação de
grupos de interesse na formulação de políticas fiscais “forçam a criação de milhares de lacunas
fiscais através das quais a arrecadação é reduzida” (1993, p.171). Registra também que classes
e grupos sociais procuram influenciar as formas como as lideranças políticas respondem às
crises fiscais, mas grupos sociais diferentes tem níveis distintos de tolerância e conhecimento
sobre formas diferentes de tributação (progressiva ou regressiva, por exemplo).
Num outro enfoque que privilegia a análise a partir da consolidação do moderno estado
social europeu, Marc LEROY aborda a sociologia fiscal ou tributária (La sociologie de l’impôt)
considerando a tributação como um fenômeno político central no campo econômico. A
novidade na elaboração deste autor é a exploração da “racionalidade cognitiva” dos agentes
sociais para o sentimento de equidade (justiça) fiscal, quesito fundamental na legitimação das
diversas formas de tributação. Para Leroy, o Estado de bem-estar social na Europa é resultado
de “um consenso sociopolítico que legitima o estado fiscal ao financiar suas intervenções
econômicas e sociais” (2008, p. 4)
Apesar de não desconsiderar a visão utilitária ou o sentimento de “aversão a tributação”,
Leroy preconiza que o trabalho empírico pode demonstrar que o contribuinte “nem sempre é
motivado pela racionalidade de interesse: ele é capaz de altruísmo se o estado fiscal for
legítimo”. Determinadas teorias negligenciam a relação dialética existente entre o
consentimento para a tributação, obrigação imposta pelo Estado autorizada pela representação
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parlamentar, e a contribuição desta para a efetividade de políticas públicas. Para Leroy, “teorias
de interesse próprio não são suficientes para explicar a decisão do contribuinte” (2008, p. 13).
Como alternativa este autor propõe uma abordagem funcional do estado fiscal e dos fenômenos
sociais que cercam a tributação. Esta precisa ser interpretada pela sua função social, porque
modifica a estratificação social por permitir redistribuição de renda através da progressividade
do imposto de renda das pessoas físicas ou do patrimônio (riqueza) dos mais ricos. Um objetivo
central do imposto “é reduzir as desigualdades, financiar as intervenções do Estado e proteger
os membros mais carentes da sociedade” (2008, p. 12)
A função política da tributação é também essencial para o estado fiscal, porque o
financiamento de políticas públicas é o que legitima o pagamento de impostos. Leroy admite
que aspectos como a complexidade das leis fiscais, o fortalecimento dos poderes executivos em
detrimento do poder parlamentar, bem como a pregação do “estado liberal” que busca limitar o
papel do Estado por razões políticas e econômicas, são barreiras para o reconhecimento desta
função política. Propõe como saída ao “declínio moral da tributação” o investimento no
“cidadão tributário” que consente a tributação também por uma “cidadania altruísta", pela
legitimidade de políticas públicas, mesmo que estas não o beneficiem diretamente. Nesta
perspectiva as pesquisas da sociologia fiscal devem voltar-se para as “experiências de
democracia local direta”, que juntamente com orçamentos participativos valorizam a concepção
sociopolítica da tributação. A questão central é “instituir um contrato social fiscal relativo ao
estado intervencionista aceito pelos cidadãos em uma lógica de democracia fiscal” (2008, p. 9),
sendo que o coração desse contrato “diz respeito à função de redistribuição desejada pelo
cidadão”.
Leroy orienta-se por uma avaliação otimista que investe na “evolução da racionalidade
cognitiva”, na democracia direta e na cidadania fiscal como recursos políticos de lideranças e
cidadãos. Esta abordagem sociopolítica, que coloca o contribuinte como verdadeiro tomador de
decisões relacionadas à situação social, tem similaridades com as formas de troca de
conhecimentos e partilha pedagógicas gramscianas que buscam explorar a lógica funcional do
sistema, não somente no seu sentido econômico, mas também social e político. Posto de outra
forma, pesquisas qualitativas e quantitativas que demonstrem, por exemplo, que na fixação de
alíquotas de IPTU para residências em bairros pobres e ricos ou na concessão de reduções ICMS
para determinados bens de luxo, podem não estar contemplados princípios positivados na
constituição federal como progressividade, proporcionalidade e seletividade. Exploradas com
esta profundidade, as pesquisas sociais podem contribuir com parâmetros empíricos para o
desejado “contrato social fiscal” de Leroy.
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Assim executada, numa forma que não se isola das relações e classes sociais, a pesquisa
em sociologia fiscal pode explicitar contradições e antagonismos que contribuem na
compreensão de processos que fortalecem (ou fragilizam) questões fundamentais como
democracia, Estado e sociedade civil organizada. É esta perspectiva que orienta o esforço de
interpretação investigativa de elementos peculiares à formação e julgamento do contencioso
fiscal concentrado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – o CARF.
3. Raízes históricas e representação da classe no CARF.
É importante destacar previamente que estamos investigando apenas uma parte do
contencioso fiscal federal, aquela que é disputada ainda dentro de uma estrutura administrativa
do poder executivo pois o CARF é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda. Como já
adiantado, uma outra parte relevante do contencioso fiscal federal é disputado nos tribunais do
poder judiciário. Existem ainda os contenciosos fiscais de estados e municípios brasileiros e,
nesses outros dois níveis de governo, tribunais administrativos locais reproduzem práticas e
costumes do CARF. Ou seja, em todos os estados e nos grandes e médios municípios brasileiros
existem Conselhos Administrativos de recursos fiscais que julgam as disputas relacionadas aos
tributos de competência de estados e municípios. A replicação, muitas vezes precária, deste tipo
de estrutura é merecedora de abordagem específica e não cabem nas prioridades deste texto.
A origem dos estoques de processos do contencioso fiscal no CARF está nas autuações,
por sonegação, de pessoas jurídicas ou físicas. Autuados, os contribuintes podem pagar, à vista
ou parceladamente, ou impugnar, total ou parcialmente, os valores lançados na autuação fiscal.
Qualquer contribuinte, pessoa física ou jurídica, pode apresentar impugnações administrativas
contra autuações em todas as três instâncias que descreveremos na sequência, bastando para
isso cumprir os rituais e prazos previstos no Decreto 7.574, de 29 de setembro de 2011, que
regulamenta o processo administrativo fiscal.
Já neste estágio inicial a dívida tributária resultante de autuação fiscal (ou pedido de
reembolso) assume a particularidade, inicialmente ressaltada, que a distingue das disputas na
esfera privada. Entre particulares (empresas e pessoas) as disputas restringem-se ao judiciário.
As autuações fiscais podem, de acordo com a opção do autuado, serem questionadas
administrativas e judicialmente. Ressalte-se que, na legislação brasileira, a opção administrativa
não exclui a judicial. O caminho, quase sempre adotado pelos autuados, é a via do recurso
administrativo para, posteriormente, sem êxito neste, buscar a via judicial. Essa duplicidade de
tribunais julgadores, que torna mais onerosa e prolongada a disputa entre Estado e contribuinte,
resulta, muitas vezes, na impossibilidade de execução dos valores da autuação. Não é incomum
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que, enquanto se desenvolve a disputa administrativa e judicial, os devedores autuados recorram
a diversas formas de blindagem e esvaziamento patrimonial que inviabilizem a execução da
dívida ao final dos estágios recursais.
Um estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, que
analisou os processos julgados entre 2009 e 2011, concluiu que a execução fiscal (somente
possível quando encerradas as cobranças e disputas administrativas e judiciais) alcança
uma média de 9 anos e 9 meses. Nesses processos, a União recuperou somente 25,8%
das dívidas ativas executadas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e em
42,6% dos casos o devedor sequer foi encontrado (Brasil, IPEA, 2011). Ou seja,
considerados apenas os prazos de execução, o indicativo de duração demonstra que a
morosidade implica resultados nefastos para o erário público.
O recurso administrativo, o Processo Administrativo Fiscal – PAF, tem um caminho
formal que compreende, em tese, duas instâncias recursais: As Delegacias da Receita Federal
de Julgamento (DRJ), que funcionam como 1ª. instância e estão localizadas na maioria das
capitais e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) em Brasília. Nas DRJs os
julgamentos são realizados por turmas formadas por cinco ou sete julgadores, todos servidores
públicos ocupantes do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. O julgamento no
CARF, como já antecipado, é realizado por turmas formadas de oito julgadores, chamados
conselheiros, sendo metade composta por auditores fiscais da Receita Federal e outra metade
composta por advogados indicados por confederações empresariais. Essa composição paritária
existe também na Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) que, equiparada à uma 3ª.
Instância administrativa, funciona dentro da estrutura do CARF. Para esta instância os
contribuintes insatisfeitos com as decisões nas câmaras e turmas podem recorrer alegando
interpretação divergente da lei tributária em decisões similares dentro do próprio CARF.
Embora historicamente consolidada, a existência de um tribunal administrativo como
alternativa ou instância que precede o judiciário é uma exceção no arcabouço jurídico brasileiro.
O direito brasileiro prevê: Justiça Federal e Justiças Estaduais; Justiça Comum e Justiça
Especializada. Poderíamos, num exercício lógico, equiparar o direito tributário às justiças
especializadas (Militar, Eleitoral e Trabalhista), mas estas não possuem instâncias
administrativas.
Como visto, o contencioso fiscal brasileiro possui rituais de disputa duplicados com
instâncias de julgamento no poder executivo e no judiciário. A parte deste contencioso julgado
administrativamente (no executivo) relacionada aos tributos federais encontra-se concentrada,
a partir de 2009, no CARF. No entanto, a possibilidade de duplicação nos rituais de disputa do
10

contencioso tem origem na criação do Primeiro Conselho de Contribuintes em 1924. Este, por
sua vez, resulta do resgate de estruturas estatais da Colônia e do Império, convenientemente
adaptadas pelos princípios da economia liberal que orientava a intervenção do Estado brasileiro
durante a República Velha.
Analisando as elites empresariais nas primeiras décadas do regime republicano, Motta
(1979, p. 40) destaca que “Quando da Proclamação da República em 1889, havia pouco mais
de 600 estabelecimentos industriais no Brasil; pelo censo industrial de 1920, eles atingiam o
número de 14.000”. Os interesses, às vezes contraditórios, entre o ascendente setor industrial,
uma economia tradicionalmente agroexportadora, o comércio importador e, principalmente, a
dependência estatal dos recursos oriundos das tarifas alfandegárias marcaram o período.
Sobre a relevância dos recursos do erário público, originados no comércio exterior,
merece destaque o fato de que “a receita proveniente dos impostos aduaneiros correspondia, até
a Primeira Guerra Mundial, a cerca de dois terços da receita total do governo.” (LEOPOLDI,
2000, p. 94). A partir da guerra ocorre uma tentativa de substituição da tributação sobre as
operações aduaneiras por impostos de Consumo e do Selo que, tentada de forma gradual, não
obteve êxito. É neste contexto, precedendo a quebra da Bolsa de Nova Iorque em 1929, que a
concepção e estruturação do antigo Conselho de Contribuintes e do atual CARF tem suas
origens. Naquele momento os principais agentes econômicos e políticos recorreram ao que de
conhecimento acumulado possuíam e mais lhe pareciam adequados: As Juntas da Real
Fazenda e o Tribunal do Conselho da Fazenda, instituições do Império português.
As Juntas da Real Fazenda foram criadas no contexto das reformas promovidas por
Sebastião José de Carvalho, o Marquês de Pombal, durante reinado de Dom José (1750 a 1777),
e tornaram-se responsáveis pela arrecadação e administração da Real Fazenda nas capitanias
do antigo império português. Através de carta régia datada de 16 de agosto de 1760, instalouse na cidade do Rio de Janeiro a primeira destas juntas, seguida por outras na Bahia, Minas
Gerais, São Paulo, Pernambuco e Maranhão. As Juntas da Real Fazenda comandavam a casa
da moeda, os armazéns reais, contadorias, e, principalmente a arrecadação fazendária, através
das alfândegas. Com a chegada da família real em 1808 é criado o Tribunal do Conselho da
Fazenda, que centraliza o julgamento de processos e constitui-se no órgão de última instância
recursal. As Juntas da Real Fazenda tornaram-se subordinadas a este Tribunal, que exerceu suas
funções deliberativas até 1831, quando teve as atribuições divididas entre Tribunal do Tesouro
Nacional e os juízes territoriais.
Segundo Martins (2010, p. 41), as Juntas continuaram a existir, mas apenas “como órgão
consultivo, entre extinções e restaurações, até o início do século 20”. Um dos motivos para a
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redução do papel das Juntas e a diversificação de órgãos julgadores, por tipo de tributo, foi a
autonomia derivada da relevância de algumas fontes de arrecadação. Durante o Império grande
parcela do erário público era proveniente de impostos e taxas sobre a importação, fazendo com
que as alfândegas alcançassem autonomia e distanciamento das Juntas da Real Fazenda.
Em 1840, os Juízes Territoriais foram substituídos pelos Juízes dos Feitos da Fazenda no
julgamento dos processos fiscais. Em 1850, a função passou para a Diretoria Geral do
Contencioso, que passou a julgar os processos fiscais por intermédio dos Chefes da
Fazenda, do Tribunal do Tesouro e do Ministro da Fazenda. As sentenças dessa diretoria
tiveram a mesma força das emitidas pelos tribunais de justiça até fins de 1909, quando ficou
instituída a prevalência do poder judicial. ” (MARTINS, 2010, p. 42)

O “renascimento” do Conselho de Contribuintes, em 1924, está relacionado à uma das
principais mudanças na tributação da República Velha, a criação do Imposto de Renda. Adotado
por ingleses e italianos, ainda no século XIX, por americanos, franceses e alemães no início do
século XX, o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza foi regulamentado em
terras brasileiras ao final do ano de 1922, passando a incidir sobre rendimentos recebidos em
1923 com cobrança no ano de 1924. Com o IR renascia, durante a república, a ideia do Tribunal
Administrativo que julgava as disputas entre contribuintes e Estado durante os períodos de
Brasil Colônia e Império. As Juntas da Real Fazenda e o Tribunal do Conselho da Fazenda
ressurgem, assim, com a nomenclatura “Conselho de Contribuintes”.
O primeiro Conselho de Contribuintes, criado pelo Decreto 16.580 de 1924, ficará
encarregado de julgar os recursos relativos ao Imposto de Renda. Inicialmente assumirá
também os julgamentos relacionados ao Imposto do Selo e o Imposto sobre Vendas Mercantis.
A relevância estatal do órgão é facilmente identificada nas primeiras nomeações para
composição do mesmo. O presidente e vice-presidente nomeados eram, respectivamente,
Leopoldo Bulhões Jardim8 (ex-ministro da Fazenda;) e João Gonçalves Pereira Lima (exministro da Agricultura).
O segundo Conselho de Contribuintes foi criado pelo decreto 5.157, de 1927,
especificamente para analisar os recursos relacionados aos impostos sobre o consumo,
principalmente sobre Vendas Mercantis, que havia sido instituído em 1922. Somente foi
instalado, no Rio de Janeiro, no ano de 1931. Inexistente na versão do Primeiro Conselho, de
1924, a estruturação do segundo Conselho é que trará a representação paritária dentro deste e
dos demais conselhos. O primeiro presidente do Segundo Conselho, Mário Foster Vidal da

8

Leopoldo de Bulhões (1856–1928) era o homem de confiança dos financistas do período. Exerceu o mandato de
Deputado Geral no Império e também Deputado Federal na Constituinte de 1891. Foi Ministro da Fazenda entre
1902 e 1906, elegeu-se senador por Goiás em 1909. Renunciou ao mandato em 1910 para ocupar o Ministério da
Fazenda pela segunda vez.
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Cunha Bastos, era presidente da Federação de Seguradores e Diretor da Associação Comercial
do Rio de Janeiro. (ibid, p. 81)
Um terceiro Conselho, denominado inicialmente Conselho Superior de Tarifas, julgava
as disputas relacionadas à tarifação aduaneira, como a classificação, valoração e contrabando
de mercadorias. Criado pelo Decreto 24.763 de 14/07/1934 e instalado em 1º. de agosto do
mesmo ano, a constituição deste Conselho sinalizava a tendência protecionista que começava a
orientar a política econômica no governo e no setor industrial.
Assim como nos 1º. e 2º. Conselhos, a defesa dos interesses empresariais é aspecto
central na criação e funcionamento do Conselho Superior de Tarifas. Em março de 1934, através
do Decreto 24.023, fora regulado a concessão de isenções na importação de produtos
manufaturados com similares no Brasil (Lei de Similares). Este decreto estabeleceu que a
concessão do registro de similar ao produto nacional que substituísse o estrangeiro cabia à uma
Comissão de Similares composta com representação oficial da Federação das Associações
Industriais. O primeiro representante das entidades corporativas da indústria nesta Comissão
foi Euvaldo Lodi. A participação de Lodi nas discussões sobre a aplicação do decreto 24.023 e
sua atuação como representante da indústria “consistia em submeter os pedidos de isenção de
pagamento de direitos para importar produtos estrangeiros similares aos nacionais ao controle
de órgãos como o Conselho Superior de Tarifas e Comissão de Similares” (LEOPOLDI, 2004,
p. 94). A intenção de Lodi, segundo Leopoldi, era reduzir o poder arbitrário da principal
autoridade de Estado na aduana (o inspetor de alfândega) em questões que poderiam prejudicar
a indústria nacional.
O Conselho Superior de Tarifas somente passaria a se denominar “Conselho de
Contribuintes” em 1972 com a edição do Decreto 70.235. Antes dessa transformação, em 1964,
um desmembramento do Segundo Conselho criaria um Terceiro Conselho que ficaria
responsável pelos julgamentos de processos vinculados a tributos estaduais e municipais sob
competência da União nos antigos Territórios.9 Com a transformação do Conselho Superior de
Tarifas em Quarto Conselho de Contribuintes, em 1972, as competências de julgamento nos
Conselhos passaram a serem divididos da seguinte forma:
 1º Conselho de Contribuintes: Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza;
 2º Conselho de Contribuintes: Imposto sobre Produtos Industrializados;
 3º Conselho de Contribuintes: tributos estaduais e municipais dos Territórios e demais
tributos federais, salvo os incluídos na competência julgadora de outro órgão da
administração federal;
9

Decreto Lei nº 54.767/64.
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 4º Conselho de Contribuintes: Impostos sobre Importação e Exportação e infrações
cambiais relacionadas com a importação e exportação. 10
Em junho de 1977 esta estrutura passou por uma nova mudança que extinguiu o Terceiro
Conselho, transferindo suas atribuições e competências para o Segundo Conselho e renomeou
o Quarto Conselho como Terceiro Conselho de Contribuintes.11 Ao final das mudanças
realizadas pelos Decretos de 1964, 1972 e 1977, os três Conselhos de Contribuintes
encontravam-se organizados em Câmaras com oito Conselheiros e quatro suplentes, metade
formada por representantes da fazenda e metade por representantes das confederações
empresariais. O Primeiro Conselho era composto por oito Câmaras, o Segundo Conselho por
quatro Câmaras, e Terceiro Conselho por três Câmaras.
Em 1979 foi criada a Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF 12para julgar, dentro
dos próprios Conselhos, recursos contra decisões exaradas por suas próprias Câmaras.
Em 2007, com a unificação da Secretaria da Receita Federal com a Secretaria da Receita
Previdenciária, o Segundo Conselho de Contribuintes herdou a competência para julgamento
dos recursos referentes às contribuições previdenciárias oriundos do Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS – e duas novas câmaras foram instaladas naquele órgão.13
A unificação dos três Conselhos de Contribuintes no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF ocorre com a publicação da Lei 11.941 de 27 de maio de 2009. É este
tribunal administrativo, seu funcionamento, atribuições, agentes e fenômenos sociais que é
centro da nossa pesquisa.
Sucessor dos antigos Conselhos de Contribuintes, o CARF possui uma estrutura com
Seções, Câmaras e Turmas de Julgamento. São três seções, divididas em função dos tipos e
características dos tributos federais. Cada seção é constituída por 4 câmaras, que por sua vez,
possuem 2 Turmas de Julgamento cada. Em síntese, são 24(vinte e quatro) Turmas de
Julgamento, compostas de forma paritária por 4 representantes da Fazenda Nacional e 4

10

Até 1972 o 1º, 2º e 3º Conselhos, juntamente com o Conselho Superior de Tarifas, funcionavam na cidade do
Rio de Janeiro. Entre 1972 e 1973 todos foram transferidos para Brasília.
11

Decreto nº 79.630, de 29/04/1977.

12

Decreto nº 83.304/79.
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Lei nº 11.457/2007. Essa unificação traz elementos novos para reflexão sobre a representação dos contribuintes
pelas confederações empresariais. O Segundo Conselho e, por conseguinte, o atual CARF herdaram a estrutura e
as regras do antigo Conselho de Recursos da Previdência Social-CRPS. Na composição paritária do CRPS a
representação dos “contribuintes” era compartilhada entre confederações empresariais e centrais sindicais dos
trabalhadores. As duas câmaras responsáveis pelo julgamento dos recursos contra autuações da contribuição
previdenciária mantêm essa representação, mas essa participação é quase simbólica. Dos 80 conselheiros dos
contribuintes em julho de 2017, apenas dois eram representantes de entidades dos trabalhadores, um da União
Geral dos Trabalhadores - UGT e outro da Nova Central Sindical dos Trabalhadores - NCST
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representantes das confederações empresariais. Até a crise da Zelotes os mandatos dos
conselheiros tinham duração de três anos, com possibilidade de duas reconduções fazendo com
que estes pudessem permanecer no CARF por nove anos. Se ocupassem a presidência ou vicepresidência das câmaras esses prazos poderiam ser considerados em dobro e se ocupassem a
presidência ou vice-presidência de turmas ordinárias poderiam ser acrescidos de um terço.14
Como já dito, também existem Conselhos de Contribuintes na estrutura administrativa
dos estados e municípios, principalmente nas capitais. Esses órgãos são responsáveis pelo
julgamento de recursos contra autuações relacionadas aos tributos de competência estadual e
municipal, mas possuem históricos de implantação bem mais recentes que o CARF. Os
representantes das empresas são também indicados pelas representações empresariais,
federações (estados) e sindicatos, associações comerciais ou Clube de Diretores Lojistas – CDL
(municípios).
Para Bianchi (2007), a ação e os interesses dos empresários são heterogêneos e essa
pluralidade define a multiplicidade na organização associativa por ramos de atividade, bem
como estratégias e prioridades diferentes no comportamento e atuação das empresas. Não há
um padrão porque “a concorrência é o fosso aparentemente intransponível que separa duas
empresas.” (BIANCHI, 2007, p. 118). Assim sendo, tributo é custo e desoneração tributária
(legal ou ilegal) é ampliação das margens de lucro. A análise e interpretação dos interesses
empresariais dentro do CARF tenta, portanto, considerar a heterogeneidade representada por
grupos econômicos ou ramo de atividade de associações corporativas.
Numa outra abordagem, que analisou empresas e associações do setor industrial a
atuação empresarial, Mancuso (2004) identifica que a diversidade de interesses e de
organizações corporativas tem levado o empresariado a empenhar recursos políticos para obter
do poder público diversos tipos de vantagens particulares, desde tratamento tributário
favorecido até proteção especial contra a competição (rent-seeking). Esses tipos de benefícios,
criados superficialmente muitas vezes pelo casuísmo, são apropriados apenas por setores
econômicos ou grupos privilegiados. Para Mancuso, a opção de ação política por “forma tão
estreita” (2004, p. 512) é derivada da constatação de que os custos da mesma geram enormes
benefícios exclusivos. Constata que a exploração deste tipo de oportunidades, por empresas e
associações do seguimento industrial, resulta na extração de vantagens particulares e privilégios
que trazem consequências negativas para as finanças públicas e para o resto da sociedade.

14

Artigo 40 do Regimento Interno dos Conselhos contido na Portaria MF 147/2007. Esses prazos de mandatos
foram mantidos no Regimento Interno do CARF (Portaria MF 256/2009) mas foram reduzidos para no máximo
seis anos após o escândalo pela Portaria MF 343/2015.
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Conclui que “Em sua busca incessante por privilégios, as organizações empresariais setoriais
não demonstram nenhum interesse pelo impacto que as medidas defendidas porventura irão
exercer sobre o público em geral” (ibid., p. 512).
Na perspectiva dos autores supra destacados, investigar preferencialmente os efeitos
proporcionados pela exposição midiática, bem como os resultados futuros da investigação
nomeada Operação Zelotes, podem induzir a uma análise superficial por secundar o que é
essencial: a dinâmica que move interesses e práticas heterogêneas de diferentes empresas,
grupos e associações corporativas. Neste contexto, o escândalo é substrato, ponto de partida, na
busca pelo enfoque relacional preconizado por Bianchi, onde aspectos como capacidade
associativa do empresariado, formas de ação política, contradições e “singularidades
historicamente determinadas pelos conflitos sociais existentes” (2007, p. 127), são elementos
fundamentais na interpretação dos interesses que balizam as relações entre empresariado,
Estado e todo um amplo conjunto de atores da sociedade civil.
A pesquisa desenvolvida possui uma abordagem qualitativa, não apresentada nesse
texto, que discute o duplo grau de litigância para o contencioso fiscal, compara o caso brasileiro
com outros países e considera a concentração da representação dos contribuintes em
conselheiros indicados por confederações empresariais em detrimento da representação de
confederações de trabalhadores ou outras formas de representação social. Uma outra
abordagem, quantitativa, analisa dados constantes nos julgamentos e processos administrativos.
Pequena parte dos resultados desta análise quantitativa são expostos na sequência.

4. A duração e os resultados efetivos do contencioso fiscal administrativo
A análise quantitativa resulta de extração de dados eletrônicos dos sistemas que
controlam o estoque de contencioso fiscal dentro da Receita Federal do Brasil. Informações
cadastrais, valores, situação, tipos de recursos, resultados de julgamentos, votação de
julgadores, tipo de tributo, setor econômico dos contribuintes, dentre outras, constituem-se nas
variáveis da extração. Quatro são as questões centrais consideradas: 1) Como são as decisões
dos processos; 2) Como são as votações nas turmas de julgamento; 3) Qual a duração do
contencioso administrativo fiscal federal; 4) Quais os resultados de arrecadação efetiva após o
contencioso administrativo. Nesta oportunidade nossa exposição restringe-se às duas últimas
questões de análise, a duração e os resultados arrecadatórios após decisões definitivas no
CARF.
O CARF se divide em duas instâncias hierárquicas: As seções que, divididas em turmas,
julgam de acordo com o tributo e as Câmaras Superiores de Recursos Fiscais (CSRFs) que
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julgam recursos contra decisões das seções. Para as duas questões de pesquisa que destacamos,
a base de dados analisada corresponde aos seguintes números e volumes de processos:
Tabela 01 – CARF - Resumo da base de dados para questões de prazos e resultados
arrecadatórios (2013, 2014 e 2017)15

Instâncias
Seções
Câmaras Superiores de Recursos Fiscais
Total Geral

Decisões
25.936
4.240
30.136

Valores (R$)
287.787.960.003,72
73.894.950.280,05
361.682.910.283,77

Fonte: Elaboração própria

Para a questão relacionada à duração do contencioso administrativo consideramos os
4.240 processos julgados na última instância, as CSRFs. Para a questão relacionada aos
resultados arrecadatórios após a decisão definitiva no CARF consideramos os 30.136 processos.
A duração do contencioso administrativo federal
A tabela 2 apresenta o tempo médio para julgamento definitivo no CARF, considerando
o ano de início do processo fiscal administrativo e o ano de julgamento do último recurso
possível no CARF.
Tabela 02 - CARF Duração média do contencioso administrativo até decisões das CSRFs

Ano Julgamento
2013
2014
2017
Média Geral

Duração média em anos
8,22
8,77
9,35
9,04

Fonte: Elaboração própria

É relevante destacar que a duração média acima refere-se exclusivamente aos prazos
do contencioso fiscal administrativo, interno aos órgãos da administração direta da União
(Delegacias da RFB, Delegacias de Julgamento da RFB e CARF). Como já antecipado,
sendo opção do contribuinte, essa disputa pode ir para o judiciário e se prolongar por outro
longo período.
Os resultados de arrecadação após o CARF
Dos valores da tabela 01, após os julgamentos dos processos nas Seções e nas CSRFs,
os montantes de decisões favoráveis ou desfavoráveis ao fisco podem ser assim resumidos:

15

Apesar da extração completa entre 2013 e 2017, o estudo exclui os anos de 2015 e 2016 em função dos efeitos
da operação Zelotes nos volumes, quantidades e julgamentos nestes dois anos.
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Tabela 03 – CARF-Montantes e proporções das decisões por Seções e CSRFs - 2013,2014 e 2017

Desfavorável ao
Instância
Seções

Fisco

Favorável ao
%

Fisco

136.827.669.814,76 47,54 150.960.290.188,96

CSRFs

Total

52,46

287.787.960.003,72

58.743.274.347,86

79,50

73.894.950.280,05

151.979.345.746,95 42,02 209.703.564.536,82

57,98

361.682.910.283,77

15.151.675.932,19 20,50

Totais

%

Fonte: Elaboração própria

Neste quesito analisamos os resultados de arrecadação efetiva das decisões favoráveis
ao fisco nas duas instâncias do CARF.16 A partir de variáveis constantes na extração que
informam a situação e localização dos processos após os julgamentos nas Seções e CSRFs
identificamos os resultados de arrecadação após o contencioso administrativo. Ou seja,
apresentamos a seguir o quanto dos mais de R$209 bilhões com decisões favoráveis ao fisco
entraram para os cofres públicos. Além disso, demonstraremos qual o perfil dos contribuintes
que, obedecendo as decisões da disputa administrativa, efetivam o recolhimento/pagamento
/compensação daquilo que foi considerado como devido ao erário. As tabelas 04 e 05
apresentam, de forma resumida, o realizado e não realizado do contencioso com decisões
favoráveis ao fisco: a primeira com os montantes e percentuais anuais enquanto a segunda
especifica por faixa de valores.

16

Assim como analisa características e formas das decisões e votações nas Seções e CSRFs, a pesquisa também
detalha, de forma segregada por instâncias, a realização do contencioso.
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Tabela 04 – CARF-Síntese das situações do contencioso favorável ao fisco após julgamentos nas Seções e CSRFs (2013, 2014 e 2017)
Situação do
contencioso
2013
%
2014
%
2017
%
Não realizado
Realizado
Total por ano

27.384.204.107,95

84,75

42.966.329.526,96

77,91

120.066.639.416,78

4.926.637.343,39

15,25

12.184.045.032,27

22,09

2.175.709.109,47

32.310.841.451,34

100,00

55.150.374.559,23

100,00

122.242.348.526,25

98,22

Total Geral
190.417.173.051,69

% sobre
Total
90,80

1,78

19.286.391.485,13

9,20

100,00

209.703.564.536,82

100,00

Fonte: Elaboração própria
Tabela 05- CARF-Montantes e percentuais por Faixas de Valores de contencioso realizado após decisões Favoráveis ao Fisco (2013, 2014 e 2017)
Faixas de Valor

NÃO REALIZADO

%

REALIZADO

%

Total Geral

Acima 1 R$ bilhão

72.384.121.987,12

92,16

6.160.624.878,21

7,84

78.544.746.865,33

Acima de 500 milhões até 1 bi

20.060.074.006,87

100,00

0,00

0,00

20.060.074.006,87

Acima de 300 até 500 milhões

12.345.387.895,12

93,62

840.986.704,88

6,38

13.186.374.600,00

Acima de 200 até 300 milhões

11.446.686.236,71

87,64

1.613.903.752,94

12,36

13.060.589.989,65

Acima de 100 até 200 milhões

17.948.150.284,42

92,81

1.390.276.495,83

7,19%

19.338.426.780,25

Acima de 50 até 100 milhões

15.919.290.936,01

89,61

1.845.072.219,05

10,39

17.764.363.155,06

Acima de 20 até 50 milhões

19.852.146.027,65

88,79

2.506.365.678,48

11,21

22.358.511.706,13

Acima de 5 até 20 milhões

14.712.909.789,95

82,06

3.216.440.485,60

17,94

17.929.350.275,55

Acima de 1 até 5 milhões

4.542.742.444,75

81,08

1.059.889.032,46

18,92

5.602.631.477,21

Acima de 500 mil até 1 milhão

617.335.027,12

71,88

241.491.766,71

28,12

858.826.793,83

Acima de 400 até 500 mil

111.881.377,66

69,34

49.462.686,40

30,66

161.344.064,06

Acima de 300 até 400 mil

141.361.385,18

70,90

58.017.647,94

29,10

199.379.033,12

Acima de 200 até 300 mil

108.209.928,22

57,79

79.021.760,17

42,21

187.231.688,39

Acima de 100 até 200 mil

113.334.694,31

58,98

78.825.018,53

41,02

192.159.712,84

Acima de 50 até 100 mil

58.183.670,76

50,85

56.238.483,07

49,15

114.422.153,83

Acima de 25 até 50 mil

30.283.339,81

41,50

42.688.439,45

58,50

72.971.779,26

Acima de 10 até 25 mil

18.300.845,79

37,68

30.273.703,67

62,32

48.574.549,46

Acima de 5 até 10 mil

4.922.849,75

33,36

9.835.174,60

66,64

14.758.024,35

Acima de 1 até 5 mil

1.850.324,49

20,96

6.977.557,14

79,04

8.827.881,63

190.417.173.051,69

90,80

19.286.391.485,13

9,20

209.703.564.536,82

Total Geral
Fonte: Elaboração própria
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Façamos uma breve avaliação dos números e percentuais constantes nas duas
tabelas acima. De tudo o que foi decidido favoravelmente à União na disputa do
contencioso fiscal administrativo em 2013, 2014 e 2017, que deveria entrar como recursos
fiscais no erário público federal, 84,75% 77,91% e 98,22 %, respectivamente, não foram
realizados e constituíram objeto de novos recursos dentro do CARF, junto ao judiciário ou
encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional para execução por que não foram
objeto de pagamento, parcelamentos ou compensações por parte dos contribuintes.17
Somados, correspondem a mais de R$190 bilhões e representam 90,8%18, enquanto
somente R$ 19,28 bilhões ou 9,2% do contencioso favorável ao fisco naqueles três anos
foram realizados através de pagamentos, parcelamentos ou compensações de tributos. 19
A análise dos dados por faixa de valor indica que quanto mais elevado o valor
decidido favoravelmente ao fisco menor o percentual de realização efetiva do contencioso,
pois não alcança 10% dos valores, em contraste com 60% nas faixas de menor valor.
Assim, quanto maior o porte dos contribuintes, maior o prolongamento da disputa do
contencioso, que passa da fase administrativa e adentra no contencioso judicial através de
ações em varas da justiça federal ou na Procuradoria da Fazenda Nacional.
Abaixo apresentamos graficamente a realização (efetiva entrada) de recursos fiscais
após as disputas do contencioso administrativo e as tendências de realização após as
disputas do mesmo contencioso, por faixas de valores dos processos analisados.

17

Quando considerados somente o contencioso não realizado após os julgamentos nas CSRFs, os percentuais
são de 83,68, 79,85 e 98,47 para 2013, 2014 e 2017, respectivamente.
18
Os 90,8% de contencioso não realizado está assim composto: 67,55% correspondem aos montantes que
dão origem a novos recursos no CARF ou no judiciário e 23,26% correspondem aos montantes sem êxito de
cobrança pela RFB e, que sem recursos judiciais e realização, são encaminhados à PGFN para execução
fiscal.
19
Dos R$19.286.391.485,13 considerados como “realizados”, R$7.110.207.528,76 (36,87%) correspondem
a decisões favoráveis ao fisco mas de processos com solicitações de ressarcimento, restituição ou reembolso.
Ou seja, nestes tipos de processos os contribuintes não discutiam com a União uma cobrança indevida de
obrigações tributárias, mas pleiteavam direitos à devolução de valores já recolhidos aos cofres públicos e
pretensamente indevidos.
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Gráfico 1- Realização/recebimento de recursos fiscais após litígios
no CARF 2013, 2014 e 2017
9%
NÃO REALIZADO
REALIZADO

91%

Gráfico 2 - Tendências de realização de recursos fiscais após litígio na CARF
por faixas de valor 2013, 2014 e 2017
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5. Conclusões:
Como antecipado inicialmente, os elementos e análise aqui expostos são partes de
uma pesquisa ainda em desenvolvimento e, por essa razão, no seu necessário estágio de
recepção crítica. Antes, porém, de tecer comentários finais sobre a pesquisa específica
considero relevante destacar algo que deve ter precedência sobre o objeto e o espaço social
sobre a qual a pesquisa se debruça, o CARF. Trata-se da sociologia fiscal e da urgência de
pesquisas sociais neste campo. Nos nossos dias é essencial resgatar o potencial singular,
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identificado por Schumpeter, da política fiscal como foco de exploração sociológica. As
políticas tributárias, seus grandes e pequenos eventos, permitem interpretar a sociedade
tanto pelas causas, motivos e projeções que levam à adoção de um tributo por qualquer
ente estatal, quanto pelos efeitos e contingências sociais decorrentes da implementação do
mesmo tributo.
A diversidade de perguntas relacionadas à temática fiscal é imensa e pode alavancar
pesquisas de incontestável relevância social. Se erguermos o olhar crítico por sobre o
horizonte das finanças públicas, um terreno fértil, que clama por manuseio empírico, se
mostrará para as mais diversas possibilidades de investigação social. Sobram objetos,
questões e indagações de profundo interesse científico. Assumindo os riscos que
acompanham qualquer assertiva mais contundente, afirmamos que a sociedade, as
instituições econômicas e políticas brasileiras nunca necessitaram tanto da exploração
deste campo de conhecimento. Assim posto, contencioso fiscal e CARF representam
apenas uma minúscula fração das inúmeras possibilidades para pesquisas quantitativas e
qualitativas voltadas para as formações e mudanças do Estado Fiscal.
Quanto aos resultados da pesquisa empreendida junto ao tribunal administrativo
em questão, não restam dúvidas sobre a relevância das constatações relacionadas às duas
questões apresentadas (duração e realização do contencioso fiscal). As respostas à
investigação quantitativa revelam aspectos de profundo interesse social que, expostos à
análise crítica de instituições sociais e políticas, devem contribuir para que a sociedade
organizada no Estado busque soluções para diversas questões, dentre as quais podemos
destacar: a) É de interesse do Estado brasileiro a manutenção de um tribunal administrativo
dedicado exclusivamente ao julgamento do contencioso fiscal em que os prazos médios de
julgamento em última instância superam nove anos? b)É tolerável socialmente que,
decorridos esses nove anos, os contribuintes possam recorrer a um outro grau de litigância,
o judiciário, para disputar o mesmo contencioso? c) São razoáveis os baixíssimos índices
de realização contencioso após a disputa administrativa por contribuintes de maior porte
econômico quando comparados com os contribuintes de menor porte e poder econômico?
Goldscheid foi brilhante quando apontou para um nefasto retrato de fundo da guerra
identificando mais que vítimas humanas durante o conflito. Interpretando a política fiscal
do Estado jogou luzes sobre beneficiários do sistema tributário, bem como destacou a
classe social que assumia os custos econômicos da tragédia humana. Alertava que através
dos títulos da dívida pública a guerra continuava transferindo recursos entre classes mesmo
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após o seu fim. O Brasil republicano nunca teve sua economia devastada por uma guerra
com trincheiras reais, mas também tem um retrato soturno, que surge da mesma lógica
expressada pelo sociólogo austríaco. Essa expressão descritiva sintética, pouco
interpretada em seus detalhes, repousa nas demonstrações financeiras anuais do Estado
brasileiro e representa R$3,559 trilhões de reais de dívida pública de União.20
Pois bem, os números da pesquisa sobre o contencioso fiscal administrativo trazem
facetas para um retrato similar visto, porém, por um outro ângulo. Estamos falando da
formação de outra dívida também presente no Balanço Geral da União: a dívida ativa, os
créditos que, em tese, contribuintes e sonegadores têm com o Estado brasileiro. Os tributos
não pagos espontaneamente, disputados administrativamente no CARF, posteriormente
discutidos na justiça e sem êxito na execução pela PGFN formam cumulativamente,
ano após ano, a Dívida Ativa Tributária da União que em 2016 alcançou o também
estratosférico valor de R$1,844 trilhão de reais. 21
Em síntese, se a dívida pública federal remunera diretamente determinada classe
social via títulos garantidos pelo tesouro público e a dívida ativa remunera de forma
indireta partes consideráveis dessa mesma classe social através da postergação e posterior
calote dos tributos não recolhidos à União.
Resgatando novamente Schumpeter, “o imposto não é meramente um fenômeno de
superfície” (1954, p. 108). À sociologia das finanças e seu ramo fiscal cabe resgatar essas
fotografias tão superficialmente expostas e, pela análise de causas e efeitos da tributação,
alcançar interpretações profundas da sociedade brasileira.

20

Relatório Anual da Dívida Pública Federal de 2017. Disponível em
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/relatorio-anual-da-divida Acesso em 31/07/2018.
21
A dívida ativa tributária da União sofre ajustes para perdas nos Balanços Gerais da União – BGU todos os
anos. Em 2016 era formada por créditos previdenciários (R$410 bi) e créditos dos demais tributos federais
(R$1,434 tri) e o ajuste para perdas de R$1,494 tri representa as dívidas tributárias já consideradas como
incobráveis dos contribuintes. A partir de 2017, com a publicação da portaria MF nº 293, de 12 de junho de
2017, esse tipo de crédito passou a ser classificado como rating “C” e “D” e “desreconhecidos” no BalançoGeral de União. A lentidão na cobrança, julgamento e execução dos recursos fiscais contribuem
acentuadamente para este, de fato, monstruoso escândalo.
Disponível em https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/-/balanco-geral-da-uniao acesso em 19/09/2018.
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