
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 
RECURSOS FISCAIS RS - TARF

O TARF foi criado pela Lei nº 6.537/73, cujo diploma legal
abarca também os procedimentos de fiscalização, bem
como aqueles relacionados com o julgamento em primeira
instância administrativa.

OBS.: Portanto, não procede a afirmativa de que a Lei é
antiga, de 1950. Trata-se de norma arejada que vem
sofrendo inúmeras alterações ao longo do tempo, tendo por
escopo aperfeiçoar os procedimentos relacionados com o
julgamento administrativo. A última alteração foi feita pela
Lei nº 14805/15 (aumento sessões do pleno, saneamento
obrigatório 2ª instância, não imposição de multa em
lançamento onde houve depósito judicial do valor).



COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 
TARF

O TARF (artigo 97 da Lei nº 6.537/73) funciona em
Plenário (oito Juízes) ou dividido em duas
Câmaras (4 juízes em cada Câmara) sendo que a
composição do Plenário se dá com a presença de
todos os juízes das Câmaras, podendo funcionar
com a presença mínima de 2/3 dos seus
membros. A composição é paritária com a
participação de representantes da Fazenda
Estadual (Auditores Fiscais) e dos contribuintes
(FIERGS, FEDERASUL, FARSUL e OCERGS).



ESCOLHA DOS JUIZES

De acordo com o mesmo artigo 97, a
nomeação dos juízes representantes da
Fazenda recai em Auditores Fiscais e os juízes
representantes dos contribuintes serão
indicados, em lista de seis nomes, por cada
uma das entidades antes referidas. Cabe ao
Secretário da Fazenda escolher os juízes
titulares e suplentes, os quais deverão ter
formação jurídica e alto saber e experiência na
área tributária.



Escolha dos Presidentes e Vice-
presidentes

Ainda de acordo com o artigo 97, o Presidente
e os Vice-presidentes são de livre escolha e
demissão do Secretário da Fazenda (eles não
possuem mandato, como ocorre com os Juízes
– 2 anos), também sendo necessária a
formação jurídica, bem como competência,
idoneidade e equidistância dos interesses da
Fazenda e dos contribuintes.



DEFENSOSRIA DA FAZENDA

Nos termos do artigo 108, junto ao TARF oficiam
4 Defensores da Fazenda, também escolhidos
pelo Secretário da Fazenda, e por ele livremente
dispensáveis, os quais deverão ter formação
jurídica e experiência compatível.

Os Defensores participam das reuniões de
julgamento, assim como o contribuinte, que
poderá requerer sustentação oral quando da
realização da sessão correspondente.



DA EXIGÊNCIA DA FORMAÇÃO EM 
CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS

As atividades de julgamento desenvolvidas no
TARF exigem profundo conhecimento jurídico
e técnico acerca das questões materiais
(tributos) e processuais (administrativas e
judiciais), realidade que impõe currículo
avantajado do ponto de vista da experiência e
formação jurídica, sob pena de ficarem
comprometidos os julgamentos e a elaboração
dos acórdãos.



AINDA SOBRE A ESCOLHADOS JUÍZES

Desse modo, o que se vê é que o processo
que envolve a escolha dos juízes está pautada
na lei e, ao contrário do que foi divulgado, leva
em conta critérios rígidos e claros tendentes a
privilegiar a melhor qualificação técnica dos
seus membros. Aliás, para tanto, basta alçar
os olhos sobre a atual composição e ver
aqueles que passaram pelo TARF.



REMUNERAÇÃO DOS INTEGRANTES 
DO TARF

De acordo com o artigo 102, os Juízes,
Defensores, Presidentes e Vice-presidentes,
têm direito a uma gratificação prevista em Lei
(no caso, Lei nº 14.471/2014), cujo valor
corresponde a R$ 76,00 por sessão que
comparecerem. Por Câmara, o máximo de
sessões serão de 30 e no Pleno 10, podendo,
respectivamente, ser aumentadas para 50 e
20, por necessidade de agilização dos
julgamentos.



REMUNERAÇÃO DOS INTEGRANTES 
DO TARF

O Presidente do TARF e o Presidente da
Segunda Câmara percebem, ainda, a título de
representação, gratificação prevista em lei, o
que corresponde a 50% do valor dos jetons
recebido em cada mês. Em suma, em sessões
ordinárias, o Juiz e Defensores recebem R$
3.040,00 por mês e o Presidente recebe R$
4.560,00.



GRAU DE INSUBSISTÊNCIA NOS 
JULGAMENTOS DO TARF

Os dados estatísticos ora utilizados foram fornecidos
pela DTIF/RE e extraídos do Sistema do Gerenciamento
do Crédito, abarcando o período de 09/2014 até o
início de 01/2016. Os valores estão representados na
sua versão original.
O total mantido nos julgamentos equivale a 776
acórdãos e R$ 1.116.595.863,41;
As exclusões efetivas procedidas nos julgamentos do
TARF representam 54 acórdãos e R$ 44.158.204,99.
OBS.: Nestes dados não estão incluídos os valores
relacionados com Recursos de Ofício (R$
74.517.876,49)



GRAU DE INSUBSISTÊNCIA NOS 
JULGAMENTOS DO TARF

Temos, então, que o grau de insubsistência,
em valores, representa 3,80%, e em
quantitativo de processos o percentual é de
6,50%.

Nesse sentido, causa espécie, a divulgação de
dados inverídicos e que foram divulgados na
imprensa, dando conta de que 2/3 dos valores
discutidos no TARF são excluídos.



DA TRANSPARÊNCIA

De acordo com o site www.sefaz.rs.gov.br, clicando
no link “TARF – Tribunal Administrativo de Recursos
Fiscais”, abre-se uma série de informações que dão
conta da transparência das atividades do TARF:
histórico do TARF (institucional); a legislação (Lei e
Regimento Interno do TARF); as Súmulas editadas no
Sodalício; as pautas de julgamento (data da reunião,
número da pauta, nome e localidade do recorrente –
contribuinte ou Fazenda Estadual); nomes de todos os
Juízes, sua representação e Câmara em que atuam;
nome do Presidentes e Vice-presidentes; nome dos
Defensores da Fazenda;



DA TRANSPARÊNCIA

publicação de todos os acórdãos do TARF, já por
mais de uma década, peça em que consta a causa
da autuação, o veredicto da primeira instância e a
decisão do TARF, inclusive, muitas vezes,
constando o voto de mais de um juiz, detalhes
esses que dão pleno conhecimento da forma
como são feitos os julgamentos e a motivação da
mantença ou exclusão do crédito tributário em
discussão. Por sinal, a partir de agora, todos os
acórdãos do TARF serão publicados de forma
identificada, dando maior evidência, ainda, aos
trabalhos da Instituição.



DA TRANSPARÊNCIA

Há aplicativo disponibilizado no Portal permitindo pesquisa de
jurisprudência, com eficaz sistema de busca.

Constam daquele site, ainda, as últimas movimentações
(acórdãos, alteração de legislação, súmulas novas, etc.), bem
como, recentemente foi criado um link externo, por
intermédio do qual há como verificar o andamento processual
no que refere a expedientes tramitando no TARF.

Alertamos que, em que pese a ampla divulgação das
atividades do TARF, pretendemos melhorar ainda mais aquele
site de modo a aumentar o índice de transparência.



DA TRANSPARÊNCIA

Nesse sentido, faço questão de informar que assumi a Presidência do
TARF em julho do ano passado e, desde então, estamos envidando
todos os esforços no sentido de trazer melhorias a toda atividade da
instituição (instalações – que são precárias, banco de dados – que há
muitos ano está obsoleto, qualificação funcional e, dentre outros
aspectos, a maior divulgação dos dados do contencioso fiscal, tanto da
primeira como da segunda instância.).

Por outro lado, cabe ressaltar que, por força de lei, as reuniões de
julgamento são públicas, de modo que a elas qualquer cidadão pode
assistir e, por isso mesmo, a assistência é diversificada, na medida em
que comparecem às reuniões alunos dos cursos de graduação
(cumprimento curricular), estagiários de empresas, advogados,
contadores e contribuintes.



DA TRANSPARÊNCIA

Aproveito o ensejo para convidá-los a fazer o mesmo se
o interesse assim se colocar. O endereço é aqui perto
(Rua Andrade Neves, 106, 8º andar).
Mas não só isso, todos os anos, ao menos por duas
vezes, realizamos reuniões fora da sede, precisamente
em Universidades, contribuindo com isso para a maior
transparência dos nossos julgamentos, além de
disseminarmos conhecimento e contribuindo para a
conscientização da tributação. Cabe destacar a reunião
do dia 25.11.2015, realizada nas dependências da PUC,
com a presença segura de mais de 200 alunos (em
período pré-férias), aspecto que foi destacado pela
Diretoria da Faculdade de Direito daquela instituição.



DA TRANSPARÊNCIA

Por último, ao se falar em transparência,
convém consignar que a Fazenda sempre
encontra dificuldades para mais divulgar seus
dados, face o SIGILO FISCAL, insculpido que
está no artigo 198 do CTN. Essa regra tem
trazido limitações na divulgação de
informações relacionadas com a atividade dos
contribuintes. Exemplifico as decisões de
primeira instância, as quais pretendemos
divulgar mas deverão ser desidentificadas.



DA TRANSPARÊNCIA

Mas vamos além: veja-se o próprio Tribunal de Contas do Estado,
órgão que, pela sua natureza investigativa, sempre busca
informações para avaliação das atividades da Receita Estadual e do
TARF. Recentemente, mediante pedido específico e motivado (indo
ao encontro de parecer da PGE), nós disponibilizamos vários
processos solicitados por aquele órgão.

Nesse sentido, até onde se saiba, o TARF não deixou de alcançar
dados ao TCE nos últimos seis anos, conforme foi afirmado. Sempre
houve auditorias rotineiras (nas quais, até onde se saiba, já que eu
não era o Presidente da instituição, não eram requisitados
processos contenciosos e, por isso mesmo, não houve a negativa).
Somente agora, diante de auditoria específica, é que foram
solicitados processos e eles foram cedidos para análise.



DA TRANSPARÊNCIA

Portanto, por todo dito, não se afigura a tal da “caixa preta”
ou a intenção deliberada em não divulgar dados
relacionados com os julgamentos. Se há algumas restrições,
essas estão mais vinculadas com o sigilo fiscal. Na verdade,
o que se verifica, consideradas algumas afirmativas
divulgadas na imprensa, é a falta do conhecimento preciso,
de quem o afirma, de como são desenvolvidas as atividades
do TARF e da legislação que cuida da matéria.

O TARF não é nosso (Presidentes e Juízes). Nós temos lá
passagem efêmera. O TARF é muito mais desta Casa que
tem a grande responsabilidade de bem legislar sobre ele.


