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APRESENTAÇÃO
José Joaquim Calmon de Passos: todas as homenagens a ele sempre serão poucas!
Por ocasião do ano no qual ele completaria um centenário se estivesse entre nós
no plano físico, os organizadores preparam o presente livro, em dois volumes, como um
memorial de múltiplas visões acerca de problemas a serem enfrentados pela Academia e
pelo Direito.
A proposta surgiu pela necessidade de pensar e buscar soluções e respostas ao
grave cenário da pandemia da COVID-19, vírus que já causou mais de 75 mil mortes em
todo o Brasil em números sabidos, sem contar a relevante subnotificação que o país
enfrenta quer por ignorância, quer por falta de vontade política, quer por falta de
eficiência de boa parcela dos integrantes dos poderes executivos federal, estaduais,
distrital e municipais.
Agregaram-se aos artigos enviados por colegas valorosas colaborações acerca de
temas jurídicos diversos, mas todos muito relevantes e, certamente, motivo de altos e
acalorados debates caso fossem submetidos ao crivo inteligente do Mestre Calmon de
Passos.
Tenho um carinho especial ao falar de Calmon. Minha vida acadêmica se divide
em antes e depois do cursar sua disciplina ainda no início do Mestrado em Direito Público
na UFBA. Minha vida pessoal ganhou um amigo, um confidente, um ouvinte atento e um
conselheiro excepcional.
Um dia ele escreveu o prefácio do livro que publicizou a dissertação apresentada
e, com toda a sua verve, afirmou o seguinte, pedindo licença para a transcrição:
Fábio Periandro convidou-me para prefaciar seu livro, pus-me um dilema: falar do
autor ou falar do livro? Ou de ambos? E explico as razões de minha dúvida. A pessoa humana
Fábio Periandro descabe num prefácio. Não pelo avantajado de sua estatura, mas pela
abundância de suas qualidades. Um gigante capaz de acalentar em seus braços a mais frágil
das crianças.
Nada mais coerente, portanto, que o estudioso e profissional do Direito que ele é transmita
este seu modo de ser como criatura humana. Coloco-o no rol dos jovens de nossos dias para
os quais
sonho ainda não
Curiosamente, a geração do segundo após- guerra
ousou tudo e acreditou que seria capaz de moldar o mundo de seus sonhos. Esta geração foi
despojada de seus bens em 1968, nas ruas de Paris e expulsa da arena com a queda do muro
de Berlim e a globalização.
A geração de Fábio é a que tenta dar vitalidade a algum sonho, sempre o de ontem com outra
roupagem a felicidade do gênero humano ajustando-o ao mundo que o capitalismo
desorganizado ou de cassino, como é chamado, começou a moldar a partir da década de 70.
Porque a atividade política se amofinou a ponto de quase se inviabilizar, o sonho de hoje
resolveu marchar pela estrada asfaltada do Direito que sendo linguagem, e enquanto
linguagem, serve para a descrição de qualquer paisagem, seja ela real ou simplesmente
imaginada. Ocorre que ele é também necessariamente decisão, e neste nível chuta o sonho
para as nuvens e fere fundo na condição humana.
Em verdade o sonho da geração de Fábio, para poder continuar, mudou de protagonista. Não
serão os jovens, os revolucionários e os inquietos que mudarão o mundo, mas o Direito e sua
nutriz, a democracia. A política se curvará a ele, como proclamou Ferrajoli e o econômico
deve dobrar-se ante suas exigências éticas, como proclamam os jusnaturalistas laicos. Tudo
isto está garantido pela força divina da Constituição, pela religião do constitucionalismo e
pelo sacerdócio dos magistrados.
Daí o desafio: se a Constituição já assegura o bem estar, a felicidade e a harmoniosa
convivência dos homens, o de que se precisa, e com urgência, é que esses direitos tenham
efetividade na
milagre só viável através dos que assumiram a
responsabilidade de realizá-lo os magistrados. Nisto o problema e também a solução. Deve-
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se exigir cada vez mais dos magistrados que assumam a coragem de moldar a realidade. Li
num artigo escrito por mestrando em Direito de uma Universidade respeitabilíssima do
Sudoeste desenvolvido e publicado em revista respeitável que devemos
(passe
o neologismo) a
Devemos, portanto, dar-lhe bíceps mais poderosos a fim de
que o Direito, que já deu tudo, como texto, também dê tudo como alimento do corpo.
Eu sou, entretanto, remanescente de uma geração que morreu duas vezes: a primeira, com o
dilaceramento direita-esquerda da primeira metade do século XX e a segunda com o
aniquilamento da geração do segundo-após-guerra. Teimosamente ainda sobrevivo e convivo
com a geração que, pela necessidade de sobreviver nos
único espaço onde ainda
se pode ter algum oxigênio, se dilacera tentando fazer montanhismo social sem os riscos que
a escalada impõe.
E isto só o Direito pode proporcionar. Ele possibilita um discurso que dá prioridade à
dignidade da pessoa humana, apoiada nos direitos fundamentais, alicerçados em cláusulas
pétreas e muitos outros deuses que hoje povoam o Olimpo dos que ainda sentem necessidade
de sonhar.
(...) Para um descrente (jurídico) como eu tudo isto soa como um convite a que os deuses ou
o único Deus verdadeiro separe as águas do Mar Vermelho, faça parar o Sol, transforme a
água em vinho e acalme a tempestade que agita ameaçadoramente o mar em que navegamos.
Mas ainda me resta um consolo. Hannah Arendt nos diz que o homem, só pelo fato de nascer,
coloca diante dele todas as possibilidades e que o inesperado vem sempre sob a forma de
milagre. Minha idade não irá permitir que dele usufrua, mas Fábio tem todo um século a sua
frente. Prossiga, portanto, meu talentoso e sensível jurista. Os velhos, como eu, só podemos
nos sentar à margem da estrada e desejar aos que prosseguem uma vitoriosa

Ele sempre me fez um bem danado, sobretudo quando me tirava da zona de
conforto do pensar!
Em tempos tão difíceis quanto os de agora, enfrentando a pandemia do vírus e as
do negacionismo da ciência, do terraplanismo, das visões obtusas e do
a
ausência das falas fortes e embasadas de Calmon se faz mais ainda forte. Estivesse entre
nós, a irresignação moral geraria artigos fantásticos, textos combativos, críticas
relevantes.
O que esperamos é que este livro sirva para tentarmos trilhar este caminho exposto
pelo exemplo e pela inteligência de Calmon de Passos. Aproveitem e, sempre, lembremse do que ele dizia:
é esse homem apaixonado pela perseguição dessa bela mulher
inconquistável que se chama
Salvador, saudosa terra de Calmon, em 16 de julho do ano de 2020.
Fábio Periandro de Almeida Hirsch
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FENÔMENO POLÍTICO

POLITICAL PHENOMENON
Fábio Periandro de Almeida Hirsch1

RESUMO: O artigo discute o fenômeno político enquanto tema essencial para a précompreensão da Ciência Política, da Teoria Geral do Estado e do Direito Constitucional,
na exata medida em que busca justificar o exercício do poder mediante a ameaça ou
mesmo a efetividade da violência física legítima. Trabalha, portanto, com o substrato
teórico da capacidade de ordenar no seio do Estado.

ABSTRACT: The article discusses the political phenomenon as an essential theme for
the pre-understanding of Political Science, the General Theory of the State and
Constitutional Law, in the exact extent that it seeks to justify the exercise of power through
the threat or even the effectiveness of violence legitimate physics. It therefore works with
the theoretical substrate of the capacity to order within the State.

PALAVRAS-CHAVES: Política; Estado; poder; violência; legitimidade; Ciência
Política; Teoria Geral do Estado.

KEY WORDS: Politics; state, power, violence, legitimacy, Political Science, General
Theory of the State.

EXPLICAÇÃO INICIAL

O texto do presente artigo equivale ao conteúdo da avaliação escrita dissertativa
realizada pelo autor no Concurso para Professor Assistente de Ciência Política, Teoria da
Constituição e Direito Constitucional da Universidade Federal da Bahia, realizada em 11
de dezembro de 2008, prova a qual foi aprovada por banca examinadora composta pelos
professores doutores Manoel Jorge e Silva Neto (UFBA), Sandra Regina Martini Vial

Doutor e Mestre em Direito Público pelo PPGD-UFBA. Professor Adjunto de Direito Constitucional da
UFBA e da UNEB. Professor de Jurisdição Constitucional da UNIJORGE. Advogado e Árbitro em
Salvador e Brasília.

1
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(UNISINOS) e Luiz Alberto David Araújo (PUC/SP) honrando o mesmo com o grau 9,5
(nove e meio).
A prova foi realizada em oito horas, com consulta prévia na primeira e sem
consulta alguma nas outras sete horas de escrita. A formatação coube a cada examinando.
O esclarecimento, por respeito ao leitor, justifica a falta de referências indicadas
ao final e a ausência de respeito às orientações da ABNT nas citações ao longo do texto.
Notas explicativas circunstanciarão por vezes o texto com as informações originais da
avaliação.
EMENTA:
I
INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA POLÍTICA;
FENÔMENO POLÍTICO, PODER, PODER POLÍTICO,
REGIME POLÍTICO, LEGITIMIDADE POLÍTICA E
CIÊNCIAS POLÍTICAS. TEORIA GERAL DO ESTADO.
II
ESTADO: SOCIEDADE POLÍTICA POR
EXCELÊNCIA. NOÇÃO, EVOLUÇÃO, PODER DO
ESTADO, LEGITIMIDADE DO ESTADO.
III
REGIMES POLÍTICOS E DEMOCRACIA.
QUESTÕES ATUAIS (DEMOCRACIA PARTICIPATIVA;
DIREITO
FRATERNO;
PARTICIPAÇÃO
NOS
PROCESSOS
DECISÓRIOS
REFERENDO;
PLEBISCITO; INICIATIVA POPULAR DE LEIS;
AMICUS CURIAE ; CONTROLE CONCENTRADO DE
CONSTITUCIONALIDADE;
DIREITO
DE
RESISTÊNCIA; CONFLITOS FUNDIÁRIOS; DIREITOS
SOCIAIS;
CULTURA
CONSTITUCIONAL),
DEMOCRACIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS.
IV JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA E POLITIZAÇÃO
DO
DIREITO:
CONSTITUCIONALISMO,
DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA
E
DIREITOS
FUNDAMENTAIS. INTERESSE PÚBLICO. DITADURA
DA MAIORIA O STF E A POLÍTICA JUDICIAL.
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INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA POLÍTICA

1. EXPLICAÇÃO NECESSÁRIA
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O tema sorteado

fenômeno político

é, seguramente, um dos mais ricos e

relevantes da Ciência Política, da Teoria Geral do Estado e do Direito Constitucional,
constituindo-se em arcabouço imprescindível para o estudo criterioso e científico de todas
as disciplinas do núcleo público do Direito.
A metodologia a ser adotada nesta avaliação escrita é a seguinte:
a) identificação do corte metodológico efetivado pelo candidato mediante a
exposição de ementa2;
b) apresentação dos aspectos propedêuticos do tema, com o que se busca a
demonstração de uma

geral do fenômeno

c) vinculação da teoria geral à figura do Estado, diante da estreita e necessária
conexão entre os mesmos ao longo da história humana e jurídica;
d) após, a delimitação do tema em face do regime democrático, eis que é neste
domínio que a atividade e os fenômenos políticos ganham a dimensão de maior
relevo teórico e prático, dando-se ênfase aqui a, primeiro, uma visão genérica e,
depois, em segundo lugar, uma aproximação com a realidade brasileira;
e) ao final, a perspectiva da interferência dos fenômenos políticos e da política
com a esfera jurídica traz a oportunidade e a verdadeira necessidade de debater a
questão da judicialização do direito e da politização da justiça, a fim de
compreender os pontos de conexão entre essas realidades, debelar crendices e, daí,
contribuir para uma avaliação atual e técnica sobre a intrigante matéria em foco.
Encerra-se a exposição com a conclusão formal.
O objetivo da metodologia acima exposta é facilitar a compreensão mais lata
possível e, na seqüência, especificar o conhecimento para aspectos atuais e socialmente
relevantes, por vezes relegados a plano secundário pela dogmática jurídica.
2. FENÔMENO POLÍTICO

2 A prova escrita na versão original se iniciou formalmente com a colocação de uma ementa sintetizando
os principais pontos a serem desenvolvidos. O seu conteúdo equivale fielmente às chamadas de capítulos e
seções do presente artigo.
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A premissa para qualquer estudo sobre política é a de que o homem é um animal
político, frase que se eterniza logo no pórtico da obra Política de Aristóteles. Ao mesmo
tempo que afirma a condição humana necessariamente gregária, o filósofo grego sustenta
que a condição política é vinculada à cidade e à obediência, pois aquele que se isola ou é
vil ou é superior aos demais.
À noção de política em Aristóteles se vincula, essencialmente, a de obediência e
de poder.
O poder pode ser concebido, em termos genéricos, como a capacidade de obter os
efeitos desejados como resultado do uso dos meios, conceito que Russel expõe e que, por
agora, ilustra o ideário aristotélico de política.
A inter-relação entre a cidade e o homem faz com que a política se torne elemento
essencial da própria condição humana.
Ser humano, portanto, conforme a idéia de Aristóteles, é o indivíduo que tem
ligações alheias à sua singularidade e que interage com os demais membros da sociedade.
A relação homem-grupo é aspecto decisivo para a boa compreensão dos
fenômenos políticos.
Numa concepção ampla, qualquer evento que envolva o ser humano e as
sociedades (em particular o Estado) pode ser considerado como fenômeno político. Por
definição da filosofia, conforme JAPIASSÚ & MARCONDES, fenômeno é tudo aquilo
que ocorre apreciável pelos sentidos. Daí porque é plenamente possível compreender que,
se fenômeno é alteração da realidade

ainda que mínima nos seus efeitos -, todas as

situações da vida podem se encaixar nesse aspecto da tentativa de definição.
A concepção que nos parece mais adequada passa pela doutrina de JORGE
MIRANDA, eminente professor português e de NELSON DE SOUZA SAMPAIO,
professor catedrático de Teoria Geral do Estado da Universidade Federal da Bahia, de
honrosa memória e com contribuição indispensável para o deslinde do problema.
Em obras como
e

e Sistemas de
de Direito

do Estado e da
o mestre lusitano ensina que há uma

necessária dualidade entre os grupos e o homem, entre o coletivo e o individual. É desta
tensão que surgem os fenômenos políticos, especificando os mesmos como os
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acontecimentos que envolvem o exercício do poder e a verificação da legitimidade deste
mesmo poder.
O pensamento de Jorge Miranda identifica a umbilical relação entre poder e
legitimidade, o que será adiante desenvolvido.
O professor Nelson Sampaio afirma seus ensinamentos afigurando que fenômenos
políticos são as atividades dessa natureza, os grupos e as organizações que se envolvem
com o tema, esclarecendo no seu livro

para a teoria geral do

que por

atividade política deve-se entender as atuações relacionadas à capacidade de mando bem
como a busca de melhores posições de comando dentro dos grupos e organizações com
os meios apropriados a tanto.
O conceito do saudoso professor baiano é suficiente para nos dar a dimensão do
problema a ser enfrentado, qual seja, compreender a idéia, os mecanismos, os limites e as
aplicações práticas em cada momento histórico das relações de poder que envolvem os
seres humanos entre si e na sua interferência com as demais realidades.
3. PODER. PODER POLÍTICO
A noção essencial para fins de analisar o poder é a necessidade de situar sua
avaliação.
A ciência estuda o poder por todos os seus segmentos. Alguns se ocupam do poder
como resultado de suas atividades (os efeitos das músicas no tratamento de pacientes, por
exemplo); outros têm nele uma das bases de sua teoria e investigação (a Sociologia e, em
sentido diverso, a Física e a Engenharia).
Os segmentos científicos que tratam do poder na condição central partem de visão
genérica do fenômeno (capacidade de conseguir resultados) para, em níveis diversos,
especificar a acepção ampla com o fito de obter sua noção operacional de poder.
Ao nosso ver, de forma lata, poder é medida de obtenção de alterações no plano
da realidade. Mais especificadamente, pode-se admitir que poder é meio de persuadir
coisas, pessoas e idéias, ou seja, é mecanismo de sujeição.
Especificando o estudo do poder no plano político, o que se verifica é a veracidade
da essencial noção de poder como sujeição, a qual pode se operar mediante a persuasão
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ou mesmo através da imposição de vontade. Exemplo é o exercício do poder familiar, o
qual pode se aperfeiçoar mediante conselhos, orientações, explicações, obtendo como
resultado que o filho aceda com a posição do pai ou mãe; contudo, é também viável que
a resistência seja tamanha ao patamar de se fazer necessário o uso da autoridade, a fixação
de posição de comando naquela organização familiar e, até mesmo, o recurso à força para
valer a ordem.
O uso da violência aqui é limitado, não se podendo tolerar o abuso da violência
no exercício deste poder. Daí a evidência que há escalas e limitações ao desenvolvimento
do poder.
O poder político é o exercício da capacidade de sujeição da vontade e do
comportamento mediante o uso de mecanismos de comando (informação, limitação,
aceitação e repressão). As características do poder político são:
a)

exclusividade do uso legítimo da violência

este característico confere à

entidade a capacidade de se valer do suporte de convencimento para sujeitar os
insubmissos aos comandos vigentes à época; o uso da violência pelo Estado, por
exemplo, conforme aponta Jorge Miranda, faz valer as ordens mesmo contra a
vontade do sujeito passivo, devendo ser anotado que a expectativa da sanção faz
com que o comportamento seja previamente moldado para a aceitação de ordens
gerais como as leis (conferir BOBBIO, Norberto. Teoria da norma); o uso da força
faz com que seja afirmada a capacidade política suprema de mando do Estado, daí
porque BOBBIO, MATTEUCCI e PASQUINO (Dicionário de filosofia, Editora
UnB) aduzem com propriedade que o poder estatal é supremo por força ou
conduto de atuar o Estado com o poder de coação final e definitivo; por derradeiro
no particular, o que caracteriza não é a exclusividade plena (já que pode ocorrer
como sói mesmo

a existência de forças contrárias ao Estado que com ele

busquem medir poderes bélicos e de conformação social), porém o uso
da força, no sentido de autorizado, legitimado, tolerado, fundado, é que acentua a
nota característica.
b)

Inexistência de poder de igual posição no plano interno e externo

significa essa característica que o poder político não pode admitir que haja uma
rivalização com ele, quer no plano interno, quer no internacional. Como
manifestação de soberania, o poder política necessita se impor como ordem de
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onde emanem, com exclusividade, as ordenações válidas dentro de um
determinado Estado. No plano interna ainda se evidencia que a manutenção da
ordem é item obrigatório para a atuação do ente estatal, inclusive com o revide a
ataques e o desmantelamento de movimentos contrários aos parâmetros gerais
fixados (grupos paramilitares no Brasil, em face da restrição ao direito
fundamental de associação contido no art. 5º da CF/88, por exemplo). No plano
internacional, ainda que nos tempos atuais o aspecto externo da soberania esteja
em xeque, não deve haver imposição entre países, mas sim cooperação (até
mesmo em face dos compromissos internacionais de igualdade entre os Estados,
no Brasil exposto no art. 4º da Constituição).
BOBBIO, MATTEUCCI E PASQUINO ainda se referem à capacidade de
incidência em todos os aspectos da vida social como característica deste poder.
Esse aspecto é relevante porque traz a discussão do regime político.
4. REGIME POLÍTICO E LEGITIMIDADE.
A idéia de regime político conduz, como adverte a doutrina (Jorge Miranda;
Gomes Canotilho; Dalmo Dallari; Paulo Bonavides), à análise da vinculação entre o
exercício do poder político e de sua autoridade com os limites e a legitimidade do poder.
Em outros termos, a noção de poder tem ligação visceral com a base ou o título
por meio do qual o poder se aperfeiçoa e se opera.
Legitimar, pois, é autorizar, admitir como válido e como passível de obediência e
respeito. O viés da legitimidade identifica e até mesmo distingue o poder político
realizado no aspecto apenas formal ou simbólico daquel´outro que se exercita de maneira
substancial ou material.
A legitimidade precisa ser bem compreendida em duas dimensões: a histórica
(cada momento possui ou pode possuir uma noção de legitimidade) e a axiológica
(legítimo é qualidade que se atribui de acordo com opções e valores de cada época, lugar
e povo, envolvendo aspectos sociais, culturais e jurídicos).
Na evolução sobre o tema ganham relevo as noções de WEBER e de LUHMANN,
além das de FERRERO.
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O primeiro propôs classificação mundialmente conhecida envolvendo os aspectos
do carisma (líder carismático é aquele que atua validamente porque é admitido de acordo
com atributos vinculados à sua pessoa), da tradição (líder tradicional é aquele que já
possui ou um motivo legal ou fundante, seria mais apropriado dizer que lhe confere o
direito de suceder o antigo exercente do poder, autorizado pelo passado e pela
hereditariedade, em dinastias por vezes) e da racionalidade (líder racional ou legal é
aquele que retira sua capacidade de agir de um título juridicamente posto em leis gerais e
antecedentes, ou seja, em motivação objetiva e, normalmente, vinculada a facetas técnicas
ou de qualidades exigidas e atendidas pelo agente).
Com Ferrero se afirma a legitimidade pelo grau de medo entre autoridades e
comandados: maior medo implica menos adesão e menor sustentação do e no poder.
Com Luhmann reconhece-se a noção de legitimidade pelo procedimento; em
essência, sendo legítimo aquilo que cria expectativa aceita a determinado nível de
tolerância, o conjunto das decisões adotadas faz com que o procedimento se legitima, ou
seja, importa o proceder, e não casa item isolado, para que se afirme justo título a um
comando.
Um dos aspectos mais relevantes para a determinação do nível de legitimidade é
o fator respeito aos direitos humanos em geral e fundamentais no seio de cada Estado. O
tema será desenvolvido adiante.
5. POLÍTICA E CIÊNCIAS POLÍTICAS. TEORIA GERAL DO ESTADO.
A atuação do homem, consciente ou inconsciente, revela a faceta política inerente.
Em regra, quando há interação, a política se apresenta de vontade própria ou como
resultado não querido. Mesmo atuações isoladas, até o silêncio por vezes, implica na
ocorrência de um ato político.
A variedade de aspectos por meio dos quais é possível enfrentar o fenômeno
político enseja, no plano do conhecimento, a criação e estabelecimento de ramos da
ciência ocupados do problema político.
Notadamente no campo jurídico a vinculação é obrigatória e natural: obrigado a
interferir na liberdade social e ditar caminhos, por certo o Estado é atrelado de forma
indelével à política, em sentido amplo (enquanto domínio que envolve as pessoas e
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condiciona suas múltiplas relações aos comandos do Estado, à

da mesma forma,

é natural relacionar política e Estado pois um se vale do outro para aperfeiçoar suas
tarefas.
A Ciência Política é disciplina que, dentro das ciências humanas, se ocupa do
fenômeno político em variados sentidos e sob diversos métodos. Em que pese a corrente
distintiva, por vezes há uma confusão entre os objetos desta e da Teoria Geral do Estado.
A Teoria Geral do Estado tem por delimitação essencial a análise do fenômeno
político sob as condicionantes que o Estado, enquanto um dos conceitos públicos mais
difundidos e relevantes, traz para a compreensão, o estudo e a busca de soluções
socialmente úteis no campo das necessidades do ser humano.
No particular da esfera jurídica e, ainda mais, dos programas das faculdades de
Direito no Brasil, ora se vêem ambas com autonomia, ora a T.G.E. como sinônimo da
junção das duas disciplinas.
Nelson Sampaio já afirmava que a T.G.E. era de fato uma introdução ao direito
constitucional (o que não retirava sua autonomia numa acepção mais restrita do problema
ao ver do professor). No mesmo sentido Celso Ribeiro Bastos.
Ao nosso ver o aspecto pontual que se orienta para a seara do Direito há de ser
preparado pela Ciência Política e direcionado pela T.G.E. para que se avance no aspecto
didático e pedagógico das ciências jurídicas.
Estudar o Estado, pois, é providência que se impõe.

II - ESTADO: SOCIEDADE POLÍTICA POR EXCELÊNCIA

1. NOÇÃO E EVOLUÇÃO
A noção de Estado é obtida pela percepção singela que advém de Aristóteles:
política envolve obediência e ordem para gerir o corpo social; denota limitações ao poder,
ao exercente deste poder.
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Conforme nos orienta JELLINEK, referido pelo professor cearense 3 PAULO
BONAVIDES, pode-se conceituar Estado como o conjunto de um povo situado num
determinado território e submetido a um poder originário de mando.
O conceito tem por virtude apontar os elementos essenciais do fenômeno estatal,
o que faz com que dele se verifique a importância da manutenção de ordens territorial e
politicamente delineadas sobre um grupo populacional específico.
Ao conceito devem ser afetadas em seqüência, a consideração que também é
elemento constitutivo do Estado a finalidade, como afirma categoricamente o professor
doutor MANOEL JORGE E SILVA NETO e, mais especificamente, que a depender do
mote que se confira ao regime político de cada Estado, o bem comum e a busca da
felicidade são desideratos inerentes e de extrema relevância (conforme ensina o professor
doutor LUIZ ALBERTO DAVID ARAÚJO, em obra fundamental para a compreensão
dos direitos dos transexuais, numa perspectiva pautada na democracia e no respeito da
dignidade humana).
Ao longo do tempo o próprio Estado passou por sucessivas alterações em suas
características, notadamente na maneira pela qual a relação entre soberania (o poder
político de mando) e povo (na concepção menos técnica e mais ampla que por vezes
equipara a população ou nação apesar de não se confundirem em face do título jurídico
de obrigações e direitos do povo com o Estado de que é nacional).
Desde o Estado antigo (dominado pela teocracia), passando pelas experiências
grega e romana (onde se corporifica e se institucionaliza o Estado), pela época medieva
(quando houve uma distinção de forças tamanha a indicar, na doutrina, até a

ou

inexistência do Estado naquele período) e pelo Estado Moderno (onde se faz uma
libertação das amarras absolutistas e tem início a atuação burguesa de nova concepção do
fenômeno), o que se vislumbra é uma constante re-definição do papel do Estado, com
maiores ou menores conseqüências sociais, jurídicas e históricas.
O Estado Social, advento de idéias em resposta aos anseios da sociedade diante
da abstenção contumaz do momento histórico anterior (Estado Liberal, que se contentava
em nada realizar contra as liberdades públicas e direitos civis/políticos ou de 1ª geração),
3 A referência foi equivocada, pois o Professor Paulo Bonavides nasceu em Patos, na Paraíba. Explica-se o
lapso porque a história do mestre se vincula umbilicalmente a Universidade Federal do Ceará.
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inicia os anos de 1900 com a proposta transformadora de uma legitimidade estatal
baseada na prestação de benefícios, ou seja, na conformação de uma agir estatal positivo
e voltado a atender os anseios basilares do corpo social. Normas pragmáticas e dirigismo
do Estado pela Constituição informam a idéia de máxima eficácia possível do Estado na
sua finalidade de agregador social e ordenador político.
Com maior razão o Estado Contemporâneo pode ser considerado espécie típica
deste cenário evolutivo em forma de espiral: avanços e retrocessos em cada momento
histórico fazem com que se afirme a convivência com a crise (quase eterna) do próprio
Estado; com uma sua revisão pautada na superação da racionalidade atual em termos de
soberania, influxos jurídicos relevantes para as esferas estatais e sociais decorrentes da
globalização ou da mundialização de mercados econômica e empresarial. A perspectiva,
que antes era pacífica, do poderio de cada Estado-Nação ser relevante em si mesmo é
transigida para um cenário de homogeneidade em nível global, de nivelamento cultural e
de hábitos, de padronização de gestos e orientações políticas tendo por pano de fundo a
atuação silenciosa, mas decisiva, do poderoso grupo econômico formado por empresas
multinacionais, investidores altamente capitalizados e fundos financeiros com atuação e
rendimentos diluídos em diversos setores sociais.
Hoje são vistas análises moderadas sobre a globalização (por todos, DALMO
DALLARI); visões críticas de profundo envolvimento entre o Estado e as organizações
econômicas que dominam a política em âmbito internacional (por todos, Ivo Dantas; ao
discutir em artigo quais as perspectivas jurídicas do neoliberalismo e da globalização,
com especial destaque para José Eduardo Faria que, em outra obra

direito na era da

termina indicando que o resultado do fenômeno da mundialização
econômica não é, apenas, a redefinição de importância do Estado, mas sim que se gera a
verdadeira debilidade do ente estatal, caminhando até mesmo para a sua inutilidade).
O

estágio do

termina refletindo na própria legitimidade

estatal.
2. PODER DO ESTADO. LEGITIMIDADE DO ESTADO.
O efeito mais deletério da globalização econômica é a postura de desprezo pelo
Estado. Ainda que se faça resistência para fins de sua manutenção, o que se vislumbra é
um conflito com severas proporções: ou o Estado se reformula e acompanha os padrões
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imperativos de qualidade, eficiência e resultado que são mundialmente postos ou a
resultante é a desnecessidade de uma entidade obsoleta, cara e mal gerida.
Há, pois, uma atitude de questionamento do poder e da legitimidade deste poderio
do Estado.

As grandes empresas tomam o aparato estatal de comando muito mais como
barreiras para o seu desenvolvimento do que como instâncias necessárias de convivência
e progresso conjunto.
Se o Poder Judiciário é lento e corrupto, o recurso à arbitragem faz com que se
escape do problema; se o obstáculo é constitucional ou legal, a atuação mediante
político-partidário fomenta soluções constitucionais de ocasião e mudanças normativas
sem embasamento socialmente produtivo, gerando ônus e potencial exclusão; caso o
entrave venha do Executivo, agentes políticos selecionados podem ser retirados por
golpes ou mesmo por ingerências de decisões empresariais que alteram bolsas de valores,
ensejam brutal recessão, criam animosidade entre o corpo social e o corpo governativo e
terminam por minar, indiretamente, a autoridade e o conceito de soberania interna.
Qual a solução? Ou melhor: há solução?
Pensamos que sim.
A maneira de solucionar o crônico problema da globalização em face do EstadoNação (sobre o tema ver na coletânea organizada por [não entendi o primeiro nome do
autor

p.15] Soares, com diversas discussões a respeito) é trabalhar, em retorno, o

aspecto resultado.
Não há mais lugar para concepções estáticas e meramente formais para o Estado.
Desse jeito sua legitimidade se esvai, como o Estado Liberal bem serve de exemplo.
Foi com a busca por resultados socialmente relevantes que o Estado Social ganhou
fora e respeitabilidade. A refundação do Estado hoje, na expressão de Márcio [não entendi
o sobrenome p.15] advirá da capacidade que este ente supere deficiências atávicas e se
comporte, cada dia mais, com base nos princípios regentes da governança corporativa.
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Entendemos que a recolocação do Estado como centro válido e legítimo de
decisões há de observar os seguintes pontos nodais:
a) combate sistemático e eficiente da corrupção, a qual já é uma endemia
principalmente nos países subdesenvolvidos e africanos;
b) ampliação da presença efetiva dos agentes estatais nas localidades onde sua
mera apresentação significa redução do desamparo

exemplo de médicos residentes e

defensores públicos nos rincões mais distantes do interior do Brasil;
c) promoção de políticas de reforço à multicultura e preservação da história e das
tradições;
d) formação de uma cultura constitucional, como sugere o professor Manoel
Jorge, no sentido de, no primeiro momento, conferir segurança e consciência da real
dimensão de cidadania e de titularidade de direitos para, posteriormente à ciência, ser
favorecido o gradual, mas constante cumprimento das múltiplas determinações
constitucionais;
e) preservação firme das conquistas democráticas, em especial a garantia da
máxima efetividade das normas sociais gerais e trabalhistas, evitando viabilizar a
como forma de

a que se refere EDUARDO CAETANO:

necessário, portanto, implementar o princípio da vedação ao retrocesso (ver RICARDO
LOBO TORRES e INGO WOLFGANG SARLET) e a supereficácia dos direitos sociais
(Manoel Jorge e Silva Neto);
f) Para delimitação, em razão do tempo escasso, a prática da fomentação de
instrumentos de democracia participativa, aproximando o povo do governo e refundando
os laços de legitimidade do Estado.

III

REGIMES POLÍTICOS E DEMOCRACIA

1. ESPÉCIES DE DEMOCRACIA
Não se desconhece que a classificação usual na doutrina afirma que os regimes
políticos são a autocracia e a democracia (para amplo inventário, conferir Jorge Miranda,
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e Formas de
BOLZAN DE MORAIS,

para uma perspectiva crítica, LÊNIO STRECK e LUIZ
Política e Teoria Geral do

Por opção metodológica derivada da necessidade de desenvolver o raciocínio do
tópico anterior, ater-nos-emos apenas na democracia.
A distinção que mais se cogita sobre o fenômeno democrático assim se assenta:
a) Democracia direta

viabilizada por meio de atuação própria dos titulares do

poder, em escolhas realizadas com a manifestação da vontade tomada em locais públicos
e por processos de conhecimento amplo aos interessados; teve por maior exemplo a
Grécia, com as atividades na Ágora.
b) Democracia semi-direta

aquela viabilizada mediante representação da

vontade dos titulares do poder por meio de critérios de seleção normalmente por sufrágio,
autorizando-se por esta via a adoção de providências e atividades em nome e, portanto,
em beneficio e no interesse do corpo social prioritariamente; a peculiaridade deste
consiste na presença de atenuações relevantes, onde o povo pode de forma direta
conformar as deliberações já tomadas ou a realizar e, até mesmo, repudiar autoridades
instituídas (o instituto do Recall em alguns estados americanos, por exemplo);
c) Democracia indireta ou representativa aquela viabilizada através de concessão
do título de representante e autoridade na confiança dos atributos pessoais do escolhido,
outorgando-lhes poderes para ordenar a vida do estado em proveito mediato e imediato
do povo daquela coletividade; a existência de controles, respostas e prestações de contas
pelos governantes configura obrigação essencial deste modo.
Ocorre, porém, que não é incomum a malversação destes conceitos, em especial
os problemas da base, da premissa a que estão vinculados: democracia é o governo cujo
titular do poder é o povo e que os eventuais intermediários são mandatários (ou seja,
atuam em favor e com os condicionamentos que o outorgante do mandato lhe impõem).
O questionamento da necessidade e da relevância democrática é, seguramente, um
dos pontos onde é investida globalizadora ou mundializante se apóia na justa medida em
que o menor nível de atividade democrática remete para um maior nível de
permissividade com sistemas fechados,

-

desonestos com a idéia de mandato político outorgado.
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populistas e, portanto,

É nesse cenário que são vistas as questões atuais da democracia.

2. QUESTÕES ATUAIS
O ponto de partida para a discussão sobre a relevância da democracia nos traz ao
campo da discussão sobre a representatividade.
Com efeito, a noção de representar politicamente outrem não se resolve da mesma
forma até singela com que se revoga um mandato privado.
Em especial nos sistemas presidencialistas, onde uma das mais destacadas
características é a responsabilidade jurídica do governante eleito (mesmo que por vezes
mediante um processo judicialiforme como é o impeachment no Brasil), a insinceridade
normativa (conferir LUIS ROBERTO BARROSO,
efetividade de suas

direito constitucional e a

associada à total indiferença com o cumprimento dos planos

de governo (ver JOSÉ AFONSO DA SILVA,

contextual a Consti

deixam evidenciados que a mera potencialidade de proteção dos anseios mais caros ao
corpo social somente deslegitimam os governantes, reduz seu campo de obediência e
respeitabilidade e gera, como conseqüência mais nefasta deste conjunto de equívocos, o
alheamento das lutas políticas, a desmobilização dos grupos de pressão e o descrédito
amplo ao Estado, aos seus agentes políticos e a sua autoridade.
2.1 A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
A forma de resgatar a relevância e a consideração do aparato governamental e, por
conseguinte, do estado em geral é aproximar a premissa da realidade.
O gradiente de atuação política solicita a época da eleição e o distanciamento
governo-povo após o pleito estar finalizado necessariamente precisa ser alterado para
permitir, da mais ampla perspectiva possível, a atividade pública nos negócios públicos
o povo deve ser re-aproximado das decisões tanto quanto for cabível, configurando
como regra geral a participação popular nos processo s decisórios e como exceção o
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distanciamento (que somente deve se dar quando for material e objetivamente impossível
ou muito difícil e custoso tal interferência dos diretamente interessados).
A visão de uma democracia de essência, substancial, voltada para permitir a
inclusão dos interessados (seja qual for seu nível cultural, social ou econômico) e ampliar
a transparência e a atividade eficiente dos poderes públicos reflete a concepção
doutrinária da democracia participativa, muito bem sustentada e densificada por PAULO
BONAVIDES

da democracia

RAUL MACHADO HORTA

e, no plano europeu, PETER HÄBERLE, CANOTILHO,
HESSE, JORGE MIRANDA e DIETER GRIMM, dentre outros.
2.2 O DIREITO FRATERNO
A professora doutora SANDRA REGINA MARTINI VIAL, analisando os
aspectos de conexão do texto 1984, de George Orwell, teve serena e acertada crítica aos
modelos onde a soberania é marcada pelo uso da força, onde a ignorância poda toda
atividade participativa mais efetiva e nos ensina que é viável pensar na implementação
no sistema de Direito fraterno, ou seja, na forma da vinculação entre responsáveis sociais
e cidadãos (em substituição a governantes soberanos e súditos ou soberanos e quasecidadãos) baseado no progressivo exercício do diálogo, da motivação dos atos públicos,
na demonstração das reais necessidades, o que induziria cada vez mais ao consenso e a
fraternidade (digno de nota é que tanto a democracia quanto a solidariedade serão
prestigiados pelos grupos na medida em que os resultados se efetivem nessa nova postura)
O basilar do proposto é dar concretude à 3ª geração ou dimensão dos direitos
fundamentais, visando obter a expansão do sentimento constitucional de que fala o
professor espanhol PABLO LUCAS VERDÚ.
Concordamos com a proposta, que nada tem de utópica ou romântica: bem ao
contrario, incrementado o nível de educação e cultura, a tendência dos povos é sair da
aceitação das ordens pelas ordens e se focar na autoridade do argumento, ou seja, dar
ênfase no aspecto persuasão e não no aspecto repressão do poder político.

26

2.3 PARTICIPAÇÃO NOS PROCESSOS DECISÓRIOS
Crescente a tendência e as oportunidades para, em exercício a democracia
participativa, o povo tomar as rédeas do debate político e, de forma direta, resolver ou
interferir efetivamente na deliberação assumida.
Resolve, por exemplo, através do posicionamento público instituído mediante
plebiscitos e referendos, respectivamente, consulta antecedente que autoriza a
continuidade do procedimento decisório e consulta posterior que confere eficácia a uma
deliberação já adotada, mas pendente da condição referendaria ser positiva, permissiva.
No ambiente de democracia participativa, tendo em conta a busca da fraternidade
e da eficiência é até mesmo recomendável que seja conferida predominância aos
plebiscitos do que aos referendos.
Para tanto, direta e substancialmente, podemos referir:
a)

Iniciativa popular das leis, como forma válida de definição expressa de

prioridades pelo povo ao corpo político representativo de seus interesses, tendo assento
na Constituição Federal de 1988 no art. 61, §1ª, e 29, XIII para a União e os municípios
respectivamente; tal instituto é prejudicado pela dicção constitucional brasileira, mas,
com o auxilio das possibilidades hermenêuticas, chega-se até mesmo a afirmar que a
iniciativa é quase vinculante aos legisladores;
b)

Controle concentrado e amicus curiae, enquanto modalidades judiciais de

intervenção nas altas e significantes questões republicanas e da vida social, a legitimação
ampliada em 1988 para abarcar os partidos políticos, a OAB e as associações de âmbito
nacional faz com que a fiscalização do poder ganhe muito em efetividade prática;
ademais, a atuação dos

da

amplia o debate constitucional (ver PETER

HÄBERLE sobre o ponto) e fomenta novas visões e novos contornos aos argumentos
jurídicos técnicos elevados à apreciação do STF e, atualmente, também do STJ
da

de recursos

diante

como se denominou recente alteração do CPC brasileiro;

por fim no particular, as audiências públicas sobre temas de relevância social
transcendente como pesquisas de células-tronco embrionárias e a interrupção da gravidez
por anencefalia reforçam o papel democrático do Supremo Tribunal e o legitimam a tomar
a ponto como viabilizador da democracia participativa.
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c)

Direito de resistência, conflitos fundiários e direitos sociais

as

prescrições constantes da Constituição Federal de 1988 e também as extraídas dos seus
princípios explícitos e implícitos formam relevante arcabouço para a realização dos
princípios da força normativa da Constituição, da Unidade, do Efeito Integrador e da
Máxima Efetividade (conferir MANOEL JORGE E SILVA NETO,
LUIZ

ALBERTO

DAVID

ARAÚJO,

GILMAR FERREIRA MENDES et alli

de Direito
de

Direito

de Direito

INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO,
PAULO SCHIER,
Constitucional e Teoria da

GOMES CANOTILHO,
todos com a nota característica de constituir

pela via hermenêutica condições de possibilidade para que seja transformada a realidade.
A implementação dos direitos sociais é tarefa que exige participação efetiva do
povo para fins de dar vazão às prestações declaradas constitucionalmente. O entrave das
finanças e do custo não pode ser oposto de forma genérica e aleatório sob pena de
transformar os preceitos da constituição em meras promessas sem conteúdo normativo
(nesse sentido, de combate à ineficácia das normas programáticas, PAULO PIMENTA e
ARX TOURINHO, professores da UFBA e, dentre tantos, por todos, INGO SARLET e
LÊNIO STRECK).
Há de se proceder o argumento corriqueiro da reserva do possível, em detrimento
da necessária efetivação do Mínimo Existencial (que deve ser cada dia menos
e que não pode ser confundido com a discricionariedade política), devendo ser
providenciada e incentivada a discricionariedade técnica como pressuposto da
democracia participativa.
Em tese de doutorado acerca do problema da terra, de sua propriedade e dos
conflitos que historicamente foram e ainda são gerados e vividos na questão fundiária,
SANDRA VIAL demonstra que é mesmo imprescindível rever a relação de legitimidade
de grupos sociais como o MST no que concerne ao seu papel de instrumento de uma
postura participativa de denúncia, de pressão social e de cobrança por eficiência na
política pública e nos órgãos promotores da mesma em nosso país (conferir VIAL, Sandra
Regina Martini.

da Terra: analise

Desta advertência surge a oportunidade de referir ao direito de resistência como
direito fundamental, respaldado no art. 5ª, §2º e no princípio da dignidade da pessoa
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humana, como sustenta, com acerto, MARIA GARCIA

civil: direito

fundamental, Editora RT). Uma das maiores representações de concretude da democracia
nos parece ser o direito de discordar do

de nutrir pensamentos e ações

renovatórias (conferir sobre o tema MANGABEIRA UNGER e o saudoso professor
CALMON DE PASSOS, para quem só na seara da política e da incisividade é possível,
de fato, pretender alterações sociais, mesmo ciente da dificuldade deste agir em face dos
interesses econômicos postos).
d) Cultura constitucional, democracia e direitos humanos

a democracia

participativa é campo fértil para a teorização da cultura constitucional, na medida que
torna possível o esclarecimento social sobre direitos e deveres constitucionais, sobre a
noção material de cidadania (e não a [não entendi

p.25] e, como já visto, insatisfatória

capacidade de votar e ser votado apenas) e de esclarecer que as sucessivas alterações
constitucionais são perniciosas à consolidação da vertente história democracia nacional.
Aliado forte dessa parceria democracia-cultura constitucional é a crescente
importância que se atribui aos direitos fundamentais: quanto maior for a crença na
sinceridade das previsões, quanto mais a interpretação oficial for condizente com a
legitimidade popular, necessariamente

pensamos e acreditamos na tese

a sociedade

brasileira terá uma elevação de qualidade em cidadania e de respeitabilidade em favor das
instituições democráticas e dos valores constitucionalmente postos.

IV

JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA E POLITIZAÇÃO DO DIREITO

Nesta última parte todas as considerações anteriores são trazidas à colação para
sustentar a aplicação prática que se afirmou ab initio.
De fato, o constitucionalismo contemporâneo não apenas sustenta uma
supremacia material e formal da Constituição Federal sobre todas as normas jurídicas
como também confere preeminência aos valores constitucionais como referenciais para
todo o corpo social desde o povo aos agentes públicos.
A sua ligação com a democracia participativa é inegável e irrefreável: a primazia
da Constituição confere novas cores aos elementos essenciais do poder político do Estado,
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eis que re-legítima o poder pela aproximação efetiva social; revigora a capacidade do
Estado de comandar, com motivação e transparência porém.
Enfim, a realidade atual é a busca de dar o maior respaldo possível ao cidadão, em
especial lhe assegurando no cotidiano da vida a realizabilidade dos direitos dos direitos
fundamentais (de proteção, de participação, sociais e fraternos).
A postura do Estado tem de ser gradativamente alterada, com o reconhecimento
que nos aspectos mais relevantes, o poder público, sempre que possível, há de se moldar
às noções privadas: a revisão do âmbito do conceito de interesse público é bom exemplo,
na medida em que o Estado-Administração por vezes é o maior entrave para que o EstadoJurisdição desempenhe um papel socialmente mais útil e relevante. Admitir-se acordos,
transações judiciais com maior freqüência, vulto econômico e amplitude de matérias é
um dos meios de obter maior adesão social e, por conseqüência, mais densidade na
democracia participativa.
Relevante ainda pontuar que é hoje muito gratificante vislumbrar uma boa atitude
de política judicial adotada pelo STF, em foco, sobretudo, o problema da

da

É que a simples menção ao tema da política no Direito já tornava os debates
acalorados e, quase sempre, faziam-nos descambar para opiniões sem fundamentos
científicos e sem ressonância concreta.
Posturas como a publicidade televisiva de sessões do STF e a adoção de
entendimentos onde são afastadas restrições indevidas e insubsistentes aos direitos das
minorias (conferir o MS 24831, onde se assegurou o direito parlamentar de atuação de
minorias, ou ainda julgados onde a Corte implementa direitos sociais como educação e
saúde, cada dia mais freqüentes nas pautas e repositórios) contribuem decisivamente para
a mudança de mentalidade sobre o tema.
Dissociar a (má) política partidária, das propinas, negociatas e maus exemplos da
(boa) política de aproximação do anseio popular com as instâncias de poder é a tônica do
estado da arte da democracia participativa e uma das metas mais claras da cultura
constitucional que se vem implementando no Brasil.
Importa recordar a advertência do professor alemão DIETER GRIMM
e

para quem, se é fora de dúvidas que o político é anterior e

relevante para o jurídico, não é menos passível de correção que o jurídico deve conformar
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o âmbito político, tudo em nome e visando assegurar ao máximo possível a dignidade da
pessoa humana enquanto ideia-força.

CONCLUSÃO

A exposição permite demonstrar que o problema do fenômeno político e do Estado
nos dias atuais, sobretudo diante dos desafios que a globalização impõe, é o de requalificar o aparato público de órgãos e idéias que viabilizem um retorno à essência
democrática e projetem um futuro de superação e efetividade.
Todo o foro dos diversos agentes políticos
desse múnus

e os juristas não devem se afastar

de viabilizar um horizonte onde o ciclo de promessas cede lugar aos

ganhos reais, ainda que com vagarosidade onde a legitimidade reencontre sua posição de
destaque em frente à legalidade (o que, com Luís Roberto Barroso, podemos chamar de
princípio da constitucionalidade); onde o Estado encampe as boas políticas da esfera
privada, em particular a transparência, a confiabilidade e a busca de resultados através de
metas; onde a realização constitucional não mais enseje conflitos institucionais em torno
dos poderes constituídos, e sim se converta em discurso uníssono balizador das grandes
transformações sociais.
O que se espera é, por todo o exposto, que as dificuldades sirvam de mecanismos
de busca de novas oportunidades socialmente úteis, relegando ao definitivo ostracismo o
Estado obsoleto, a política descompromissada e o desprezo pelo povo, razão de existir e
de se manter qualquer estrutura estatal.
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A SUPERAÇÃO DO VOTO DE QUALIDADE PRO FISCO NO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS (CARF)
E SUA CONCRETIZAÇÃO
Fernando Neves4
Fábio Periandro de Almeida Hirsch5

RESUMO: O artigo trata dos reflexos derivados da entrada em vigor da Lei Federal
número 13.988 de 14 de abril de 2020, a qual, dentre outras matérias, disciplinou o fim
do denominado Voto de Qualidade no âmbito do CARF e, explicitamente, determinou
que em casos de empate a decisão será tida como favorável aos contribuintes.
PALAVRAS CHAVES: CARF; voto de qualidade; empate; contribuinte.

1. EXPLICAÇÃO INICIAL

O Diário Oficial da União trouxe na sua edição que circulou em 15 de abril de
2020 a Lei Federal número 13.988. A nova legislação representa a conversão da Medida
Provisória número 899/2019, denominada pela imprensa em geral e também pela
especializada como

Provisória do Contribuinte

A mencionada norma, ostentando 29 artigos, trata em particular de regular a
denominada transação tributária, como se depreende da própria ementa da lei
os requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações,
e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à
cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tribut

Doutorando em Ciências Jurídicas na Pontificia Universidad Católica Argentina PUC (Buenos Aires).
Pós-graduado em Direito Tributário pela UFBA. Pós-graduado em Direito Aduaneiro pela Universidade
Cândido Mendes. Pós-graduado em Direito Previdenciário do Custeio (Tributos) pela Universidade Gama
Filho / ICEED. Pós-graduado em Regulação de Serviços Públicos com ênfase em Tributação do Gás e
Petróleo pela UFBA/FAPEX. Pós-graduado em Metodologia do Ensino Jurídico pela UFBA. Advogado
atuante nas áreas Tributária e Aduaneira há 30 anos.

4

Doutor e Mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia (PPDG-UFBA). Professor
Adjunto de Direito Constitucional e Administrativo das faculdades de Direito da Universidade Federal da
Bahia, da Universidade do Estado da Bahia e da UNIJORGE. Advogado atuante na area tributária há 18
anos e Árbitro.

5
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Sem dúvidas, a nova lei veio para regulamentar o artigo 171 do Código Tributário
Nacional (CTN) 6 e, portanto, conferir concretude e segurança jurídica para os entes
federativos e para os contribuintes.
Contudo, no seu artigo 28, único a compor o Capítulo V da mencionada lei de
conversão, foi inserida uma inovação legislativa especificamente relevante para os
julgamentos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O novo dispositivo, em síntese, extinguiu o denominado Voto de Qualidade,
gerando por consequência que, em caso de empate em um determinado julgamento, a
decisão será considerada favorável aos contribuintes.
A alteração nos procedimentos do órgão é cogente e os reflexos desta novel
legislação devem ser esclarecidos da forma mais objetiva possível.

2. O ARTIGO 28 DA LEI 13.988/2020 E AS NORMAS INTERNAS NO CARF

A nova disciplina legal tem a seguinte redação:

Lei nº 10.522, de 19 de julho

de 2002, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 19-E: Art. 19-E. Em caso de empate
no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito
tributário, não se aplica o voto de qualidade a que se refere o § 9º do art. 25 do Decreto
nº 70.235, de 6 de março de 1972, resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte
(grifamos).
Assim, a norma geral que regula o processo administrativo tributário em nível
nacional (o Decreto número 70.235/72) passa a conter uma norma explícita de proteção
dos contribuintes em casos de dúvida razoável formada em julgamentos perante o CARF.
Formalizado o empate ao final do julgamento, o que costumava ocorrer era a
assunção do Presidente de cada qual das Turmas a um novo voto, além da sua
manifestação ordinária, denominado Voto de Qualidade.

171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação
6
tributária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e
conseqüente extinção de crédito tributário. Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para
autorizar a transação em cada
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A prática era disciplinada no Regimento Interno do CARF, especialmente no
artigo 54 da normativa, cujo teor é o seguinte:

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
Nova referência acerca do referido Voto de Qualidade está contida no parágrafo
8º do artigo 63 do mesmo Regimento Interno:

hipótese em que a decisão por maioria

dos conselheiros ou por voto de qualidade acolher apenas a conclusão do relator, caberá
ao relator reproduzir, no voto e na ementa do acórdão, os fundamentos adotados pela
maioria dos
Mais adiante, no Anexo III da referida norma interna, o artigo 1º explicita que
recriado o Comitê de Acompanhamento, Avaliação e Seleção de Conselheiros CSC, órgão colegiado de duração indeterminada, no âmbito do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais

CARF sendo uma de suas principais atividades

e

avaliar o desempenho da atividade de julgamento dos conselheiros do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais

conforme artigo 2º, inciso I.

O Presidente do CARF tem assento obrigatório e exercerá, também, a presidência
do CSC. Nesta condição, como posto no artigo 3º, incisos I, e parágrafo 1º,

Presidente

do CARF é membro nato do CSC e detém o voto de
Ademais,

deliberações do CSC serão tomadas por maioria, cabendo ao

Presidente o voto de

nos termos do mesmo Anexo III, artigo 10.7

3. O VOTO DE QUALIDADE

O instituto do Voto de Qualidade não é uma novidade nem, muito menos, uma
exclusividade no âmbito do CARF.
Na mais alta Corte de Justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, o Regimento
Interno da casa judiciária prevê sua aplicação nos termos do artigo 13

atribuições

o
7 BRASIL. Ministério da Fazenda. Portaria MF nº 343, de 09 de junho de 2015, a qual
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e dá outras
Disponível em: http://idg.carf.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/regimento-interno/ricarfmultivigente.pdf. Acesso em 16 abr. 2020.
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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

8

Da mesma forma o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE) prevê o Voto de Qualidade em diferentes momentos:

Presidente

do Tribunal compete: (...) II - presidir, com direito a voto, inclusive o de qualidade, as
reuniões do Plenário do

(artigo 18, inciso II);

Presidente, inclusive na

hipótese do art. 11, §3º, tem direito a voto nominal e, cumulativamente, ao de qualidade,
sempre que não se formar uma maioria nas deliberações do Plenário do Tribunal.
Parágrafo único. O voto de qualidade, quando proferido, será computado na totalização
dos votos, além do voto nominal do

(artigo 92).9

No particular do CARF, o artigo 25, parágrafo 9º do Decreto nº 70.235/722, com
a redação derivada da Lei Federal nº 11.941/09, previu que

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

4. AS OBJEÇÕES AO VOTO DE QUALIDADE NO CARF

O maior problema do Voto de Qualidade no CARF deriva da potencialidade do
mesmo ser instrumento dos mais relevantes para uma proteção dos interesses do Poder
Público em detrimento do dos contribuintes. Isso porque apenas podem ser presidentes

8 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Regimento Interno: Atualizado até a Emenda Regimental n.
53/2020.
Disponível
em:
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF.pdf. Acesso em: 16 abr.
2020.
9 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Regimento Interno. Disponível em:
http://www.cade.gov.br/assuntos/normas-e-legislacao/RICADE_atualizado. Acesso em: 16 abr. 2020.
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das Turmas Ordinárias e da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) aqueles
conselheiros que são representantes fazendários, nos termos da legislação em vigor.
A regularidade deste procedimento já fora pronunciada pelo Superior Tribunal de
Justiça inclusive:
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
JULGAMENTO COLEGIADO NO CADE. EMPATE.
VOTAÇÃO DÚPLICE PELA PRESIDENTE DO ÓRGÃO
(ARTIGO 8º, II, DA LEI 8.8884/94). 1. A Lei 8.8884/94, ao
disciplinar os processos administrativos do CADE, outorga ao
presidente do órgão o dever de participar como votante, ao tempo
em que também lhe atribui voto de qualidade, em caso de empate.
2. Regra especial a ser aplicada na específica hipótese, em nome
do princípio da legalidade.10

Contudo, observadas as razões de decidir, fica clarificado que o instituto não goza
de boa recepção no meio jurídico, sendo mantido, então, por conduto de se respeitar o
princípio da legalidade:
Cuida-se de recurso especial interposto pela VALE DO RIO
DOCE, cujo tema central é o exame da decisão administrativa
proferida pelo Plenário do CADE, a qual contou com o voto de
qualidade da Presidente da autarquia, que votou como membro
do Conselho e também como Presidente do órgão, proferindo
voto de desempate.
(...) A celeuma em torno da interpretação que se dá ao dispositivo
é de absoluta desnecessidade, na medida em que sabemos ser
possível a duplicidade de votos quando a lei assim permite,
embora constitua-se como regra o só voto do presidente de um
colegiado como voto de desempate, conclusão a que se chega
quando assim está explicitado ou no silêncio da legislação.
(...) Não tenho dúvida em comungar do entendimento expresso do
Juiz Antônio de Souza Prudente quando, na ratificação de seu
voto, à fl.967, afirma: "A excrescência do voto cumulativo, a meu
ver, aniquila o juízo de valor natural nas decisões do CADE, mas
respeito a posição divergente". Também concordo com o ilustre
voto vencido, mas não posso deixar de aplicar o princípio da
legalidade e, segundo a norma, como já analisado, não há como
afastar-se o voto de qualidade da presidente do CADE, mesmo

10 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 966.930/DF, relª. Minª. Eliana Calmon, DJU
de 12/09/2007, p. 193.
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depois de ter sido por ela proferido voto como integrante do
colegiado. 11

Daniel Martins Carneiro, analisando com profundidade a natureza jurídica do
Voto de Qualidade no CARF em monografia de especialização, termina concluindo que,
na realidade, ele seria um voto duplo e que, nessa condição, ofende o devido processo
legal e deve ser substituído pela técnica do in dubio pro contribuinte:

A composição paritária de seis conselheiros dos órgãos
julgadores (a turma) possibilita a ocorrência de empate pelos
votos ordinários, sendo necessário um desempate, pela
Presidência do órgão. Assim sendo, o Presidente de cada órgão
julgador tem a possibilidade de decidir todos os julgamentos que
restem empatados.
(...) A verdade é que esse voto não é um voto de qualidade, é um
duplo voto, ao julgar ordinariamente e extraordinariamente101.
Para esclarecer isso, SCAFF traz a peça Eumênides, de Ésquilo,
de onde surgiu a expressão voto de Minerva, e esclarece que no
caso da peça não há um voto duplo, já que a deusa profere apenas
o voto de desempate, que seria o de qualidade. Para SCAFF, o
voto de qualidade serve para desempatar, desde que o julgador
não tenha expressado seu ponto de vista anteriormente nem
influenciado a tomada de decisão. Portanto, o voto de desempate
no CARF seria efetivamente um duplo voto, por contar duas
vezes o voto do presidente sob uma mesma fundamentação.
(...) Diante desses argumentos, leva-nos a crer que realmente,
apesar de estar legalmente ratificado, o voto de qualidade do
Presidente das turmas do CARF não está calcado nos princípios
do Estado Democrático de Direito, devendo-se adotar outra
sistemática que se entende que a melhor opção é a utilização do
critério in dubio pro contribuinte.12

11 Idem,

ibidem.

diante do devido processo legal, ao se cotejar com garantia de
12 Conclui da seguinte forma:
imparcialidade, da colegialidade e da motivação das decisões, o voto de qualidade proferido pelo Presidente
para solução de empates nos julgamentos operados pelo CARF não apresentas uma solução legítima e
democrática nos limites estabelecidos pelo Estado Democrático de
CARNEIRO, Daniel Martins.
O voto de qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF e o devido processo legal.
Instituto de Direito Público (IDP). 2015, p. 45, 46 e 53. Disponível em:
http://dspace.idp.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1725/Monografia_Daniel%20Martins%
20Carneiro.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 16 abr. 2020.
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Mesmo antes da inovação legislativa de que se ocupa este artigo, a reprovação ao
Voto de Qualidade já era considerável na doutrina, inclusive com fundamento nos artigos
108 e 112 do CTN:
Desta forma, a estruturação de uma decisão que tenha por base a
confrontação havida entre dois ou mais votos de mérito,
impeditivos da conclusão do julgamento, deve ser feita mediante
a apresentação da alegação (claim) de que realizar-se-á o
julgamento da
mais favorável ao
tendo em
vista o dissenso entre votos decorrente de (data)
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 gradua
; decisão esta mais
favorável ao contribuinte porque assim autoriza (warrant) o
próprio art. 112 do CTN, como também o art. 108 deste Diploma,
que veda a tributação com base em analogia, e o Princípio da
Tipicidade Cerrada da Tributação, prescrito no inciso III do art.
146 c/c inciso I do art. 150, ambos da CF/88.13

Um dos maiores reclamos quanto ao Voto de Qualidade no CARF derivou de
dados apresentados pelo próprio órgão, os quais revelaram uma abissal distinção entre
deliberações favoráveis ao Fisco e exitosas aos contribuintes, a indicar a necessidade de
mudança no procedimento:
Entre os casos analisados pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf) entre 2017 e 2019, 7% foram decididos
por meio do voto de qualidade
71% destes foram a favor da
Receita, e 29%, pró-contribuinte. É o que mostra relatório
publicado pelo órgão na terça-feira (11/6). O voto de qualidade é
motivo de críticas entre advogados e até de conselheiros que
atuam no Carf. Como os presidentes das turmas são
representantes da Fazenda, na maioria dos casos que terminam
empatados, o voto de minerva acaba sendo desfavorável ao
contribuinte.
(...) De acordo com os dados abertos divulgados pelo Carf em
abril, 95 dos processos pendentes de julgamento correspondiam a
R$ 260 bilhões do crédito tributário em discussão, enquanto
outros 116.708 processos representavam R$ 82 bilhões. "Veja

13 LUNARDELLI, Pedro Guilherme Accorsi. O voto de qualidade no processo administrativo tributário e
o artigo 112 do Código Tributário Nacional. Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET), p. 992.
[S.D.]. Disponível em: https://www.ibet.com.br/voto-de-qualidade-no-processo-administrativo-tributarioe-o-artigo-112-do-codigo-tributario-nacional-por-pedro-guilherme-accorsi-lunardelli/. Acesso em: 16 abr.
2020.
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que, se os votos de qualidade se concentrarem em apenas 95
processos, estatisticamente poderá parecer pouco, mas, em
termos financeiros, representam 42,62% do estoque de R$ 610
bilhões", diz Vasconcelos.14

5. A SUPERAÇÃO PELA LEI 13.998/2020 E SEUS REFLEXOS CONCRETOS

Na seara criminal e processual penal, é absolutamente comum o empate ensejar a
absolvição do réu, visando conferir concretude ao princípio de estatura constitucional da
presunção de não culpabilidade (normalmente denominado de presunção de inocência).
O Superior Tribunal de Justiça15 e o próprio Supremo Tribunal Federal16 possuem
precedentes acolhendo essa aplicação.
O Voto de Qualidade, em especial no âmbito do CARF, impedia a aplicação desta
orientação na seara tributária, apesar do quanto previsto no artigo 112 do CTN.
A Lei 13.998/2020 veio inovar a matéria e, alterando o Decreto 70.235/72, a
primeira consequência imediata da vigência da norma é a revogação hierárquica das
normas regimentais que tratam do tema Voto de Qualidade no CARF, bem como a

dois anos, 71% dos votos de qualidade do Carf foram a favor da
14 COELHO, Gabriela.
Consultor Jurídico. 2019. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-jun-13/71-votos-qualidadecarf-sao-favor-receita. Acesso em: 16 abr. 2020.
empate - e não se tratando de hipótese em que o presidente do órgão julgador resolverá
15
o aparente impasse, mediante o chamado voto de minerva, ou voto de qualidade -, há de prevalecer a
decisão empatada mais favorável ao paciente, consoante diretriz traçada por ambas as turmas de direito
penal desta Corte, em prestígio ao vetusto e consagrado favor libertatis. Precedentes: RMS 24.559/PR,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 3/12/2009, DJe
1o/2/2010; HC 280.157/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
4/9/2014, DJe 22/9/2014; HC 274.989/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 03/05/2016, DJe
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 357.445/PE, rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/10/2016.
.) na linha de precedentes do Tribunal, verificado o empate no julgamento de ação penal, deve
16
prevalecer a decisão mais favorável ao réu. Vencido, no ponto, o Ministro Marco Aurélio, que entendeu
aplicável o art. 13, IX,
do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (2). Assim, prevaleceu o
voto proferido em assentada anterior pelo Ministro Dias Toffoli, no sentido de que teria havido
in
quanto à valoração negativa da conduta social e da personalidade dos
BRASIL.
Supremo Tribunal Federal. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Ação Penal 565/RO,
rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/2017.
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revogação por norma mais nova das previsões legais que autorizavam o mencionado
Voto.
Como consta do artigo 30 da Lei 13.998/2020, o artigo que trata do fim do Voto
de Qualidade com o empate sendo considerado favorável aos contribuintes entrou em
vigor na data da publicação da lei nova, ou seja, 15 de abril de 2020.
Por conduto desta previsão, a segunda consequência imediata é que, por se tratar
de norma que envolve matéria processual (decisão em processos administrativos fiscais),
a nova regra do empate favorecer o contribuinte se aplica de forma imediata a todos os
processos pendentes de decisão final e, ainda, à todas as decisões já adotadas pelo
Colegiado, mas ainda pendentes de recurso interno, sem trânsito em julgado.
Explica-se: como o tema envolve uma norma que tem natureza de lei processual,
aplica-se ao caso o disposto no artigo 14 do Código de Processo Civil de 2015, o qual
comanda que A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos
processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma

A jurisprudência, há muito, já

consolidara entendimento nesse sentido. 17 Logo, a lei nova se aplica imperativamente:
a) a todos os processos ainda não julgados no CARF;
b) aos que, iniciados os julgamentos, estes não foram finalizados por pedidos de
vista, ausência de quórum ou outros entraves diversos;
c) já foram julgados, mas ainda não transitaram em julgado.
A terceira consequência imediata é que, por ser o Decreto 70.235/72 norma geral
relativa aos processos administrativos em matéria tributária, sua incidência quanto à
extinção do Voto de Qualidade e do empate favorecer aos contribuintes também se
estende aos Estados Membros e aos Municípios, bem como ao Distrito Federal.18

17 Do STJ, destacam-se o REsp 1637355/PR (DJe de 17/08/2018) e o REsp 1.205.946/SP, julgado em
19/10/2011.

Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte seguem modelo semelhante ao que
18
é utilizado no Carf. Amazonas, Bahia, Minas Gerais e São Paulo têm também voto duplo, mas nesses
Estados ou a presidência é alternada com representante dos contribuintes ou o substituto do presidente
fazendário é representante dos contribuintes. A maioria dos Estados, porém - 17 ao todo e o Distrito Federal
- adota o voto único. Desse total, Acre, Distrito Federal e Goiás têm a presidência alternada. Em algumas
turmas, o presidente é da Fazenda, por exemplo, e em outras dos contribuintes. Já no Amapá, Espírito
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Sendo norma mais recente e especial, é possível sustentar a aplicação da Súmula
633 do STJ por analogia, a qual estabelece que

Lei 9.784/1999, especialmente no que

diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da
administração pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e
municípios, se inexistente norma local e específica que regule a mat
As normas estaduais, distritais e municipais no caso estão ligadas às normas
federais nesse aspecto porque se trata de norma processual porém de índole tributária,
atraindo o quanto previsto no artigo 24 da Constituição Federal de 1988, o qual estabelece
que, na matéria de competência legislativa concorrente, as normas federais
supervenientes, além de tratar das regras gerais, suspendem a vigência das normas locais.

6. CONCLUSÃO

A vigência da Lei 13.998/2020 repercutiu favoravelmente para os contribuintes.
Ainda que haja defensores da tese de não ser o Voto de Qualidade o problema
central do CARF19, opinião no todo respeitável, a compreensão é que o Voto deixou de
existir como atualmente posto e, derivando desta revogação por lei nova federal, passouse a implementar o princípio do in dubio pro contribuinte quando houver empate.

Santos e Mato Grosso do Sul, apesar de a presidência ser ocupada por um auditor fiscal, o substituto ou o
vice é representante dos contribuintes.
O Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Rio Grande do Sul (Tarf) é o único que tem voto único
e a presidência fica nas mãos de um profissional "isento". Ele é escolhido pelo Secretário da Fazenda e não
deve representar nem o Fisco nem o contribuinte. Os demais 11 Estados - Alagoas, Ceará, Maranhão, Mato
Grosso, Paraíba, Pernambuco, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins - se utilizam do
voto único, mas com a presidência da
RIO DE JANEIRO.
Estados adotam modelo do
Carf para desempate de
Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio de
Janeiro (SINFRERJ). [S.D.]. Disponível em: http://www.sinfrerj.com.br/comunicacao/destaquesimprensa/poucos-estados-adotam-modelo-do-carf-para-desempate-de-julgamentos. Acesso em: 16 abr.
2020.
síntese: o problema do Carf não é o voto de qualidade, enquanto instrumento de resolução de
19
empates nos julgamentos. É preciso, entretanto, que a estrutura do Carf e sua normatização sejam coerentes
com esse tipo de modelo, maximizando a independência de todos os conselheiros e priorizando a técnica
ao embate ideológico. Espera-se, assim, que a matéria enxertada no Congresso Nacional seja vetada pelo
Presidente da República, mas que a situação atual dê ensejo às necessárias alterações no processo
administrativo fiscal, com base discussões prévias com a sociedade e os órgãos envolvidos, de forma que
se construa um procedimento justo, célere e pautado no interesse público e na correta aplicação das
DANIEL NETO, Carlos Augusto; RIBEIRO, Diego Diniz.
voto de qualidade não é problema do
Consultor Jurídico. 2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-abr-01/direto-carf-votoqualidade-nao-problema-carf. Acesso em: 16 abr. 2020.
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A relevância do tema é manifesta porque, julgado favoravelmente aos
contribuintes no seio do CARF, o crédito tributário não mais poderá ser cobrado
judicialmente, encerrando em definitivo a questão e conferindo segurança jurídica e
paridade de armas entre Fisco e cidadãos.
E uma outra consequência, além das já expostas anteriormente, ainda pode ser
sustentada: a possibilidade concreta de anulação de julgados já decididos pelo CARF
com base nos Votos de Qualidade. A afirmação se alicerça, por exemplo, na compreensão
que os atos antecedentes em um processo, umbilicalmente vinculados aos atos posteriores
que foram revogados ou superados por lei nova, devem seguir a sorte da mudança
normativa e serem, também eles, reputados inidôneos e, portanto, inconstitucionais.
Como bem salientou a Ordem dos Advogados do Brasil, pelo seu Conselho
Federal20, a superação do Voto de Qualidade era indispensável pois

CARF não pode

ser uma pantomima. Ele, conforme antes indicado, tem como missão
sociedade imparcialidade e celeridade na solução dos litígios

à
De nada

adiantará ter essa missão se, na prática, vem adotando procedimentos espúrios, como é o
voto de qualidade, se tornando, pois, um validador cego de autuações fiscais. (...) Não são
interesses arrecadatórios o que deve buscar o Estado. O fim primordial do Estado é o
interesse público prim
A composição do CARF, com pessoas oriundas da parte fazendária sendo as
exclusivas a assumirem os cargos de Presidência, desequilibrava a disputa.
O Voto de Qualidade (ou voto duplo, como sustentado) implicava, de fato e de
direito, em parcialidade e, por conseguinte, violência aos princípios constitucionais da
impessoalidade e da moralidade. Sua defenestração foi providência adequada e bem
posta.
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