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In Dubio pro Contribuinte e 0
Voto de Qualidade nos Julgamentos

Administrativo-tributarios
Fernando Facury Scaff

I - Delimitacao do Tema
1. Analisando as quest6es referentes ao direito de defe-

sa, abre-se um enorme campodeinvestigacao acerca do co-
nhecido principio in dubio pro reo. De fato, as possibilida-

des de aplicagao desse preceito no ambito juridico, nao sé
no Direito Penal, sao enormes. Pode-se analisa-lo sob diver-
sos prismas, dentre eles 0 da interpretacao e o dajudiciali-
zagao.

No quetange a interpretacao das normastributérias, um
primeiro questionamento se impée: havendoefetiva dtivida
acerca de determinado aspecto da legislacdotributaria, de-
ve-se aplicar a norma em favordo Estado oudo contribuin-
te? Esta tormentosa questao deveser analisada sob a luz do
direito de defesa e das normas vigentes, a fim de que seja
possivel delimitar 0 que o Direito brasileiro determina nesse
Ambito e nao se fique ao sabor de uma principiologia de

ocasiao, que pode nos levar a qualquer resultado, 0 que é
uma permanente ameaga & busca de segurangajuridica.

No que tange a questo interpretativa da aplicagao de
penalidades, o Direito Tributdrio brasileiro dé uma resposta
direta, embora com pouca precisao terminolégica, pois o

Cédigo Tributario Nacional determina:
“Art. 112. A lei tributdria que define infrag6es, ou lhe comi-
na penalidades, interpreta-se da maneira mais favordvel
ao acusado, emcaso de diivida quanto:
I - A capitulagao legal do fato;
II - A natureza ou as circunstAncias materiais do fato, ou a

natureza ou extensdo dosseusefeitos;
IL- a autoria, imputabilidade, ou punibilidade;

IV - 4 natureza da penalidade aplicdvel, ou a sua gradua-
¢ao.”

Parece claro que a expressao “acusado” acima mencio-
nada esta errada, pois é tipica do Direito Penal, e nao do
Direito Tributario, embora tudo que se refira a penalidades

possaser englobado em um conceito mais amplosob 0 rétu-
lo de Direito sancionatério.

Detodo modo,no que tange a interpretagao das normas
sancionatérias em Direito Tributério existe a normalegal

acimatranscrita que regula a matéria, boa ou m4, com tec-  
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nicidade oude formaatécnica. Utiliza-se em caso de dtivida na aplicaco do Direi-

to sancionatério em matéria tributaria a norma do in dubio pro reo, ou, no caso
especifico, in dubio pro contribuinte.

Quem tiver interesse na andlise desse aspecto encontraré muito bom material
em obrasclassicas' e contemporaneas’ que o debatem chegandoa conclusdes mui-
tas vezes opostas.

2. A despeito de ser uminstigante objeto de estudo e de haver um verdadeiro rio
Amazonasparaser explorado nesse campo além dos aspectos sancionatérios, este
trabalho nao analisara a questao interpretativa, cingindo-se 4 questaodalitigdncia.

O objeto a ser analisado neste trabalho diz respeito G questéo do empate nos
julgamentos em matéria tributdria. Havendo empate, 0 voto de qualidade devera

ser necessariamente dado emproldo contribuinte ou do Estado? O que os Tribunais
Administrativo-tributarios fazem é voto de qualidade ou voto duplo? Este € 0 foco
deste trabalho.

II - Origem da Expressaio Voto de Minerva ou Voto de Qualidade
3. Que decisao deve ser proferida em um julgamento quando ocorre empate na

votacao? Suponhamos um érgiio julgador colegiado composto de trés membros, e
que cada um adoteposicao distinta quanto ao tema em debate. Ouainda, quando o
colegiado é composto em ntimero par: quatro ou seis membros - como decidir o
caso havendo empate?

Esta € uma questao que se coloca desde a origem dos tempos, conforme bem
apontou Regis Fernandes de Oliveira em texto inédito. Na Grécia classica este tipo
de preocupagao ja estava presente, como se pode ver na peca Euménides, de Esqui-
lo, representada pela primeira vez 458 anos antes de Cristo. Nessa pe¢adeteatro,
Orestes é perseguido pelas Frias por ter matado sua mae (Clitemnestra), a qual
havia matado seu marido e pai de Orestes (Agaménon). Orestes é réu confesso, mas
pede absolvicao por ter agido para vingar a morte de seu pai, cometida pela mae.
Levado a presenga de Minerva, deusa da sabedoria,ela cria e convoca um tribunal

de 500 pessoas (Aerépago) dentre os habitantes da cidade de Atenas para julgar o
acusado, e menciona “Serei a tiltima a pronunciaro voto, e o somarei aos favoraveis
a Orestes. Para que este venga, basta que os votos se dividam igualmente.”

Nao precisa ser nenhum ordaculo para adivinhar que este julgamento acabou
empatado e o voto da deusa Minerva foi pela absolvic&o do acusado. Surge dai a
expressao “voto de Minerva”que é a regra usadanos 6rgioscolegiados para decidir

Amilcar de Aratijo Falcao, Introdugao ao Direito Tributdrio, 4° ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993. AliomarBaleei-

10, Direito Tributdrio Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2003. Rubens Gomesde Sousa, Compéndio delegislagao

tributdria. Sao Paulo: ResenhaTributéria, 1975. Ives Gandra da Silva Martins, Teoria da imposicdotributdria. Sao
Paulo: LTr, 1998.

Marcos de Aguiar Villas-Béas, /n dubio pro contribuinte. Sao Paulo: MP, 2012. Marciano Seabra de Godoi, “A

volta do In dubio pro contribuinte: avanco ou retrocesso?” Grandes questées atuais do Direito Tributério, 17° vo-

lume, Valdir de Oliv Rocha(coord.), Sao Paulo; Dialética, 2013, pp. 181/197. Schubert de Farias Machado, “As
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deSa Pittondo,“A interpretacaoda legislagao tributdria eminteresse do contribuinte - umareleitura do critério de
interpretagao in dubio contrafiscum”. Sao Paulo: RT, Revista Tributdria e de FinangasPiiblicas vol. 109, margo de
2013, p. 43.

  

  

 

 

    



 

g@

Revista Dialética de Direito Tributario n° 220 23

um processo em caso de empate e que no Brasil foi assumida pela legislagao com o
nome de “voto de qualidade”.

Da pega de teatro acima resumida pode-se tirar pelo menos duas conclusées,
quesao adotadas pelo Direito contemporaneo.

a) A primeira é que, em caso de empate, em tiltima instancia a decisao cabera
a quempresidir a Corte - devendo haveretapas anteriores a serem cumpridas
antes de se chegara este extremo, comosera visto adiante.
b) A segundaindica que, em algumas matérias juridicas, havendo empate, a
decis&o de quem preside nao é discricionaria, mas vinculada a umadas partes
emlitigio. Ou seja, quem presidir a Corte nao podera decidira seu bel prazer,

devendo fazé-lo em um sentido vinculadamente preestabelecido, como no
caso do Direito Penal.

4. Em matéria penal, por exemplo, é conhecido 0 aforisma do in dubiopro reo,
fazendo com que 0 Estado (representado pelo Ministério Ptiblico) deva comprovar
além de qualquer dtivida razodvel a culpa do acusado, para condend-lo. Havendo
empate nadecisao, o réu€ absolvido.Isto é, aplica-se 0 voto de Minerva vinculada-
mente emfavordo réu.

Isso ocorreu recentemente no julgamento do mensaldo (AP 470) pelo STF, sem
que tenha se constituido em uma novidade, exceto para os jornalistas juridicos de
plantao. Para que naoreste dtivida: é pacifico que em matéria penal o voto de Miner-
va serd semprepela absolvicao do acusado- tanto assim que € até mesmo dispensdvel
sua declaragao,pois, havendo empate, pressup6e-se absolvicao, uma vez que 0 voto
de Minerva nao podera ser dado em outro sentido. Ouseja, trata-se de um voto
vinculado, e ndo discriciondrio. Exatamente no sentido mitico acima exposto.

Pode-se aplicar esta mesmateoria para o Direito Tributario? Este é 0 tema a ser
desenvolvido adiante.

III - Como se desempata uma Votacio no STF e no STJ?

5. Qual € a regra do desempate nos julgamentos perante o STF?
Comotodos sabem, o STF é composto por 11 Ministros (art. 101 da CF),e di-

vidido em duas Turmas, cada qual com cinco membros(arts. 2° e 4° do Regimento

Interno do STF - RISTF).

Pode parecer que o fato de ser uma composic¢&o fmparafaste eventual empate
na votacgao, mas nao é bem assim, pois muitas vezes os Ministros faltam em razao

de outros compromissos,ou esto doentes, ou o Tribunal tem um claro em sua com-
posi¢ao porfalta de nomeagao de um membro.

Encontra-se dentre as atribuigdes do Presidente “proferir voto de qualidade nas
decisdes do Plendrio, para as quais o Regimento Interno nao preveja soluciio diver-
sa”(art. 13, IX, RISTF).

Quais sao estas solugdes diversas? Quando 0 empate na votagao decorrer de
auséncia de Ministro em virtude de impedimento ou suspeicao e vaga ou licenga
médicasuperior a 30 dias, quando seja urgente a matéria e nao se possa convocaro
Ministro licenciado.

Consoante esta norma, 0 uso do voto de qualidade do Presidente do STF no
Plenario s6 ocorre quando:   
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1) A composigao do Tribunal contiverclaros, seja por auséncia de nomeacao,
seja por problemas de satide ou agenda.

2) Quando algum Ministro nao puder julgar em face de impedimento ou sus-
peicao.

3) Nao se possa aguardar a recomposic¢ao do quérum do Tribunal emface da
urgéncia da matéria em julgamento.

NassessGes do Plendrio, cujo quorumdeinstalaciio é de seis Ministros(art. 143
do RISTF), havendo empate na votagao porauséncia ou falta de algum Ministro
(art. 146 do RISTF), usa-se a regra acimatranscrita (art. 13, IX, do RISTF).

Somente apés todoesseiter, € que se podera considerar 0 uso do voto de quali-
dade,e apenas nas votagGes emque for necess4ria maioria simples, pois, nas que for
necessdria maioria absoluta, 0 voto de Minerva nao podeserutilizado.

Nas votagdes que dependerem de maioria absoluta “considerar-se-A julgada a
questao proclamando-se a solucao contraria 4 pretendida ou a proposta”. Como
maioria absoluta é requisito para a declaragao de inconstitucionalidade de norma
(art. 97 da CF), 0 ato normativo seré considerado valido se nao houver maioria ab-

soluta para declard-lo inconstitucional.

Outra hipdtese de manutencao do ato inquinado de invdlido ocorre nos casos de
Mandado de Segurangacontra ato do Presidente do STF(art. 205, pardgrafo tinico,
II, do RISTF).

Aindanesse passo, “no julgamento de habeas corpus e de recursos de habeas
corpus proclamar-se-4, na hipétese de empate, a decisio mais favordvel ao pacien-
te” (art. 146, pardégrafo tinico, do RISTF).

Nas sess6es das Turmas, 0 Presidente sempre tera direito a voto (art. 150 do
RISTF). Se houver empate, sera adiada a decisao até tomar-se 0 voto do Ministro

ausente, uma vez que cada Turma tem cinco membros. Persistindo a auséncia, ou
havendo vaga, impedimento oulicenga de Ministro da Turma, por mais de um més,
sera convocado Ministro da outra Turma, na ordem decrescente de antiguidade.
Nos habeas corpus e recursos em matéria criminal, exceto o recurso extraordind-

rio, havendo empate, prevalecera a decisfo maisfavordavel ao paciente ou réu.
6. Em breve sintese: a regra geral para o desempate no STFé:

1) Aguardar o Ministro ausente.

2) Apenas na composigao fraciondria, convocar um Ministro de outra Turma.
3) Nos casos de habeas corpus prevalecera a decisao mais favoravel ao réu ou
acusado.

4) Somente quando o RegimentoInterno naopreveroutra solucdo, o Presiden-
te exercera voto de qualidade, o que indica que a hipétese deutilizacao do voto
de qualidade é remota, até mesmo em face da composic4o impar da Corte
Constitucional.

4.1) Dentre as outras solugGes previstas pelo RISTF encontra-se a de manu-
tengdo do ato atacado, nos casos de Mandado de Seguranga contra ato do
Presidente do Tribunal.

4.2) E, por fim, registra-se a impossibilidade de uso do voto de qualidade
nos casos em que € necessaria maioria absoluta, tal como o da declaracgio
de inconstitucionalidadedelei (art. 97 da CF).   
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7. No SuperiorTribunal de Justicga, que é composto atualmente por 33 Ministros
(podemvir a ser em maior ntimero,pois no art. 104 da CF, é utilizada expressdo que
indica ser esta a quantidade minima de componentes), a situacdo segue em sentido
semelhante, embora n&oidéntico, em face de sua organizagao interna.

O STJ é composto por um Plendrio (integrado por todos os Ministros da Corte,
conforme 0 nomeindica), pela Corte Especial (integrada pelos 15 Ministros mais
antigos), por trés Segdes, cada qual composta por duas Turmas especializadas.
Cada Turma é composta porcinco Ministros (art. 2° do RISTJ).

Compete ao Presidente proferir, no Plenario e na Corte Especial, 0 voto de

desempate(art. 21, VI, do RISTJ).
E interessante verificar que o Regimento Interno do STJ afasta do Presidente da

Corte Especial e das Sess6es 0 voto ordindrio, atribuindo-lhe este apenas como
excecao, comose vera adiante.

Nos casos da Corte Especial, o Presidente nao proferira voto, exceto “I - nos
casos em que o julgamento depender de quorum qualificado para apuragao do re-
sultado, II - em matéria administrativa; e III - nos demais casos, quando ocorrer
empate”(art. 175 do RISTJ).

Jé o Presidente de cada Segio tera apenas o voto de desempate (art. 24, I, do

RISTJ).
Nestes casos, os Presidentes da Corte Especial e das Seg6es ficam mais pr6xi-

mos da regra de Minerva, acima explicitada, pois, como 1A indicado, a deusa da
sabedoria nao votava ordinariamente, mas apenas em caso de empate. Isto se torna
l6gico em face de que a composi¢ao plena das Segdes é realizada por um numero
par de Ministros (duas Turmas, cada qual com cinco membros). Logo, o papel do
Presidente da Secao, nesse mister, é apenas o de desempatar. Todavia, e se nem to-

dos os componentes comparecerem? Mesmoassim, conforme a regra escrita, 0
Presidente da Sec&o sé tem um voto, o de desempate. O mesmose pode dizer da
Corte Especial, composta por 15 membros.

O mesmoentendimento ocorre no caso de julgamento de uniformizacao de ju-
risprudéncia, quando o Presidente da Corte Especial e das Segdes somenteproferi-
ra voto de desempate (art. 119 do RISTJ).

Asdecis6es das Turmas, cada qual composta por cinco Ministros, deve ser to-
madapela maioria absoluta de seus membros(art. 181 do RISTJ), sendo que seu
Presidente participa dos seus julgamentos com as fungées derelator, revisor e vogal.
E se esta maioria nao for alcancgada?

a) O julgamento é adiado a fim de ser tomado 0 voto do Ministro ausente(art.
181, paragrafo 2°, do RISTJ).

b) Persistindo a auséncia, ou havendo vaga, impedimento ou licenga, por mais

de um més, convocar-se-4 Ministro de outra Turma(art. 181, pardgrafo 3°, c/c

o art. 55 do RISTJ).
c) Sendo que, no habeas corpus e no recurso em habeas corpus, havendo em-
pate, prevalecera a decisaéo mais favoravel ao paciente(art. 181, pardgrafo 4°,
do RISTJ).

8. Em breve sintese, no STJ, a regra geral é semelhante a do STF, com carac-

teristica que, em algunscasos, 0 Presidente nao vota ordinariamente, apenas exer-

cendo 0 voto de qualidade. Assim, em caso de empate no STJ:
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1) Aguarda-se 0 Ministro ausente.

2) Convoca-se um Ministro de outra Turma(s6 na sessao das Turmas).

3) S6 se remanescer empatadoé que o Presidente do Colegiado dara 0 voto de
desempate, exceto nos habeas corpus, em que deve prevalecera decisaio mais
favoravel ao réu.

IV - Como se desempata uma Votacio nas Cortes
Administrativo-tributérias?

9. Deve-se agora analisar como funcionaa regra sobre 0 desempate nas Cortes
Administrativo-tributarias e se sua especialidade - afinal, s6 apreciam materia tri-
butaria - gera algumadistinta peculiaridade para a andlise que est4 sendo efetuada.

Nao ha dtivida de que tais Cortes nao compédem o Poder Judicidrio, mas sao
extremamente importantes para o Estado e os contribuintes, pois aperfeicoam os
langamentos, reduzindo sobremaneiraa litigiosidade judicial. O Estado constitui o
titulo executivo extrajudicial que instrumentard a execucaofiscal, caso resistida a
pretensao de cobranga consubstanciada no langamento, via auto de infra¢éio; e mui-
tas vezes os contribuintes conseguem demonstraras impropriedades efetuadas pela
fiscalizagao tributaria, expurgando valores e lancamentos que nao possuiam base
fatica ou legal. Portanto, tratam-se de Cortes extremamente importantes em nosso
sistemajuridico tributdrio, pois especializadas, céleres e informais.

10, Centremosnossas atengGesinicialmente no Carf - Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, 6rgao incumbidode julgaroslitigios que envolvam ostributos
federais em segunda instancia administrativa.

Ea Portaria 256, de 22 de junho de 2009, do Ministério da Fazenda, que apro-
vou 0 Regimento Interno do Carf como seu anexo,que estabelece sua estruturacao
e funcionamento. Nele se verifica que existem como 6rgiios judicantes (art. 2°, II,
Ricarf):

1. Trés Segdes, compostas por quatro Camarascada,estas integradas por Tur-
masordindrias e especiais (temporarias).

2, Camara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), formadaportrés Turmas.

3. Pleno da CSRF.
Assim o Carf é composto por trés Segdes, cuja competéncia especializada en-

contra-se nosarts. 2°, 3° e 4° do Regimento.

Cada Segao € composta por quatro Camaras(art. 21 do Ricarf).
Cada Camaraé dividida em Turmasordindrias e especiais (art. 22), cada qual

integrada porseis conselheirostitulares, sendo trés representantes da Fazenda Na-
cionale trés dos contribuintes (art. 23).

Ouseja, em sua composigaioplena, cada Turmatem seis membros- ntimeropar,
© que discrepa das Cortes Judiciais acimarelatadas, mas tem coeréncia com o pro-
palado carterparitaério do Carf, que, inclusive, € destacado desdeo art. 1° do Regi-
mento Interno, reproduzindo preceito constante do Decreto consolidador
70.235/1972, em seuart. 25, IL.

Existe também um 6rgiio de ctipula, encarregado de uniformizara jurisprudéncia
administrativa, que € a Camara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, a qualé dividi-
da em trés Turmas(art. 9°) e hé também a composi¢ao Plena da CSRE(art. 10).   
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Ocorre que:
a) OsPresidentes de Camara das Segéesserao escolhidos dentre os conselhei-

ros representantes da Fazenda Nacional(art. 9°).

b) A Presidéncia das Segdes e das Camaras sera exercida por conselheiro re-

presentante da Fazenda Nacional(art. 12).

c) A nomeagao de Presidente de Seco ou de Camara implica designagao

como conselheiro de Turma ordindria em Camara da Secao, independente-

mente da existéncia de vaga(art. 13).
d) A Presidéncia da CSRF, das respectivas Turmas e do Pleno sera exercida

pelo Presidente do Carf(art. 15).

Comoregra,a Presidéncia de todos os érgaos julgadores do Carf compete aos

conselheiros representantes da Fazenda Nacional.
11. O problema ocorre quandose verifica a normado art. 54 (Ricarf), em espe-

cial sua parte final:
“As turmas ordindrias e especiais s6 deliberarao quando presente a maioria de seus
membros, e suas deliberagGes serao tomadas por maioria simples, cabendo ao presi-
dente, alémdo voto ordindrio, o de qualidade.”

A bem daverdade, esta norma regimental tem amparo no Decreto consolidador

70.235/1972, em face de normalegal? que inseriu a seguinte regra:
“§ 9° Os cargos de Presidente das Turmas da Camara Superior de Recursos Fiscais,
das cAmaras,das suas turmase das turmas especiais serao ocupadospor conselheiros
representantes da Fazenda Nacional, que, em caso de empate,terao o voto de qualida-
de, e os cargos de Vice-Presidente, por representantes dos contribuintes.”

Registre-se que a norma legal menciona apenas 0 voto de qualidade e a norma

regimental menciona ambos,ou seja, “além do voto ordindrio, o de qualidade”.

Poder-se-ia alegar que a norma regimental infringe a norma legal, mas esse € um
caminhofacil, que nao sera o que iremos trilhar, deixando-o para ser explorado por

outros. Vamos por caminhodiverso.
Ou seja, no Carf, em caso de empate, aplica-se a regra do voto de qualidade,

também chamado de voto de Minerva, cuja origem foi acima relatada, com uma

caracteristica: trata-se de um voto duplo, pois a mesma pessoa vota duas vezes.

Observe-se que esta situacdo semelhante, mas nao idéntica 4 descrita, pois no caso
mitico, Minerva apenas votaria em caso de empate; se a deusa grega da sabedoria

fosse membro do Carfela poderia votar duas vezes. Eis a diferenga: 0 voto de qua-

lidade (ou de Minerva), puro e simples, se refere ao voto de desempate; quandotal

conceito é trasladado para o Carf ele muda sua conotagdo e passa a ser um voto

duplo, pois a mesmapessoa vota duas vezes.
12. Vejamosoutros dois Tribunais Estaduais Administrativo-tributarios:

O TIT - Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de Sao Paulo (Lei estadual

13.457/2009) segue a mesmaregra do Carf, ou seja, ha paridade entre juizes servi-

doresptiblicos e juizes contribuintes (art. 14, I), e 0 juiz que preside o julgamento,
além do voto ordindrio possui também o voto de qualidade(art. 25, paragrafo 1°).

* O texto mais recente é 0 da Lei 11.941/2009.  
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Ocorre que para ocuparo cargo de Presidente nao ha 0 requisito de ser servidor
fazendario, podendo sé-lo umjulgador-contribuinte. Assim, 0 voto de Minerva, ou
de qualidade, podeserexercido pelo Presidente do Tribunal, que, ocasionalmente,
podevir a ser um juiz-contribuinte*,

Aqui tambémha voto duplo, mas nao diretamente vinculadoajulgadores servi-
dores ptiblicos - nao ha esta espécie de “reserva de mercado”.

13. O Tarf - Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Estado do Para
(Decreto 3.578/1999) tambémtemcaraterparitario (art. 2°) e seu Presidente possui
voto de qualidade, além do voto ordindrio (art. 83, VIL, Lei 6.182/1998), devendo
ser obrigatoriamente escolhido dentre Auditores Fiscais da Fazenda Estadual),

Restrita ao objeto aqui analisado, a semelhanca com o Carf é muito grande no
Tribunal paraense, pois h4 também voto duplo, com a Presidéncia sendo exercida
com“reserva de mercado”porjulgadoresservidores da Fazenda Estadual.

14. Tentemos agora melhordelimitar 0 objeto de andlise, esbogando a seguinte
duvida preliminar: nos Tribunais administrativo-tributdrios este voto de qualidade
€ discricionario ou vinculado?

Se for discriciondrio, o Presidente votara a seu bel-prazer, podendo fazé-lo de
formaa repetir seu voto singular- ouseja, seu voto valera pordois.

Se for vinculado, o Presidente nao poderé votar a seu bel-prazer, pois, neste
caso, a Administragao Fiscal nao tera tido a capacidadede provara responsabilida-
de do contribuinte além de qualquerdiivida razoavel. E 0 sentido mitico do voto de
Minerva acima mencionado deve prevalecere desonerar 0 contribuinte (aqui propo-
sitalmente equiparado a um réu/acusado,o que adiante ser4 melhor explicado).

Ocorre que a pergunta acima,tal qual formulada, nio oferece resposta adequa-
da, pois nao seria aceitdvel crer que uma mesmapessoavote ordinariamente em um
sentido e em outro ao exercerseu voto de qualidade, extraordinariamente. Nao creio
que a esquizofrenia fiscal tenha chegadoa este ponto.

Logo,no caso dos Tribunais Administrativo-fiscais, a questo a ser colocada
tem outro carater. Nao estamos diante de um voto de qualidade no sentido mitico do
voto de Minerva, acimadescrito, e nemdo voto de qualidade do STF e do STI, pois
nesses, a hipotese do voto de qualidade foi muito mitigada, como visto acima, s6
podendoserexercido em carater excepcionalfssimo. O que ocorre nos Tribunais

+E interessante quetal determinagéio nao € explicitada na norma, devendoserlido pela distingdo que é feita entre
juizes servidores piblicos e juizes contribuintes; quando a norma usa apenas a expressdo “juizes”, indica que pode
ser qualquer umindistintamente. Veros seguintes artigos para melhor compreensao; “Artigo 8° O Presidente ¢ 0
Vice-Presidente do Tribunalserao designadospelo Secretario da Fazenda, dentre os juizes. Artigo 10 - Osjuizes-
contribuintes, em nimero de 12 (doze), portadores de titulo universitdrio, reconhecidamente especializados em
matériatributaria, serao nomeados pelo Governadordo Estado, Artigo 11 - Os juizes-funcionarios, em nimero de
12 (doze), de preferéncia portadores de titulo universitério, serao nomeados pelo Governador do Estado, dentre
os funciondrios da Secretaria da Fazenda e Procuradores doEstado,especializados em questoestributarias, indica-
dospelo Secretdrio da Fazenda, Artigo 29 - As |* e 2" Camarasseraopresididas peloPresidente e Vice-Presidente
do Tribunal, respectivamente. Artigo 30 - Ospresidentes das 3" e 4° Camarasserio designadospelo Secretdrio da
Fazenda, dentre os jufzes.”
Lei 6.182/1998: “Art. 82. O Tribunal Administrativo de Recursos Fazendarios serd dirigido por umPresidente, in-
dicadopelo Secretario de Estado da Fazenda e nomeadopelo Chefe do Poder Executivo dentre Auditores Fiscais de
Receitas Estaduais, emefetivo exercicio, graduado em curso denivel superior, preferencialmente emCiéncias Jurf-
dicas e Sociais, de reconhecida experiéncia emassuntostributarios, para cumprir mandato de dois anos, sendo
permitida uma tinica recondugao.”
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Administrativo-fiscais nao é um voto de qualidade, € um duplo voto, pois 0 julga-

dor administrativo-fiscal vota ordinariamente e também vota extraordinariamente
para promovero eventual desempate em razio de exercera Presidéncia do Colegia-

do julgador.
N§ose coloca emdtivida a idoneidade dos membrosdesses 6rgados, mas consta-

ta-se uma vinculagdo de ordemfuncional que acabaporocasionaresta quebra da
necessdria equidistancia. E 0 voto duplo previsto na legislagao acaba, napratica,

por permitir que a posig&o do Estado prevalega - esta € a rotina nesses Tribunais.
Emboraessa observacao valha tanto para as Cortes Administrativo-fiscais cuja Pre-
sidéncia s6 podeserexercida porservidores fazendarios quanto para aquelas, como

o TIT, onde ha apossibilidade de alternancia na Presidéncia.
Logo, reformulando a pergunta acimaindicada, tem-se por correto perquirir

se o voto duplo é ou nao constitucionale quais seus efeitos, independentemente de
o Presidente da Corte Administrativo-fiscal ser obrigatoriamente servidorpuiblico
fazenddrio (como por exemplo no Carf) ou ser um contribuinte (como pode ocor-

rer no TIT)?

V - E Constitucional o Exercicio do Voto Duplo nos Tribunais

Administrativos?
15. Luiz Roberto Barroso analisou a figura do voto duplo exercido por um Tri-

bunal Administrativo, o Cade - Conselho Administrativo de Defesa Econémica,

que possui composicao bastante diferente dos Tribunais Administrativos-fiscais
acimadescritos. Isso porque nao se trata de um 6rgao paritdrio, composto de mem-
bros fiscais e contribuintes, mas de um 6rg&o administrativo cuja composigao de-
corre de escolha pelo PoderPiiblico dentre especialistas em Direito da concorrén-

cia, vinculados ounao ao setor ptiblico.
A andlise doutrinaria de Barroso tinha por base 0 julgamento dos Atos de Con-

centracio 08012.005226/2000-88 e 08012.005250/2000-17, no caso conhecido por
MinaCasa de Pedra,litigio entre a Companhia Sidertirgica Nacional e a Compa-
nhia Vale, nos quais a Presidente do Cade usou o duplo voto para ordinariamente
empatar o julgamento e extraordinariamente desempatd-lo - exatamente como €
procedimento usual nas cortes administrativo-fiscais. E sobreeste sistema de duplo

voto a analise de Luiz Roberto Barroso°:
“O que se expésaté aqui pode ser resumido nos seguintes termos. Atribuir dois votos
aum mesmoindividuo no Ambito de um 6rgio judicante colegiado viola a garantia
constitucional da imparcialidade, coroldrio do devido processolegal, porque: (i) con-
fere influéncia dupla a uma pessoana decisao, maximizando 0 risco de parcialidades,

em vez de minimizé-lo;e (ii) 0 segundovoto sera necessariamente igual ao primeiro
e nao resultado de uma nova apreciagao, livre e aut6noma, dos elementos apresenta-

dos pelos interessadosnos autos.'7! (...)
Note-se um aspecto importante do tema. Existem 6rgios administrativos colegiados
aos quais cabe deliberarsobre,e.g., a definigao de politicas ptiblicas, a elaboragao de

6 “A atribuicio de voto duplo a membrode 6rgiojudicante colegiado ¢ 0 devido proceso legal”. Revista do Ibrac-
Direito da Concorréncia, Consumo e Comércio Internacional vol. 16. Sio Paulo: RT, janeiro de 2009, p. 45.

7 Folha 6 da versao online.  
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atos normativos gerais, dentre outros assuntos. Mesmo Tribunais tém competéncias
administrativas, em cujo 4mbito se tomam decisdes que nado produzem restrigdes a
direitos ou liberdades de um individuo em particular.
Nesses ambientes, poderd serlegitima a opcaolegislativa de atribuir a um dos mem-
bros do colegiado voto duplo,por qualquer razdo. Nao, porém, no caso de julgamentos
que versem sobre pretensdes individuais e que podemresultar em impacto relevante
na esfera juridica de pessoas. (...)
A aco estatal, qualquer que seja ela, nao podeserirracional, ilégica, sem sentido ou
contradit6ria, sobretudo quandoessa irracionalidade prejudica de forma direta os par-
ticulares. Exige-se um minimo de coeréncia nas agdes do Poder Ptiblico em geral,
exigéncia essa vinculada a propria ideia de ordenagaoestatal e ordenamento juridico.
Dessa premissa, 6bvia afinal em um Estado de Direito, decorrem, comose sabe, os
principios da razoabilidade e da proporcionalidade, cuja violagdo conduz 0 ato estatal
a invalidade.
A Lei 8.884/94 afirma que 0 Cade é composto de 7 (sete) membros, sendo 6 (seis)
Conselheiros e um Presidente, e que suas deliberagGes deveriio ser tomadas por maio-
ria absoluta,isto é, por 4 (quatro) de seus membros.Por‘maioria absoluta’ entende-se
- a propria Constituigéo emprega a expressdo - a manifestagiio, em um mesmosentido,
da maioria dos membros que integram determinado colegiado. Ora bem. Admitir que
0 voto duplo do Presidente do Cade, somados aos votos de 2 (dois) Conselheiros,
possa produzira maioria absoluta de que cuida alei geraa irracionalidadedo sistema,
na medida emque apenas3 (trés) membrosdo colegiado terfio se manifestado em um
determinadosentido (0 Presidente e mais dois membros), e nao 4 (quatro). Nada obs-
tante, tal resultado seria computado como a deliberagio majoritaéria dos membros do
Cade.
A atribuigdo de peso duplo ao voto de um individuo - afora a incompatibilidade com
o devido processo legal, sobre o que se discutiu anteriormente - nao tem 0 condio de
transforma-lo em dois membrosdiversos do colegiado. Continuaré havendo apenas a
manifestagao de 3 (trés) pessoas de umtotal de 7 (sete), 0 que nao configura, por
evidente, maioria absoluta. Como compatibilizar as duas previsdes? Em tais hipdteses
a maioria absoluta deixaria de ser compreendida como maioria absoluta? Na realida-
de,a lei, na interpretagio definida pelo TRFda 1I* Regiiio e pelo STJ, consagraprevi-
s6es que tornam o sistema, por ela mesma organizado, contraditério e irrazodvel,
sendo também porisso invalida a previsdo do voto duplo consagrada peloart. 8°, II,
da lei.”®

Quando elaborado 0 artigo de Luiz Roberto Barroso 0 caso em questiio jahavia
sido decidido pelo TRF da 1* Regiao e pelo STJ e aguardava o posicionamento do
STFa fim de dirimir 0 dissenso. Vejamos comoestes Tribunais(judiciais) julgaram
a matéria.

16. A Sexta Turma do TRFda |* Regiao nao estava com seu quérum completo
€ precisou convocar a Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, membro
de outra Turma, e que acabou sendoa prolatora do acérdao porterliderado a diver-
géncia. A ementa foi a seguinte (Apelacgio em Mandado de Seguranga, n°
2005.34.00.032899-7/DF):

8

“Administrativo. Cade.(...) Julgamento de Atos de Concentragiio. Voto de Qualidade
do Presidente de forma cumulativa para alcancar o qudrumde maioria absoluta. Pos-
sibilidade. Lei 8.884/94, Art. 8°, II.

Folhas 6/7 da versao online.   
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(..)
3. O voto regular e o de qualidade nao se confundem e podemser cumulados no mes-

mo julgamento.
4. A votagio se deu nos termos da Lei 8.884/1994,art. 8°, II, uma vez que nao tem a

presidéncia do Conselho Administrativo de Defesa Econémica - Cade faculdade,

mas, obrigacao, decorrente da atividade publica, cujo exercicio € reguladopelodirei-

to ptblico.”

Destaca-se, por sua importancia para a andlise do objeto deste trabalho, 0 voto

do DesembargadorFederal Souza Prudente, do TRF da 1* Regiao, vencido no jul-

gamento, e que bem expée o problemaconstitucional posto em debate:
“Comose vé, 0 voto cumulativo, atribuivel a presidente de 6rgao da Administragao
ptiblica, no Brasil, em fungdo judicante, agride os principios da razoabilidade, da
proporcionalidade (Lei 9784/99, art. 2°) e a propria esséncia do principio republica-
no, no Estado Democratico de Direito. O ‘voto cumulativo’, que se nao confunde com

o ‘voto desempate’ ou de minerva,instalou-se na‘praxis’ administrativa, por forga do
regime de excegao, em total afronta aos postulados constitucionais da Reptiblica Fe-
derativa do Brasil, que inscreveu a igualdade, como direito e garantia fundamental

(CE., art. 5°, caput), na formago estrutural do Estado Democratico de Direito.
O malsinado‘voto cumulativo’, inegavelmente, aniquila a figura do juiz natural, cons-
titucionalmente estabelecido, e que nunca deve desgarrar-se do postulado da igualda-

de, no exercicio datutela jurisdicional do Estado.
Desenganadamente, 0 ‘voto cumulativo’, impropriamente designado como ‘voto de
qualidade’(art. 8°, II, da Lei 8.884/94), viola a norma do artigo 5°, caput, da Consti-

tuicdo da Reptiblica Federativa do Brasil e, porisso, se afigura nulo, de plenodireito.”

O Desembargador Souza Prudente, em seu voto, transcreveu trechos de Parecer
exarado pelo ex-Ministro do STF, Célio Borja, o qual contém o seguinte trecho:

 
“Recapitulando, a cumulagéo de votos no mesmo individuo da-Ihe uma posigao de
superioridade e vantagem sobre seus iguais. Entao, j4 nao € mais 0 juizo juridico que

prevalece, mas 0 poderpolitico, que o desnatura. Tal cumulagao pode ser compativel
com asatividadespolitica e discriciondria da administragao, mas n&o com atividade
regrada, como observamRanelletti e Hely Lopes Meirelles, (ver notas 4 e 5).
Essa proposic&o conforta-se no exemplo do Poder Judicidrio: quando tém voto nos

6rgaoscolegiados, seus presidentes nado cumulam o de desempate.
Nas Turmas do Supremo Tribunal Federal, o Ministro que as preside tera sempre di-
reito de voto (RISTF,art. 150, caput). Mas, ocorrendo empate, adia-se a decisao,até
tomar-se 0 voto do Ministro que esteve ausente (art. 150, § 1°). Se, por mais de um  

més, persistem a auséncia, o impedimento,a licenga ou a vaga, convoca-se Ministro
de outra Turma, masnaose recorre ao voto de qualidade(art. 150, § 2°).

Nas sessdes do Plendrio do Supremo Tribunal Federal, o Presidente da Corte nao
proferird voto, salvo nas espécies taxativamente enumeradas; nas demais matérias,
ele vota somente quandoocorrer empate, salvo nos pedidos de habeas corpus em que
o empate equivale a concessdo da ordem. Portanto, o Presidente somente desempata

nos processos em que nao temoutro voto.
Sem pretenderexaurir o exame dosprocedimentosde votagao nas Justigas dos Esta-

dos, tomo comoorientacfo o regimento interno do Tribunal de Justiga do Estado do
Rio de Janeiro, que foi, como Casa de Suplicagao, o mais alto tribunal do Reino Uni-
do de Portugal, Brasil e Algarves. Ali, o Presidente vota somente se for relator ou re-

visor, em caso de empate e para completar 0 quorum(RI,art. 81). Nao se formando
maioria, em virtude de divergéncia quantitativa ou qualitativa, o Regimento Interno
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submetea sucessivas votagGesas diferentes partes do pedido, formando-se 0 consen-
so porassimilagao dasalternativas afins (arts. 83 e 84). Masnao se recorre ao voto,
duplo do Presidente do Tribunal.”

E conclui 0 ex-Ministro Célio Borja em seu Parecer, respondendo a primeira
das quest6es formuladas:

“I - A regra do incisoII, do art. 8°, da Lei n. 8.884/94, contempla hip6tese de voto
duplo ou cumulativo do Presidente do Cade ou do voto de Minerva ou de desempate?
Apenas o de desempate, umavez que nao se pode emprestarAs expressdes inclusive o
de qualidade (Lei n° 8.884, de 1994, art. 8°, IT) 0 sentido de concessio ao Presidente
do Cade, da atribuigaéo de votar duplamente sobre a mesma matéria em umdetermi-
nadoprocesso,poisisto violaria 0 direito dos administrados a um juizo juridico dos
6rgaos judicantes da administraciio. Esses, sendo colegiados, a autoridade das suas
decisdes emana do consenso da maioria, que seria desvirtuado pelo ato politico de
imposi¢ao de umavontadeprivilegiada sobre um juizo de legalidade cuja inteligéncia
se quer fundadamente determinar.”

Desta forma, por maioria, o TRF da 1* Regiao decidiu pela validade do Regi-
mentoInterno do Cadee pela legalidade do voto duplo nele constante, a despeito do
excelente voto dissidente do Desembargador Souza Prudente e do Parecer de Célio
Borja.

17. O STJ também havia decidido a questio no mesmo sentido do TRF (REsp
966.930, Rel. Min. Eliana Calmon):

“Administrativo - Processo Administrativo - Julgamento colegiado no Cade - Empate
- Votagiio diiplice pela Presidente do Orgao (Artigo 8°, II, da Lei 8.884/94).
1. A Lei 8.884/94, ao disciplinar os processos administrativos do Cade, outorga ao
presidente do 6rgao o deverde participar comovotante, ao tempo em que também lhe
atribui voto de qualidade, em caso de empate.
2. Regra especiala seraplicada na especifica hipétese, em nome do principio dalega-
lidade.

3. Recurso especial improvido.”

18. Esta decisao foi contestada perante o STF,que foi encerrada através da de-
cisdo proferida no Agravo Regimental em Agravo de Instrumento 682.486, que teve
por Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementada:

“Constitucional. Voto vencido. Auséncia de prequestionamento. Voto de qualida-
de. Fundamento em normasinfraconstitucionais. Impossibilidade. Questao de ordem.
Remessaaopleno. Indeferimento. Regimental improvido.
1 - O prequestionamento requer que, na decisao impugnada, haja sido adotada expli-
citamente a tese sobre a matéria do recurso extraordinario.
II - Se, no acérdaorecorrido, apenas 0 voto vencido, isoladamente, tratou do tema
constitucional suscitado no RE, nao se tem por configurado o prequestionamento.
Precedentes.
II - O Tribunal de origem decidiu a questo relativa ao voto de qualidade com base
em normasinfraconstitucionais, 0 que tornainvidvel o recurso.

IV - Indeferimento de quest&o de ordem nosentido de se remeter0 caso ao Pleno.
V - Agravo regimental improvido.”

Consoante 0 voto do Ministro Relator:
“Emoutras palavras, saber se 0 denominado ‘voto de qualidade’ da Presidente do
Cade pode ounfoser exercido de forma cumulativa com o voto porela proferido na
condi¢ao de conselheira, em caso de empate, exige a interpretaciio dos dispositivos   
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pertinentes da Lei 8.884/94 e do RegimentoInterno daautarquia, tarefa essa j4 em-
preendida pelo STJ, que, no julgamento do recurso especial, concluiu de forma con-
traria aos interesses da agravante (fls. 371-380 da PET 4.143/DF).”

Ou seja, o Supremo Tribunal Federal nao julgou a matéria no mérito, em face de
problemas procedimentais de falta de prequestionamento.

Com isso, o debate constitucional sobre o duplo voto permanece emaberto.
E,pelas proprias caracteristicas da composigéo do Cade, em comparac¢ao com

o Carf, pode-se afirmarque a deciséo do STJ nao é completamente paradigmatica
no Ambito infraconstitucional para fins de comparagao entre os dois 6rgaos. Basta
ver que a composi¢ao do Carf é paritaria entre conselheiros fiscais e contribuintes,
ea do Cade nao tem esta caracteristica - dentre outras diferengas.

19. Apenas por amorao debate, registre-se que levantamento efetuado nosite do
STF? indica a existéncia de apenas duas decisdes onde este tema tenha aflorado. A

do Cade, acima analisada, em que o debate de mérito era sobre umadecisao de um
Tribunal Administrativo onde o duplo voto foi aplicado.

A segunda foi em uma deciséo do proprio STF em que havia lacuna em sua

composi¢ao plena, pois laborava apenas com 10 Ministros, faltando a indicacao do
décimo primeiro membro. Foi no RE 631.102/PA, Relator Ministro Joaquim Barbo-
sa, caso que acabouporvalidar o mandato do senadorJader Barbalho, do PMDB do

Estado do Para. A andlise deste caso deve ser dividia em duaspartes, pois inicial-
mente naofoi usado o voto de qualidade para desempatar, mas 0 art. 205, paragrafo
tinico, II, do RISTF", por analogia, tendo sido mantida a decisaéo a quo, do TSE,
ap6s intenso debate acerca do uso desse tipo de voto. Registra-se no voto do entao
Presidente do STF, Ministro Cezar Peluso:

“(...) nao tenho vocagao para déspota. (...) De modo que, sé sendo um déspota,euteria
de imporao Tribunal essa solugio, que nao é de um segundovoto, ou que nao seria de
um segundo voto, comoesta previsto em outras decisdes, mas que simplesmente ado-
ta o teor do voto do Presidente como o teor da decisao.” (Julgado em 27.10.2010 e
publicado em20.6.2011)

A decisao pelo uso do art. 205, pardgrafo tinico, Il, do RISTF ao invés do voto

de qualidade, foi tomada por maioria de votos, tendo sido a minoria composta por
Gilmar Mendes, Dias Toffolli e Marco Aurélio.

Cerca de 30 dias apds, em 14 de dezembro de 2011, no julgamento dos Embar-

gos de Declaragio desse mesmo RE 631.102/PA, através do qual varios aspectos
foram discutidos, o Presidente da Corte modificou seu entendimento e usoupela
primeira vez, ao que tudo indica, 0 voto de qualidade para desempataro julgamen-
to emfavor doautor, 0 que asseguroua Jader Barbalho 0 gozo do mandato de sena-

 

9 meUtilizando-se as expressdes “voto de qualidade”, “voto de Minerva”e “voto duplo”.

'° RISTF: “Art. 205. Recebidas as informacéesou transcorrido orespectivo prazo, semoseuoferecimento, o Relator,
apés vista ao Procurador-Geral, pedira dia para julgamento, ou, quandoa matéria for objeto de jurisprudéncia con-

solidada do Tribunal, julgard 0 pedido. Pardgrafo nico. O julgamento de mandado de seguranga contra ato do

Presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Conselho Nacional da Magistraturasera presidido pelo Vice-Presi-

dente ou, no caso de auséncia ou impedimento, pelo Ministro mais antigo dentre os presentes a sessao. Se lhe couber

votar, nos termosdoart. 146, | a III, e seu voto produzir empate, observar-se-d 0 seguinte: I - nao havendo votado

algum Ministro, por motivo de auséncia ou licenga que nao deva durar por mais de trés meses, aguardar-se-d 0 seu

voto; II - havendovotadotodos os Ministros, salvo os impedidosou licenciadospor perfodo remanescentesuperior

a trés meses, prevalecerd 0 ato impugnado.”
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doraté 2018. A decisio pelo uso do voto de qualidade foi tomada por unanimidade
de votos.

20. Buscarealizada nosite do STJ pelas mesmaspalavras-chave'! indica poucos
casos.

Existe um ac6rdao em que o STJ reformouno mérito 0 uso do voto de qualida-
de pelo TRF daI* Regiao em que, tendo havido empate de 6 x 6, o Presidente o usou
para desempatar contra 0 acusadoe pela aceitacdo da dentincia”.

Ha também um acérdao que expressamente aplica o Direito Processual Penal
ao Direito Sancionatério Administrativo. Transcreve-se a ementa em face de sua
precisao e adequacao a matéria ora sob anilise:

“Direito administrativo. Atividade sancionatéria oudisciplinar da administragdo pui-
blica. Aplicagao dosprincfpios do processo penal comum.Arts. 615, § 1° e 664, parag.
tinico do CPP. Nulidade de decisdo punitiva em razio de voto diplice de componente
de colegiado. Recurso provido.
1. Consoante precisas ligdes de eminentes doutrinadores e processualistas modernos,
a atividade sancionatéria ou disciplinar da Administracao Publica se aplicam os prin-
cipios, garantias e normas que regem o Processo Penal comum,emrespeito aos valo-
res de protecao e defesa dasliberdades individuais e da dignidade da pessoa humana,
que se plasmaram no campodaqueladisciplina.
2. A teordos arts. 615, § 1° e 664, parag. inico do CPP, somente se admite 0 voto de
qualidade - voto de Minervaou voto de desempate- nos julgamentos recursais e man-
damentais colegiados em que o Presidente do 6rgao plural nao tenha proferido voto
quantitativo; em caso contrario, na ocorréncia de empate nos votos do julgamento,
tem-se como adotadaa decisaio mais favoravel ao acusado.
3. Os regimentosinternos dos 6rgaos administrativos colegiados sancionadores, qual
o Conselho daPolicia Civil do Parana, devem obediéncia aos postulados do Processo
Penal comum; prevalece,porser mais benéfico ao indiciado,o resultadode julgamen-
to que, ainda que por empate, cominou-lhe a sangao de suspensao por90 dias, ex-
cluindo-se 0 voto presidencial de desempate que Ihe atribuiu a pena de demissao,
porquanto 0 voto desempatadoré de ser desconsiderado.
4, Recurso a que se da provimento,para considerar aplicada ao ServidorPolicial Ci-
vil, no mbito administrativo, a sangao suspensiva de 90 dias, poraplicagio analdégica
dosarts. 615, § 1° e 664, pardg. tinico do CPP, inobstante 0 douto parecer ministerial
emsentido contrario.”
(RMS24.559/PR,Rel. Ministro Napoledo Nunes Maia Filho, Quinta Turma,julgado
em 3.12.2009, DJe de 1°.2.2010)

Nao foi encontrada nenhuma deciséo em que o voto de qualidade tenha sido
usado pelo STJ, apenas estas decisdes em que este Tribunal se debruca sobre seu
uso poroutros colegiados.

21. O sistema de duplo voto € perverso, pois gera um voto pelo empate e o mes-
mo voto segue no mesmosentido. Cria um superjulgador dentro de um sistema pa-
ritario e equidistante. Viola a isonomia e a ampla defesa. Viola o devido processo
legal - no qualos tribunais administrativos se inserem,na linha do que Luiz Rober-
to Barroso indicou em seu parecer acimatranscrito parcialmente.

'' Expressdes “voto de qualidade”, “voto de Minerva”e “voto duplo”.
"HC 63.486/MT,Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em26.6.2007, DJ de 20.8.2007, p. 298.   
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E diferente do mitico voto de Minerva, pois esta sequer votaria em caso de em-

pate no julgamento de Orestes. O tribunal de 500 pessoas empatou. Ela nao votou
duas vezes.

O temaainda nao foi enfrentado no mérito pelo STF, em face de prejudiciais
processuais no caso que lhe foi submetido. E o STJ enfrentou a questao no ambito

infraconstitucionale analisando outro Tribunal Administrativo, o Cade, que possui

configuragaéo completamente diversa dos Tribunais Administrativo-fiscais.
Comisso, entende-se plenamente aberto 0 campoparaa judicializagao do tema

no Ambito constitucional.

VI - O Processo Administrativo-fiscal é Informado pelos Principios do
Processo Penal e nao do Processo Civil

22. A procedéncia de qualquer imputagao fiscal deve ser reconhecida além de
qualquerdtivida razoavel, e a existéncia do voto duplo é uma clara demonstragao de
queeste patamarnao foi ultrapassado.

E aqui chegamos 4 proximidade entre o auto de infragao e a acusacao penal.
Nao é queseesteja a dizer que ambos geram crime- nesse sentido, Marciano Godoi
aponta enganos que nioestao presentes neste enfoque’’. O que se afirma é que uma
relacao de direito publico, tal como a tributaria aqui analisada, tem desequilibrios

no caso de julgamentos administrativos em face do voto duplo acima apontado. E
que a CDA,que instrumentaliza a execugaofiscal, tem proximidade com o carater
acusatério, préprio do Direito ptiblico e longe do carater dispositivo, préprio do
Direito privado, onde as partes estéo em patamarde igualdade. Trata-se de uma
relacao efetivamente desequilibrada, e nao estabelecida em bases igualitérias.

Essa afirmativa também nao tem nenhumarelagado com a questao dos direitos
fundamentais considerados individualmente, foco exposto por Villas-Béas", e

igualmente criticada por Marciano Godoi. Afinal, no 4mbito discursivo ha uma
forma muito simples de resolver esta questao. Basta colocar em perspectiva os di-
reitos fundamentais, tal como usualmente compreendidos,e a conclusiao sera univo-

ca: os direitos fundamentais sio do individuo, no caso, do contribuinte - logo, se-

gundoeste raciocinio, sempre havera in dubio pro contribuinte. Todavia,os direitos
fundamentais, tal como hoje sao compreendidos, nao englobam apenasosdireitos
individuais, mas também oscoletivos e os difusos, e ha de se entender, conforme a

conhecida frase de Oliver Wendell Holmes, “Impostos sao 0 prego que pagamos
pela civilizagio.”

Claro que em alguns paises este prego esta superfaturado, como no Brasil, onde
a carga tributdria é muito alta, sendo o 6nusfiscal mal distribuido. Mas nao se pode

compreender a questao tributdaria apenas como uma questao individual, embora
exista esta dimensdo. Trata-se também de uma questao socioeconédmica e que deve
ser compreendida comotal, envolvendocritérios de justiga e de isonomia, mas sem

O que Marciano Seabra de Godoi(“A Volta do in dubio pro contribuinte: avango ou retrocesso?” Grandes questées

atuais do Direito Tributdrio, 17° volume, Valdir de Oliveira Rocha (coord.). Sao Paulo: Dialética, 2013, p. 193) in-

tuiu que eu teria escrito em umtexto que circulou na internet, denominado“In dubio pro reo tambémvale para 0

contribuinte”, disponfvel no site Consultor Jurfdico: http://www.conjur.com.br/2013-jun-18/contas-vista-in-dubio-

pro-contribuinte-prevalecer. Nao foi este 0 foco. Naose pode equipararum ilicito criminal comum ilicito fiscal.
Marcos de Aguiar Villas-Béas, In dubio pro contribuinte. Sio Paulo: MP, 2012.  
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esquecer as palavras de John Marshall, da Corte dos EUA, no caso McCulloch
v. Maryland, de 1819, “o poderde tributar envolve o poderde destruir”.

23. O principio dispositivo é aquele que determina que 0 juiz deve julgara cau-
sa de acordo comosfatos que tiverem sido alegados e provadospelas partes. Ao juiz
€ vedado decidir de forma contréria ao que tiver sido comprovado nos autos'5, De-
corre de umarelagaotipica de direito privado em queaspartes, pelo menosteorica-
mente, encontram-se em igual patamar. O principio dispositivo € a base do proces-
so civil.

Este principio € utilizado primordialmente nas demandas em quese verifica 0
interesseparticular, individual. Ondese discute direitos disponiveis, privados. Nes-
te sistema,deixa-se aos particulares 0 debate sobre seus direitos disponiveis. Ovidio
Baptista dé um exemplo primoroso para a compreensio deste princfpio dispositivo:
“se o autor, fundado em um contrato de mtituo, promove uma acdo de cobranga
contra 0 devedor e este nao contesta a existéncia do contrato, mas simplesmente
alega ja ter pago a divida, ou que a mesmaja esta prescrita, ao juiz nao é dado ter 0
contrato de mutuo porinexistente’”!®.

O que se afirma é que 0 processo administrativo-fiscal nao é presidido pelo
principio dispositivo, mas pelo princfpio acusatério.

A diferenga pratica entre estes dois enfoques nao esta diretamenterelacionada
com o brocardo “‘o que nao esta nos autos, nfo esta no mundo”. Sua diferenga esta
na resposta a pergunta: “quem coloca o mundonos autos?” Se a resposta for: “as
partes que litigam em igualdade de condicdes”, estaremos defronte de um principio
dispositivo; se umadaspartes estiver se sobrepondoA outra, estaremos defronte de
umasituagao acusatéria.

A base da opgao normativa pelo principio dispositivo ou acusatério esté na
concepcao do papel do Estadona prestagiio jurisdicional. Quanto maiora liberdade
dadaaspartes para disporde seus direitos, 0 sistema sera mais tendente ao princi-
pio dispositivo, Quanto mais tendente ao fortalecimento do poderdos julgadores,
mais acusatorio seré o sistema!’.

Noprocessopenal, portratar de direitos fundamentais, portanto indisponiveis,
tem-se uma 6tica predominantemente acusatdria. O juiz deve buscar a verdade ma-
terial ondeela estiver, s6 condenando seas provas 0 convencerem beyondanyrea-
sonable doubt, sendo que, em caso de dtividas, aplica-se a maximain dubio proreo.

No processo civil, por serem direitos disponiveis, usa-se predominantemente o
principio dispositivo.

Observe-se que existem mitigagdes de ambososlados. No processo penalexis-
te a transagao penal'*. No processocivil, a 4rea de Direito de Familia trata de direi-
tos indisponiveis, o que da maiorliberdadeao juiz na busca de provas.

'S Ovidio Baptista da Silva, Teoria geral do processocivil, 4° ed. Sao Paulo: RT, 2006,pp. 47/49.
© Ob. cit., p. 47.

Para umaanilise histérica da aplicagdodo principio dispositivo e do inquisitivo no processocivil bras’
menda-se a leitura da obra minuciosae de félego de Moacyr Amaral dos Santos, intitulada Provajudici
e comercial, escrita em cinco volumes. Este assunto encontra-se no volume I, pp. 109/126.
Lei 9.099/1995,art. 76: “Havendorepresentagao ou tratando-se de crime de agao penalptiblica incondicionada,
sendocasode arquivamento, o Ministério Publico poderé propora aplicagao imediata de pena restritiva de direitos
ou multas, a ser especificada na proposta.”
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A bemda verdade, a distingao esta no interesse ptiblico e na protecao de bens

de extrema importancia, comoa vida, a liberdade etc. No caso do Direito Tributa-

rio, nao se defende o patrimGnio, sob a 6tica do contribuinte, mas também e em

especial sua liberdade. Os estudos de Ricardo Lobo Torres bem apontam nesse ca-

minho”.
O direito patrimonial entre pessoas privadas é disponitvel; o direito patrimo-

nial onde uma das partes é umente ptblico naoé - decorre de reserva legal tribu-
tdria. Logo, 0 uso do principio dispositivo nestas situag6es - onde aparece um ente

puiblico com umarelagio de indisponibilidade patrimonial - € inadequado; deve-se

usar 0 principio acusatério - busca da verdade material a todo custo, e nao da ver-

dade formal. E deve-seaplicaras regras a ele atinentes.
Porisso é que o processo fiscal encontra-se muito mais vinculado ao processo

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

processopenale 0 fiscal esto primordialmente vinculadosao principio inquisitivo,

enquanto o processocivil esta primordialmente vinculadoao principio dispositivo.
O processofiscal trata de direitos indisponiveis do Poder Ptblico, que os Pro-

curadores nio podem abrir mao exceto se autorizados nos limites do principio da

reserva legal tributaria. E os direitos fundamentais estao no cerne desta relagio:

isonomia, legalidade, ampla defesa, liberdade, integridade normativa etc. Mesmo

que considerados de formasocial/coletiva, nao devem ser desconsiderados- e nem

sua dimensao individual.
Logo, ao invés de haver um titulo resultante de uma composic&o de vontades

(titulos executivos civeis) temos um titulo que resulta de imposigao do Estado(titu-

los executivos fiscais). Ainda mais quando o Estado usa do sistema de duplo voto

para decidiras lides administrativo-fiscais.

Observa-se ainda que, (a) além do voto duplo, (b) é vedado as Cortes Adminis-

trativo-tributdrias analisar argumentos sobre a inconstitucionalidade dasleis e de-

mais atos normativos, mesmo com a vastidao de normastributarias em nossa Carta.
24. A existéncia do voto duplo, afasta a certeza e a liquidez do titulo executivo

extrajudicial constitufdo, conforme ja expus em outro texto, ao qual remetoo leitor

interessado em aprofundara andlise deste tema”’.
Se a Administragao Tributaria, que possui tao grande poder na andlise e no

julgamento de seus prdprios atos fiscalizatérios, naéo consegue maioria ordinaria

para sua deliberagao, ensejando o uso do voto duplo para o desempate do processo,

nao se podeatribuirao titulo executivo extrajudicial a mesma forga que aos demais

titulos. A CDA - Certidao de Divida Ativa perde a forca e a qualificagao que a nor-
malegal e jurisprudencial lhe atribui - vide a Lei 6.830/1980 (Lei de Execugdes

Fiscais) que estabelece literalmente “Art. 3° Divida Ativa regularmente inscrita

goza da presungdo decerteza e liquidez. Paragrafo Unico - A presunciio a que se

"Ver, portodos, seu Tratadode Direito Constitucional, Financeiro e Tributdrio. Rio de Janeiro: Renovar.

Fernando Facury Scatff, “Processo fiscal, principio inquisitivo e teoria da prova ou porque a execugaofiscal deve

ter comolegislacao subsidiaria o CPP e nao o CPC”, Grandes quest6es atuais do Direito Tributdrio, 14° volume,

Valdir de Oliveira Rocha (coord.). Sao Paulo: Dialética, 2010.
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refere este artigo é relativa e podeserilidida por prova inequivoca,a cargo do exe-
cutado ou deterceiro, a quem aproveite.”

Este mal-entendido gera um erro crasso, que € a aplicago dasregras dispositi-
vas na LEF,tal como no CPC,pois ambosse referem a “direitos patrimoniais”, ou
seja, disponiveis - o que é um erro.

Logo, se a cognigao exercida pelo Carf e 6rgaos semelhantes é limitada, seja
pelo voto de qualidade, seja pela vedagao & andlise constitucional, é imperioso que
o PoderJudiciario aja e corrija estas distorgdes, ainda mais porser indisponivel o
patrim6nio ptiblico e sua cobrangaestritamente vinculada ao principio da reserva
legal tributaria. Em face desses fatores, a CDA que surge deste processo nao possui
as mesmascaracteristicas de um titulo executivo extrajudicial civel.

VII - Conclusées: Quais os Efeitos do Voto Duplo nas Cortes
Administrativo-tributarias?

25. Consideradas as diferengas acima apontadas, 0 que nosleva a crerna in-
constitucionalidade do sistemade voto duplo nos Tribunais Administrativo-fiscais,
quais as consequéncias do empate?

Suponhamos que a Corte Administrativo-fiscal tenha se dividido em partes
iguais acerca da existéncia ou nao do fato imponivel, o que afasta o surgimento da
obrigacao de pagaro tributo. Por exemplo, surgem dividasreais - dai o empate- se
© contribuinte adotou ou nao a conduta prevista na normadeincidéncia. Nessa clas-
se de dtividas, materiais, faticas, deve haver o afastamento completo da imposigao
tributaria, pois o Estado nao foi capaz de comprovar, além de qualquerdtivida ra-
zoavel, a materialidade da obrigacio de pagaro tributo.

Outra possibilidade de dividas diz respeito ao correto enquadramento da con-
duta na legislagao tributaria. Por exemplo,se é aplicavel a aliquota X ou Y de uma
determinadaclassificagao fiscal. Nao se discute a materialidade da conduta, apenas
seu correto enquadramento para fins de quantum debeatur. Neste caso, havendo
empate, seria validada a conduta do réu/contribuinte, afastandoa pretensiofiscal.

O mesmoocorreria na hipdtese de aplicagao de multas isoladas (de 30% sobre
o valor da mercadoria, aplicadas em razdo do Decreto-lei 37/ 19667'), quando, em
caso de empate na votagao, a conduta considerada irregular teria sua multa afasta-
da.

Emsintese, havendo empate nosprocessos administrativo-fiscais, considera-se
que a Administragao Publica nao conseguiu comprovar acima de qualquer dtivida
razoavel a conduta irregular do contribuinte, o que levaria A sua validacdo. Ou seja,
in dubio pro contribuinte.

Decreto-lei 37/1966, verbis: “Art.169 - Constituem infragdes administrativas ao controle das importag6es: importar
mercadoriasdo exterior: b) sem Guia de Importagao ou documento equivalente, que nao impliquea falta de depdsi-
to ou a falta de pagamento de quaisquer 6nus financeiros ou cambiais: Pena; multa de 30% (trinta por cento) do
valor da mercadoria.”   


