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ALERTA GERENCIAL 

CARF AMPLIA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE JULGAMENTO VIRTUAIS  

PARA TURMAS ORDINÁRIAS E DA CÂMARA SUPERIOR  

 

Inteiro Teor – Portaria CARF n° 10.786/2020 

Por meio da Portaria n° 10.786, publicada no Diário Oficial da União de 29 de abril de 2020, o Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais regulamentou a realização de sessões virtuais de julgamento, por 

videoconferência, das Turmas Ordinárias e da Câmara Superior. 

As sessões de julgamento não presenciais abrangerão os processos com valor original inferior a um milhão de reais 

e, independentemente do valor, aqueles que versem exclusivamente sobre matéria objeto de súmula ou resolução 

do CARF ou, ainda, de decisão definitiva de tribunais superiores (STF ou STJ), proferidas na sistemática de 

repercussão geral ou repetitivos. 

No caso de sustentação oral, a ser realizada por meio de áudio/vídeo previamente gravado, o respectivo pedido 

deverá ser apresentado com antecedência de até dois dias úteis do início da reunião, por meio de formulário próprio 

constante da Carta de Serviços, destacando o link do áudio/vídeo. 

Considerando que as sessões de julgamento não terão transmissão simultânea, será facultada às partes a solicitação 

de retirada de pauta de processo para inclusão em reunião presencial, quando estas voltarem a ser realizadas, 

devendo tal pedido ser formalizado em até dois dias úteis antes do início da reunião virtual, por meio de formulário 

próprio constante da Carta de Serviços. 

Posteriormente, em até cinco dias úteis da realização da reunião virtual, o respectivo vídeo será disponibilizado no 

sítio do CARF, para conhecimento das partes, dos interessados e da sociedade em geral. 

A portaria entra em vigor no dia 4 de maio produzindo seus efeitos a partir de então, se aplicando às sessões 

julgamento das Turmas Ordinárias e da CSRF que ocorrerem a partir do mês de junho e perdurando enquanto 

vigorar a recomendação de isolamento social. 

Sendo o que nos cabia informar no momento, permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento. 

http://idg.carf.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/boletim-de-servicos-carf/portarias-carf-2020/portaria-carf-10786-sessao-nao-presencial.pdf

