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9

Apresentação

É com enorme satisfação que apresentamos à comunidade jurídica 
obra coletiva intitulada “Análise crítica da jurisprudência do CARF”, 
destinada ao estudo crítico-reflexivo de acórdãos relevantes e atuais do 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, temática importante tanto 
para aqueles que possuem atuação profissional no referido órgão colegiado 
administrativo, quanto para aqueles que se dedicam principalmente ao 
ensino e à pesquisa acadêmica em matéria tributária.

A proposta dessa obra centra-se na reflexão sobre questões polêmicas 
atuais tanto sobre temas processuais quanto sobre temas de mérito relativos 
à competência das três seções de julgamento do CARF. Por se tratar de 
obra com enfoque específico, as contribuições foram construídas por seus 
autores, preferencialmente, com base na formação de posicionamento 
jurisprudencial e sob o pálio das controvérsias doutrinárias existentes nos 
ramos do direito material e processual tributário. 

Com isso, os artigos mostram-se práticos e objetivos, o que não 
afasta, por óbvio, a ponderação das teorias e teses que norteiam cada 
tema, de modo que se apresentam para o leitor efetivas contribuições 
científicas, todas elas imbuídas do intuito construtivo de aperfeiçoar a 
jurisprudência do CARF.

Em matéria de organização, os textos estão dispostos em ordem 
alfabética dos autores, considerando o primeiro nome de cada autor.

Expressamos nossa gratidão por poder contar com a generosidade 
de estudiosos e profissionais de reconhecido saber jurídico que, mesmo 
com seus inúmeros e desafiadores afazeres, dispuseram-se a produzir um 
artigo para a presente obra.

Belo Horizonte, agosto de 2019.

Os organizadores
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