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O advento da Medida Provisória no 449, com sua posterior conversão na Lei nº 
11.941/09, introduziu relevantes alterações na legislação tributária, principalmente 
com a criação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, cujo 
Regimento Interno foi aprovado pela Portaria MF no 256/09. Assim, 28 de agosto de 
2009, foi publicada a Portaria MF no 438/09, que aprovou o Regimento Interno do 
Comitê de Seleção de Conselheiros – CSC, e sobre o qual passamos a tecer alguns 
comentários. 
 
O CSC terá por atribuição e finalidade definir as diretrizes do processo de seleção e 
avaliar os candidatos constantes de lista tríplice enviada pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, pelas Confederações representativas de categoria econômica de 
nível nacional, e pelas Centrais Sindicais. Poderão constar da citada lista 
representantes da fazenda, dos contribuintes e dos trabalhadores. 
 
O Comitê será composto por um representante (i) da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - RFB, indicado pelo Secretário da Receita Federal do Brasil; (ii) da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, indicado pelo Procurador-Geral da 
Fazenda Nacional; (iii) das Confederações representativas das categorias 
econômicas de nível nacional, que poderão indicar profissional com notório 
conhecimento de direito tributário ou de contabilidade; (iv) da sociedade civil; e (v) do 
CARF, representado por seu presidente, que presidirá o CSC.  
 
O Presidente do CARF é membro nato do CSC, sendo os demais designados por ato 
do Ministro da Fazenda para mandato de dois anos, podendo ser renovado.  
 
As deliberações do CSC serão tomadas por maioria absoluta, com o quorum mínimo 
de 3/5 dos membros, sendo um deles, necessariamente, o Presidente do CSC, e 
delas não cabe recurso. 
 
A avaliação de aptidão e seleção dos candidatos relacionados na lista tríplice 
compreenderá análise de currículo e entrevista para aferir os conhecimentos 



 

 
 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais mudanças 
e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para esclarecimentos 
adicionais. 

 

específicos inerentes à função e a disponibilidade do indicado para o exercício do 
mandato. 
 
Constatada a aptidão de todos os candidatos relacionados na lista tríplice, o 
Presidente do CSC encaminhará o resultado da avaliação ao Ministro da Fazenda, 
que designará Conselheiro para mandato de três anos. 
 
Sendo o que nos reservava o momento, permanecemos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos adicionais. 
 

Responsáveis: 

 

Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7553 

 

Cassio Sztokfisz (cassio@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7554 
 


