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CARF ESTABELECE NOVOS PROCEDIMENTOS PARA 

ACESSO AOS PROCESSOS Data 28/10/2010 

 
 
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais publicou em 26/10/2010 a Portaria n.º 
45/2010, que estabelece nova rotina em relação aos pedidos de vista e cópia feitos 
pelo Contribuinte. Com efeito, a Portaria regulamenta, no âmbito do CARF, as novas 
exigências feitas pela MP n.º 507/2010, que inseriu a necessidade de apresentação de 
instrumento público específico para a prática de atos perante órgãos da administração 
pública que impliquem na quebra de sigilo fiscal.  
 
De agora em diante, os pedidos que não forem apresentados pessoalmente pelo 
contribuinte deverão ser feitos por procurador com poderes específicos concedidos por 
instrumento público. A exigência estende-se também aos substabelecimentos. As 
procurações apresentadas antes da publicação da Portaria n.º 45 não serão 
alcançadas pela exigência, mas valerão pelo prazo máximo de 5 anos. 
 
Tais exigências, contudo, são desproporcionais e desarrazoadas, inserindo no 
processo administrativo fiscal formalismo desnecessário e despropositado sob o 
pretexto de promoção da segurança dos dados dos contribuintes. Despropositado 
porque a segurança das informações não se sobrepõe às prerrogativas constitucionais 
dos advogados e tampouco às exigências mencionadas constituem meio adequado a 
obstar o acesso indevido e a má utilização de dados sigilosos dos contribuintes. 
 
Em síntese, observa-se a adoção de uma medida precipitada, oriunda de 
considerações políticas e não técnicas, que não apenas é inadequada e insuficiente à 
solução do problema verificado, como tem enorme potencial para ser usado como mais 
uma blindagem de acesso do contribuinte a informações pessoais que lhe são caras e 
necessárias. 
 
Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos, 
 
 
 



 

 

 

 

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. 
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Responsáveis: 
 
 
Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 
Tel.: 11 3201-7553 
 
 
Cassio Sztokfisz (cassio@ssplaw.com.br) 
Tel.: 11 3201-7554 
 
 
Bruno Baruel Rocha (bruno@ssplaw.com.br) 
Tel.: 11 3201-7588 
 
 
Flavio Eduardo Carvalho (flavio@ssplaw.com.br) 
Tel.: 61 3252-6155 
 


