
Seção Judiciária do Distrito Federal
14ª Vara Federal Cível da SJDF

PROCESSO: 1009709-03.2016.4.01.3400
CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA (120)
IMPETRANTE: SARAH MARIA LINHARES DE ARAUJO PAES DE SOUZA, TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO,
SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO, MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES, ANA CLARISSA MASUKO DOS
SANTOS ARAUJO, CASSIO SCHAPPO
IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA SUPERIOR DO CARF-MF, FAZENDA NACIONAL

DECISÃO

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Sarah Maria Linhares de Araújo
Paes  de  Souza  e  Outros  contra  ato  do  Presidente  do  CARF  –  Conselho  Administrativo  de
Recursos Fiscais  do Ministério  da Fazenda,  objetivando  a  concessão de  liminar  “para  que seja
determinada a manutenção das sessões agendadas para os dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2016,
relativamente  às  Turmas  Ordinárias  das  quais  os  Impetrantes  são  integrantes,  a  saber,  1ª  Turma
Ordinária da 2ª Câmara, 1ª Turma Ordinária da 3ª Câmara e 2ª Turma Ordinária da 3ª Câmara, todas da
3ª Seção, com a adoção de todos os atos administrativos necessários à sua realização, notadamente a
emissão de passagens aéreas e pagamento de diárias para todos os Conselheiros integrantes das
referidas Turmas,  tanto  aqueles representantes dos Contribuintes,  como aqueles representantes  da
Fazenda Nacional, acompanhada, ainda, do pagamento da respectiva remuneração prevista no art. 2º
do Decreto n° 8.441, de 29 de abril de 2015 para os Conselheiros que se fizerem presentes à reunião.

Subsidiariamente,  requer  a  manutenção  do  pagamento  da  Gratificação  de  Presença
estabelecida pela Lei n. 5.708/71, ainda que suspensas as sessões ordinárias de julgamento, em razão
do caráter alimentar da verba.

Com a inicial, documentos de fls. 39-365.

Decido.

A Lei 5.708/71 instituiu a gratificação pela participação em órgãos de deliberação coletiva
da administração federal direta e autárquica, cujo valor foi fixado pelo Decreto n. 8.441/2015, que assim
dispõe:

Art.  1º O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -  CARF, órgão colegiado judicante,
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integrante  da  estrutura  do  Ministério  da  Fazenda,  é  constituído,  paritariamente,  por
representantes da Fazenda Nacional e dos contribuintes, na forma da legislação.

§  1º Os  conselheiros  representantes  dos  contribuintes  no  CARF  estão  sujeitos  às
restrições ao exercício de atividades profissionais em conformidade com a legislação e
demais normas dos conselhos profissionais a que estejam submetidos, observado, em
qualquer caso, o disposto no art. 10 da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

§ 2º As restrições a que se refere o § 1º incluem a vedação ao exercício da advocacia
contra a Fazenda Pública federal, nos termos da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994.

§  3º O  conselheiro,  sem  prejuízo  de  outras  exigências  legais  e  regulamentares,  firmará
compromisso de que observará durante todo o mandato as restrições a que se refere este
Decreto, ficando sujeito às sanções previstas na legislação.

Art. 2º A gratificação de presença estabelecida pela Lei  nº 5.708, de 4 de outubro de
1971,  devida  exclusivamente  aos  conselheiros  representantes  dos  contribuintes  no
CARF, corresponderá à sexta parte da remuneração do cargo em comissão do Grupo-
Direção e Assessoramento Superiores - DAS nível 5, conforme estabelecido na Lei nº
11.526, de 4 de outubro de 2007, por sessão de julgamento.

§ 1º Serão remuneradas pela gratificação de presença de que trata o caput até, no máximo,
seis sessões de julgamento por mês.

§  2º  Para  a  caracterização  da  presença  de  que  trata  o  caput,  deverá  ser  comprovada  a
participação efetiva na sessão de julgamento, na forma estabelecida em ato do Ministro de
Estado da Fazenda.

Art. 3º O pagamento da gratificação de presença de que trata o art. 2º fica condicionado à
existência de dotação orçamentária e autorização específica na Lei Orçamentária Anual.

No  presente  caso,  os  Impetrantes,  conselheiros  representantes  dos  contribuintes  no
CARF, insurgem-se contra a suspensão das sessões de julgamentos relativas às Turmas Ordinárias da
3ª Seção de Julgamento e da consequente ausência da gratificação de presença, em decorrência da
paralisação das atividades dos integrantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.

Com efeito, verifica-se que o art. 2º da Portaria n. 893/2015 estabelece que “o CARF
deverá realizar reuniões mensais com, no mínimo, seis sessões de julgamento cada”. A seu turno, o
Regimento  Interno  do  CARF dispõe  que  “as  turmas  ordinárias  realizarão  até  12  (doze)  reuniões
ordinárias por ano” (art. 52, fl. 98).

Dessa forma, o CARF fixou o calendário de sessões de julgamento do ano calendário de
2016 (fls. 121-124), de forma a possibilitar aos conselheiros a análise prévia dos processos, elaboração
dos votos e demais obrigações estabelecidas no art. 41 do RICARF (fl. 92).

Assim, ainda que a Administração possa, em tese, rever de ofício os seus atos, tenho que
a suspensão das sessões de julgamento, ainda que por motivo de força maior, impacta diretamente na
garantia do recebimento da remuneração dos conselheiros representantes dos contribuintes no CARF,
tendo em vista os impedimentos profissionais acima apresentados e a vinculação da gratificação à
presença física destes nas sessões de julgamento.

Ademais, é de se atentar que a sessões de julgamento foram suspensas em decorrência
de deflagração de greve dos Auditores Fiscais, que não sofreram, a princípio, qualquer prejuízo em
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razão da paralisação de suas atividades. Nessa linha, não parece razoável que terceiros, que em nada
deram causa ao fato, sejam prejudicados.

Acresça-se, por fim, que os conselheiros representantes dos contribuintes exercem outras
atividades, além do comparecimento às sessões de julgamento, conforme se extrai da simples leitura do
art. 41 do RICARF.

 A suspensão das sessões de julgamento, com a consequente ausência de pagamento
da gratificação de presença viola, pois, o direito constitucional ao recebimento da remuneração.

Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar  para determinar  à  autoridade
impetrada que proceda ao pagamento da respectiva gratificação aos Impetrantes, relativo às sessões
pautadas  no  ano  calendário  de  2016,  e  suspensas  em  razão  da  paralisação  das  atividades  dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal.

Notifique-se, com urgência, a autoridade impetrada para cumprimento, bem como para
prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.

Ciência à AGU.

Por fim, ao MPF.

Brasília/DF, 12 de dezembro de 2016.

Juiz Eduardo S. Rocha Penteado

14ª Vara Federal do DF
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