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CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA (120)
IMPETRANTE: SAP BRASIL LTDA 
IMPETRADO: PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, CONSELHEIRO 
PRESIDENTE DA 1ª TURMA DA 3ª CÂMARA DA 1ª SEÇÃO DO CARF 

DECISÃO

Em apertada síntese, trata-se de mandado de segurança impetrado por SAP BRASIL 
LTDA contra ato coator atribuído ao PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 
DE RECURSOS FISCAIS (CARF) e ao PRESIDENTE DA 1ª TURMA ORDINÁRIA DA 3ª 
CÂMARA DA 1ª SEÇÃO DO CARF objetivando, em sede liminar, a retirada imediata do 
Processo Administrativo nº 19515.722545/2013-21 da pauta de julgamentos da 1ª Turma 
Ordinária da 3ª Câmara da 1ª Seção do CARF, marcada para o dia 14/02/2017.

Para tanto, relata a impetrante que, após ser autuada por suposto recolhimento a menor 
de IRPJ e CSLL (anos de 2008 e 2009), decorrente da glosa de despesas consideradas não 
dedutíveis pela fiscalização, interpôs impugnação contra o referido auto de infração, a qual restou 
desacolhida.

Inconformada, apresentou recurso voluntário ao CARF, distribuído à 1ª Turma da 3ª 
Camara da 1ª Seção e incluído na pauta de julgamento do dia 14/02/2017 (às 9 horas da manhã).

Informa ainda que, em 30/12/2016, foi publicada a Medida Provisória nº 765 que, 
entre outras medidas, instituiu o Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil e o 
Bônus de Eficiência e Produtividade na atividade Tributária e Aduaneira. 



Alega que a criação de um sistema de remuneração variável (bônus) para os cargos de 
Auditor-Fiscal e Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil condicionado ao volume de 
arrecadação de multas tributárias e aduaneiras impacta, sobremaneira, a imparcialidade dos 
julgamentos do CARF, uma vez que os conselheiros representantes da Fazenda Nacional são 
Auditores Fiscais e, por isso, receberão os referidos bônus de eficiência proporcionais ao valor das 
autuações sobre as quais lhes competem apreciar e julgar.

Aduz, em síntese, que “o crédito tributário (multas) mantido no âmbito de 
julgamentos levado a efeito no CARF será direta (ou indiretamente) revertido a favor dos 
Conselheiros representantes da Fazenda, através de acréscimo de sua remuneração até o limite 
do teto constitucional”, o que gerará dúvidas a respeito do interesse econômico e financeiro dos 
Conselheiros representantes do FISCO no CARF, acarretando, assim no impedimento de suas 
atuações como julgadores.

Por esta razão, configurado o impedimento dos conselheiros, representantes da 
Fazenda Nacional, requer a retirada de pauta de seu processo administrativo prevista para 
14/02/2017.

Inicial instruída com os documentos juntados aos autos.

Decido.

Para a concessão da liminar, torna-se necessária a presença dos requisitos da 
plausibilidade do direito invocado e do risco da demora na prestação jurisdicional, os quais, dentro 
de um juízo perfunctório, não vislumbro estarem presentes neste caso.

Com efeito, não se desconhece a celeuma criada a partir da instituição do bônus aos 
integrantes da carreira da Receita Federal do Brasil (RFB). Matéria, aliás, que, por arrastamento, 
já teve sua repercussão geral reconhecida pelo Ministro Ricardo Lewandowski (TEMA 934).



Muito menos, que, em outras varas desta Seção Judiciária do Distrito Federal, já foram 
prolatadas r. decisões monocráticas acolhendo a tese defendida na peça inaugural (reconhecendo, 
liminarmente, a presunção de prejuízo aqui também defendida).

Ocorre que, com toda venia aos entendimentos em contrário, entendo que não há 
razões fáticas e jurídicas para se firmar a necessidade de obstar, neste momento, o curso regular do 
contencioso fazendário instaurado perante o CARF.

Primeiro, porque, antes do julgamento guerreado, não se pode ignorar que a decisão a 
ser tomada pelo colegiado poderá ter, até mesmo, um resultado que torne absolutamente 
irrelevante a participação questionada (p.e., votação unânime, etc.).

Segundo, porque, igualmente, não se pode desconsiderar que o entendimento a ser 
adotado pelo órgão colegiado poderá estar em perfeita consonância com os ditames legais e a 
jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores acerca da matéria de fundo a ser examinada.

Terceiro, porque, modernamente, o reconhecimento de qualquer nulidade processual 
exige a cabal demonstração de prejuízo pela parte interessada, consoante art. 283, parágrafo único, 
do Novo Código de Processo Civil (aplicável por analogia ao caso em tela).

Quarto, porque, em última análise, obstar abruptamente o curso de um expediente 
administrativo por meio de decisão judicial deve ser medida excepcional, reservada a situações 
teratológicas, sob pena de indevida quebra do Princípio da Separação dos Poderes (CF/88, art. 2º).

O que não é a hipótese dos autos.

Afinal, ainda que a participação questionada pudesse provocar alguma espécie de 
prejuízo real à impetrante, o certo é que, ainda assim, ela teria ao seu dispor uma série de medidas 
jurídicas (dentro e fora do CARF) para sanar suposta ocorrência de lesão aos seus interesses.



Por se tratar de Recurso Voluntário de decisão proferida em 1ª instância, a impetrante 
ainda teria resguardado o direito de interpor outros recursos perante o próprio CARF, nos termos 
do art. 64 do RICARF.

Recursos esses que, sabidamente, geram a suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário em lítigio.

O que, por si só, impede a concessão de Mandado de Segurança nos termos do art. 5º 
da Lei 12.016/2009, cuja redação é a seguinte:

         "Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: 

     I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, 
independentemente de caução; 

      II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; 

      III - de decisão judicial transitada em julgado." (destacado) 

Não bastasse isso, a impetrante também poderia manejar ação judicial demonstrando, 
cabalmente, eventual erro ou vício no julgamento administrativo do CARF, a correlação existente 
com a participação aqui impugnada e o real prejuízo (jurídico e/ou econômico) suportado.

Ação essa que, inclusive, poderia contar com pedido liminar visando suspender os 
efeitos decorrentes da participação tida por ilícita.

Em outras palavras, mesmo dentro de um juízo hipotético, resta claro que a impetrante 
disporia de outros meios menos agressivos para se proteger, caso viesse a se confirmar o risco de 
sofrer prejuízos por eventual decisão colegiada do CARF maculada pela ausência de 
imparcialidade.



Ou seja, no nosso sentir, não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 1º da Lei 
12.016/2009 para o deferimento da segurança liminar pleiteada.

No caso em tela, ao que parece, é o deferimento da suspensão que teria o condão de 
gerar aquilo que se convencionou chamar de "dano inverso".

Afinal, ao se impedir o julgamento, na forma pretendida e pelos motivos sugeridos na 
exordial,  automaticamente, estar-se-ia, de maneira indireta,  estendendo a pecha de nulidade a 
todos os julgamentos realizados pelo CARF desde a publicação da questionada Medida Provisória 
nº 765/2016.

O que levaria a uma total insegurança jurídica ao sistema de contencioso fazendário, 
prejudicando não apenas a Fazenda Pública Federal (retardando ad infinitum a exigibilidade dos 
seus créditos), como, também, a todos os demais contribuintes que, durante o mesmo período, 
obtiveram julgamentos favoráveis perante aquela Corte de Contencioso Fazendário.

Isso tudo, sem falar no descrédito que passaria a macular todas as decisões proferidas 
pelo CARF.

Logo, resta evidente que, neste momento de prelibação, merece ser prestigiada a 
segurança do sistema, deixando-se para avaliar, pontualmente, caso a caso, as eventuais situações 
em que o recebimento do bônus questionado motivou a participação indevida (e prejudicial) dos 
representantes do Fisco perante o CARF.

                   Até porque, não é supérfluo recordar que o CARF é um órgão colegiado, cuja 
composição inclui, de maneira paritária, conselheiros representantes da Fazenda Nacional e 
representantes dos contribuintes. 

                Paridade  essa  que,    via de regra,  serve   exatamente  para garantir um julgamento 
igualitário e justo.



                  Dessa forma, não se verifica, nesse exame sumário, ilegalidade a ensejar a intervenção 
imediata do Judiciário.

                Ainda mais, considerando que, como visto, a hipótese dos autos encontra óbice no art. 
5º, inciso I, da Lei que regula o mandado de segurança (impetrante dispõe de recurso 
administrativo com eficácia suspensiva para sanar eventuais prejuízos decorrentes do ato 
questionado).       

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.

Outrossim, considerando a notória quantia de recursos administrativos que tramitam 
atualmente perante o CARF, bem como a notícia de ajuizamento de demandas repetitivas 
abordando o mesmo tema de direito (que estão recebendo conclusões diversas dentre os 
respectivos julgadores), determino a instauração do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 
DEMANDAS REPETITIVAS, conforme autoriza o art. 977, I, do NCPC.

Oficie-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Após, notifique-se a autoridade para que preste as devidas informações, no prazo de 
10 (dez) dias.

Intime-se o representante judicial da autoridade coatora, nos termos do art. 7º, inciso 
II, da Lei nº 12.016/2009.

Após, ao MPF.

Por fim, retornem os autos conclusos para sentença.

Publique-se.



Brasília, 13 de fevereiro de 2017.

(assinado digitalmente) 

ROLANDO VALCIR SPANHOLO

Juiz Federal Substituto da 21ª Vara Federal/DF

Imprimir


