
Seção Judiciária do Distrito Federal  

17ª Vara Federal Cível da SJDF

SENTENÇA: TIPO A

PROCESSO: 1022947-84.2019.4.01.3400

CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

IMPETRADOS: PRESIDENTE DA 1.ª SEÇÃO DE JULGAMENTO DO CARF E SEU PRESIDENTE E CÂMARA
SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS E SUA PRESIDENTE

 

 
Vistos, etc.

I – Relatório

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Banco
Santander (Brasil) S.A. em face de atos alegadamente ilegais imputados à 1.ª Seção de Julgamento do
CARF e seu Presidente e à Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF e seu Presidente,
consubstanciados nas decisões monocráticas proferidas, no âmbito do Processo Administrativo
16327.720550/2013-29, que, respectivamente, não admitiu, em parte, o recurso especial por ela interposto, e
rejeitou o agravo manejado contra aquela decisão, sem possibilidade de revisão pelo colegiado, nos termos da
norma regimental daquele Conselho.

Na petição de ingresso (fls. 4/53), alega a parte impetrante, em síntese, que interpôs recurso
especial contra o Acórdão 2402-006047, recurso esse inadmitido, em parte, por decisão monocrática da
primeira autoridade impetrada. Aduz que, irresignado com a aludida inadmissibilidade, manejou agravo junto à
CSRF, o qual foi rejeitado pela segunda autoridade impetrada, também por meio de decisão monocrática.
Assevera que o recurso especial interposto atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos no
regimento interno do CARF. Defende que a decisão monocrática proferida no agravo por ela interposto deve
ser submetida à apreciação do órgão colegiado, sob pena de ofensa ao princípio da colegialidade das
decisões.

Donde requer a parte acionante seja concedida a segurança para, anulando, parcialmente, as
decisões monocráticas proferidas pelas autoridades impetradas, determinar a admissibilidade do recurso
especial por ela interposto, procedendo ao seu encaminhamento para análise e julgamento pelo colegiado da
CSRF.

Cumprindo determinação judicial (fl. 606), a parte impetrante emendou a petição inicial,
justificando o valor dado à causa (fls. 610/615).

A análise da medida liminar foi postergada para após as informações (fl. 606), nas quais as
autoridades impetradas, defendendo a legalidade dos atos combatidos, pugnam pela denegação da segurança
(fls 627/646).

Em manifestação (fls. 651 e 652), o Ministério Público Federal aduz não haver interesse jurídico
primário a justificar sua intervenção na lide.

A União requer seu ingresso na demanda (fls. 654/689).

É o relatório.
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II – Fundamentação

Inicialmente, a teor do que dispõe o texto constitucional, “conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável
pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do poder público” (Constituição Federal, art. 5.º, inciso LXIX).

De modo que, para fins da ação constitucional, autoridade coatora é aquela competente para
corrigir a ilegalidade impugnada, ou seja, a autoridade que dispõe de meios para executar a ordem emanada
no caso da concessão da segurança. De se ver que a precisa indicação da autoridade coatora é de
fundamental importância, inclusive, para a fixação da competência do órgão judicante que irá processar e julgar
a ação mandamental. A competência no mandado de segurança é definida pela qualificação e pela hierarquia
da autoridade apontada como coatora, e não pela natureza do ato impugnado. (Cf. STF, MS 21.109/DF,
Tribunal Pleno, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, DJ 19/02/1993; RE 108.616/DF, Primeira Turma,
da relatoria do ministro Sydney Sanches, DJ 16/06/1989; CJ 6.704/DF, Tribunal Pleno, da relatoria do ministro
Octavio Gallotti, DJ 22/04/1988; RE 103.082/RO, Primeira Turma, da relatoria do ministro Rafael Mayer, DJ
30/08/1985; STJ, REsp 201.909/SP, Sexta Turma, da relatoria do ministro Vicente Leal, DJ 05/05/2003; CC
24.555/DF, Segunda Seção, da relatoria do ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 05/08/2002; CC
18.123/DF, Segunda Seção, da relatoria do ministro Castro Filho, DJ 04/02/2002; CC 28.836/SC, Segunda
Seção, da relatoria do ministro Barros Monteiro, DJ 04/06/2001.)

Nessa matéria, não se pode deixar de pontuar que a Corte Superior de Justiça adota o
posicionamento de que, “[e]m se tratando de órgãos colegiados, o seu Presidente, além de responder por atos
de sua competência própria (oportunidade em que se manifestará, se for o caso, como agente individual), tem
também a representação externa do próprio órgão que preside. Assim, quando o mandado de segurança visa a
atacar ato praticado pelo colegiado, o presidente é chamado a falar, não como agente individual, mas em nome
e em representação da instituição” (cf. RMS 32.880/SP, Primeira Turma, da relatoria do ministro Teori Albino
Zavascki, DJ 06/09/2011).

Dito isso, verifica-se que, na concreta situação dos autos, a impetração foi dirigida, em parte,
contra autoridades manifestamente incompetentes. Isso porque, muito embora a parte impetrante também
questione a decisão monocrática proferida pelo presidente da 1.ª Seção de Julgamento do CARF, urge pontuar
que tal decisão fora substituída por aquela proferida pela Presidente da CSRF, quando da análise do agravo
interposto pela parte acionante, decisão essa que é de sua competência própria e não do colegiado que
preside. Assim, a 1.ª Seção de Julgamento do CARF, o seu Presidente, e a Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da presente ação mandamental.

Desse modo, passo ao conhecimento do mérito da impetração.

Muito bem. Como se sabe, em julgamento de caso análogo, o Supremo Tribunal Federal, em
observância ao princípio da colegialidade das decisões, afirmou a legitimidade, sob o ponto de vista
constitucional, da atribuição conferida ao relator para, em decisão monocrática, negar seguimento ou dar
provimento a recurso, desde que disponível a possibilidade de questionamento, por meio de instrumento
processual adequado, perante o órgão colegiado, tal como previsto no art. 1.021, § 2.º, do CPC/2015, ou, caso
inexistente previsão legal do referido instrumento, adotar norma regimental dos tribunais. (Cf. STF, AI 735.360-
AgR/PR, Segunda Turma, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, DJ 06/04/2011; RE 427.039/RJ, decisão
monocrática do ministro Gilmar Mendes, DJ 26/08/2004; AI 496.270-AgR/PB, Primeira Turma, da relatoria do
ministro Sepúlveda Pertence, DJ 04/06/2004; RE 287.710-AgR/RS, Primeira Turma da relatoria do ministro
Ilmar Galvão, DJ 27/09/2002; RE 293.970-AgR/DF, Segunda Turma da relatoria do ministro Carlos Velloso, DJ
30/08/2002.)

Dito isso, observa-se que, no caso em comento, o art. 71, § 6.º, do Regimento Interno do CARF
prevê que a decisão monocrática do presidente da CSRF que negar seguimento ao recurso especial possui
caráter definitivo, sem a existência de qualquer instrumento processual que permita o seu questionamento junto
ao órgão colegiado. Assim, observado o entendimento jurisprudencial firmado sobre a matéria, por aplicação
analógica, é de se reconhecer, sob pena de flagrante inconstitucionalidade, que o rito dos processos
admin is t rat ivos  do CARF,  ao  permi t i r  dec isões monocrát icas  em subs t i tu ição àque las
proferidas colegiadamente, deve contemplar a possibilidade de submissão ao colegiado do que decidido
singularmente.
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Impende esclarecer, por fim, que o princípio do contraditório também deve nortear o processo
administrativo. Ainda que a análise, pelo órgão colegiado, da decisão monocrática proferida pelo seu
presidente não tenha previsão no regimento interno do CARF, dado o seu caráter definitivo, não pode ser
afastado o direito assegurado no art. 5.º, inciso LV, da Constituição Federal.

No que concerne à questão relativa ao cumprimento ou não dos pressupostos de
admissibilidade do recurso especial, efetuada em sede de agravo, é de se entender pela sua prejudicialidade,
na medida em que, após a apreciação do recurso pelo órgão colegiado, os efeitos da decisão monocrática
proferida pelo seu presidente não mais subsistirão.

III – Dispositivo

À vista do exposto, diante da errônea indicação da autoridade impetrada, nos termos do art. 10
da Lei 12.016/2009, c/c o art. 330, inciso II, do CPC/2015, indefiro, em parte, a petição inicial, para manter
no polo passivo da demanda apenas a Presidente da CSRF, e, no mérito, concedo parcialmente a
segurança para, afastando o caráter definitivo da decisão proferida pela Presidente da Câmara Superior
de Recursos Fiscais – CSRF no âmbito do Processo Administrativo 16327.720550/2013-29, tão somente
determinar à autoridade impetrada a submissão do que decidido ao colegiado da CSRF para fins de
revisão e, eventualmente, análise e julgamento do mérito recursal em maior extensão.

Custas pela parte ré, em devolução.

Honorários advocatícios incabíveis (Lei 12.016/2009, art. 25).

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (Lei 12.016/2009, art. 14, § 1.º).

Decorrido o prazo recursal, com ou sem apelo, remetam-se os autos à Corte Regional.

Publique-se. Intimem-se a parte impetrante, assim como as autoridades impetradas e a pessoa
jurídica interessada, com cientificação destas do inteiro teor da sentença concessiva, inclusive para fins de
observância do comando judicial, na forma do art. 13 da Lei do Mandado de Segurança. Retifique-se a
autuação. Cumpram-se.

Brasília/DF, 17 de outubro de 2019.

 

João Carlos Mayer Soares

Juiz Federal
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