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A ADMINISTRATIVO FISCAL
C
- 2004
Ano-calendário:
D
RECURSO
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
PG VOLUNTÁRIO.
O
CONHECIMENTO.
N
É
assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
O
D30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão de primeira instância, nos
A
R termos do artigo 33, do Decreto nº 70.235/1972. Demonstrada a
E
intempestividade nos autos, não se conhece do recurso.
G
O
DÃ
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso em face da intempestividade.
(documento assinado digitalmente)

Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)

Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Corintho
Oliveira Machado, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.

Relatório
O presente processo versa sobre declaração de compensação, transmitida por meio
de PER/DCOMP, na qual é indicado crédito de pagamento indevido ou a maior de COFINS
não-cumulativo, período de apuração 12/2004, a ser compensado com débito próprio.
Em verificação fiscal da compensação declarada, a autoridade fiscal apurou que o
crédito pleiteado já havia sido integralmente utilizado para a extinção de débito constituído,
tendo então exarado despacho decisório eletrônico de não homologação da compensação.
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Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo sustentou, em preliminar,
nulidade do despacho decisório, em face de suposto cerceamento de defesa. No mérito, a
manifestante aduziu, em síntese, que o crédito postulado adviria de recolhimento do
PIS/COFINS apurados indevidamente a maior: por causa de um erro no sistema de custeio da
empresa, à base de cálculo daquelas contribuições foram incluídos, entre os períodos de agosto
de 2004 a setembro de 2005, valores atinentes ao IPI e ICMS substituição tributária, onerando o
valor a ser pago a título de PIS/COFINS.
Apreciando a manifestação de inconformidade, o Colegiado a quo negou
provimento ao pleito, nos termos a seguir transcritos:
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Afastada a nulidade do despacho decisório por ficar evidenciada a inocorrência de
preterição do direito de defesa, haja vista que ele consigna de forma clara e concisa
o motivo da não homologação da compensação.
No caso de apresentação de DCOMP (Declaração de Compensação) com indicação
de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior, não há a previsão de emissão
de termo de intimação, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), para
sanear eventual erro de preenchimento de DCTF (Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais).
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de prova,
não é suficiente para reformar a decisão não homologatória de compensação.
DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO EM
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
Considera-se confissão de divida os débitos declarados em DCTF, motivo pelo qual
qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir acompanhada de
declaração retificadora munida de documentos idôneos para justificar as alterações
realizadas no valor dos tributos devidos.
Não apresentada a escrituração contábil, nem outra documentação hábil e
suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF,
demonstrando a liquidez e certeza do crédito, se mantém a decisão proferida, sem o
reconhecimento de direito creditório.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta as
alegações trazidas na impugnação, além de suscitar, em preliminar, a conexão entre o presente
processo e outros que versariam sobre mesma matéria. Com o recurso, junta escrituração
contábil-fiscal, demonstrativos de apuração das contribuições sociais, notas fiscais, entre outros
documentos.

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Das decisões de primeira instância, cabe recurso voluntário dentro de trinta dias,
contados da ciência do Acórdão recorrido, de acordo com o estabelecido no art. 33 do Decreto nº
70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

O mesmo diploma legal dispõe sobre a regra geral de contagem de prazos no
contencioso administrativo federal, assim como sobre a definitividade das decisões
administrativas, respectivamente, no art. 5º. e no art. 42, transcritos a seguir:
Art. 5º: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento.
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Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;

No caso concreto, pode-se verificar que a recorrente tomou ciência da decisão de
primeira instância em 02/06/2011 (quarta-feira), conforme se observa no Aviso de Recebimento
(AR) à fl. 155. Desse modo, o prazo de 30 dias para a interposição do presente recurso iniciou-se
em 03/06/2011, tendo seu termo final em 04/07/2011 (segunda-feira).
Compulsando os autos, observa-se que o Recurso Voluntário foi apresentado
somente em 07/07/2011, conforme protocolo em sua página inicial, ou seja, após o transcurso do
prazo previsto na legislação para sua apresentação.
Desta forma, tendo o Recurso Voluntário sido apresentado fora do trintídio legal,
sem qualquer comprovação de causas estranhas à própria conduta da recorrente, há que se
reconhecer que não houve o cumprimento do pressuposto de admissibilidade previsto no art. 33
do Decreto 70.235/72: o recurso é, portanto, intempestivo e não deve ser conhecido, tornando-se
definitiva, no âmbito administrativo, a decisão de primeira instância.
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)

Vinícius Guimarães

