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PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA — Constitui cerceamento
do direito de defesa a não apreciação, por parte da autoridade
julgadora, dos pedidos de diligência e perícia formulados
expressamente pela contribuinte na impugnação.
PROCESSO ANULADO A PARTIR DA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA
•
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os Membros da Primeira Câmara do Terceiro Conselho
de Contribuintes, por unanimidade de votos, anular o processo a partir da decisão de
primeira instância, inclusive, na forma do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado.
daN
OTACÍLIO DAN C - TAXO
Presidente

ÁbvtÁljn2~

IRENE SOUZA DA TRINDADE TORRES
Relatora

Formalizado em:

9 JUN 2006

Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros: José Luiz Novo
Rossari, Luiz Roberto Domingo, Valmar Fonsêca de Menezes, Atalina Rodrigues
Alves, Susy Gomes Hoffmann e Carlos Henrique Klaser Filho.
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RELATÓRIO

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, o
qual passo a transcrever:

"Por meio do auto de infração de fl. I, exige-se do contribuinte
acima qualificado o Imposto de Importação e o Imposto sobre
Produtos Industrializados, acrescidos da multa de oficio majorada
para 150%, por força da qualificação da infração, e dos respectivos
juros de mora.
Em ato de revisão aduaneira, constatou -se que o recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação de importação registrada por
meio da DI n° 00/0608062-0, supostamente efetuado no Banco do
Brasil, Agência Uruguaiana, não foi confirmado pelo referido
banco, revelando a falsidade do documento de arrecadação
apresentado no despacho aduaneiro, o que caracteriza a ocorrência
defraude, prevista no art. 72 da Lei n°4.502/64.
•
Ciente da autuação, a interessada interpôs defesa argumentando,
em resumo, que:
- os tributos exigidos na presente autuação tanto foram objeto de
pagamento que as mercadorias foram devidamente desembaraçadas
sem qualquer exigência;
- que os Darfs referentes a esse pagamento foi apresentado à
fiscalização que, sem adotar os procedimentos adequados, os
considerou falsos, à vista de simples informações evasivas do Banco
do Brasil;
- que é do conhecimento público que funcionários do
estabelecimento bancário em questão são os verdadeiros
responsáveis por ocorrências dessa natureza, verificadas em grande
quantidade na localidade de Uruguaiana;
- que em inquérito administrativo consta declaração de preposto do
Banco do Brasil revelando que as ilicitudes eram cometidas no
âmbito desse estabelecimento, o que é mais que suficiente para
afastar do contribuinte uma responsabilidade que é do agente
arrecadador;
- que a Secretaria da Receita Federal (SRF), calcada em singelas e
cautelosas informações fornecidas unilateralmente pelo Banco,
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pretende que a ora impugnante seja dupla e agravadamente
onerada com o pagamento de importância que por ela não é devida;
- que a SRF não pode penalizar um contribuinte com fundamento
em simples consultas internas em seus assentamentos e em
elementos de prova produzidos unilateralmente, quando a matéria
requer prévia apreciação da responsabilidade criminal que os fatos
ensejam;
- que a penaliza ção à razão de 150%, bem como os juros
moratórios calculados em percentuais que excedem a 1% ao mês,
são flagrantemente confiscató rios e ilegais.

•

Por fim, requer perícia consistente em procedimento inquisitório
junto ao Banco do Brasil, para fins de esclarecer se esse está sendo
demandado em juízo para que responda pela ações praticadas por
prepostos seus, no exercício das funções que lhe foram atribuídas;
se os documentos de arrecadação apresentados foram objeto de
autenticação em máquinas daquele estabelecimento, e se a esses
correspondeu efetivo recolhimento.
Requer, ainda, que sejam produzidos esclarecimentos a respeito do
• denominado sistema Sinal, cuja consulta ensejou o procedimento
fiscal ora impugnado.
Por fim, reproduz decisões favoráveis aos acusados, proferidas em
inquéritos administrativos promovidos pela própria Receita
Federal, como no caso que se encontra sub judice na 3' Vara Cível
da Comarca de Uruguaiana-RS, Processo n° 44.744, para alegar
que a mesma Receita, de forma não isonômica, dispensa tratamento
diferenciado para pessoas em situação igual.
Representação Fiscal para Fins Penais, relativa à infração
apurada nos autos, foi formalizada por meio do processo n°
11075.001085/2002-66, em nome do despachante aduaneiro, Sr.
Paulo Henrique Alves Lucas, conforme dá conta o expediente de fl.
40, produzido em conseqüência de diligência provocada por este
órgão de julgamento"

A

A DRJ-Florianápolis/SC indeferiu o pedido da contribuinte (fls.
41/45), nos termos da ementa transcrita adiante:

"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IP1
Data do fato gerador: 05/07/2000
Ementa: DESPACHO DE IMPORTAÇÃO. DARF NÃO
CONFIRMADO PELO BANCO.
3

Processo n°
Acórdão n°

: 11075.001490/2002-84
: 301-32.791
A utilização de documento de arrecadação não confirmada pelo
agente arrecadador dos tributos e receitas federais motiva a
exigência do correspondente crédito tributário.
Afastado o agravamento da penalidade, uma vez que a
representação fiscal para fins penais revela que a responsabilidade
pela prática dolosa deve ser atribuída a terceira pessoa.
Lançamento Procedente em Parte"

Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário a este
Colegiado (fls. 49/52), aduzindo, em suma, que a decisão de primeira instância violou
o princípio do contraditório, vez que não apreciou os pedidos de diligência e perícia
formulados pela requerente na impugnação, o que, no seu entender, resultou no
cerceamento do seu direito de defesa.
•

Pede, ao final, a reforma da decisão a quo.
É o relatório.
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VOTO

Conselheira Irene Souza da Trindade Torres, Relatora

O recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, razões pelas quais dele conheço.

411

A teor do relatado, versam os autos sobre Auto de Infração lavrado
contra a contribuinte acima identificada, em razão de não terem sido efetuados os
recolhimentos dos tributos devidos (II e IPI) relativos à operação de importação
registrada por meio da DI n°. 00/0608062-0.
Embora alegue a contribuinte que o pagamento foi devidamente
efetuado e apresente, para fins de comprovação, cópias dos DARFs autenticados (fls.
08/09), não foi verificado pela Receita Federal o efetivo recolhimento dos tributos.
Instado a prestar esclarecimentos quanto ao pretenso pagamento, informou o agente
arrecadador (Banco do Brasil-Agência Uruguaiana) que as autenticações dos referidos
DARFs não conferiam com os registros daquele Banco. Ressalte-se que, em nenhum
momento, aquele agente informou a não-existência do pagamento.
Diante de tais fatos, alegou a querelante a existência de fraudes por
parte de algum setor do Banco do Brasil. Informou, ainda, que foi realizado inquérito
administrativo por aquele banco, o qual culminou com a demissão de funcionário que
exercia a função de caixa, sendo que este, na esfera judicial, foi condenado a 13 anos
de prisão.
Assim, diante do histórico daquela agência, formulou a contribuinte,
em sua impugnação, pedidos de diligência e realização de perícia, para que fossem
obtidos maiores esclarecimentos acerca da situação.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis foi
totalmente silente quanto ao pedido formulado. É certo que, conforme dispõe o art. 18
do Decreto 72.235/72, à autoridade julgadora cabe decidir quanto à realização de
diligências e perícias, conforme entendê-las necessárias à formação de sua convicção
ou tomá-las por impraticáveis, mas o mesmo diploma legal, em seu art. 28, impõe à
autoridade julgadora fundamentar sua decisão denegatória do pedido.
In casu, ressalta cristalino o cerceamento do direito de defesa da
recorrente, que sequer teve o seu pedido apreciado, nem favorável, nem
desfavoravelmente. Desta feita, conforme preconiza o art. 59 do predito Decreto, voto
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no sentido de que seja ANULADA A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
devendo os autos retornarem à DRJ para que seja proferida nova decisão.
É como voto.

•

Sala das Sessões, em 24 de maio de 2006
•
Jt14,14040-v--P
IRENE SOUZA DA TRINDADE TORRES - Relatora

•

6

