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O
Resolução nº
2402000.385 – 4ª Câmara /R2ª Turma Ordinária
P
Data
17 de setembro de 2013 F
R
A
Assunto
Solicitação de Diligência
C
Recorrente
ASSOCIAÇÃOD
CULTURAL E EDUCACIONAL ATIBAIENSE
G
Recorrida
FAZENDAPNACIONAL
NO
A
D
A relatados e discutidos os presentes autos.
Vistos,
R
GE RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
O o julgamento em diligência para tramitação conjunta com os processos relativos à
converter
Ã
Ç
obrigação
principal.
U
L
O

S
E
R

Júlio César Vieira Gomes  Presidente

Lourenço Ferreira do Prado  Relator

Participaram do presente Julgamento os Conselheiros: Julio César Vieira
Gomes, Ana Maria Bandeira, Jhonatas Ribeiro da Silva, Ronaldo de Lima Macedo, Nereu
Miguel Ribeiro Domingues e Lourenço Ferreira do Prado.
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Tratase de Recurso Voluntário interposto por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E
EDUCACIONAL ATIBAIENSE em face de acórdão que manteve a integralidade do Auto de
Infração n. 37.170.4260, lavrado para a cobrança de multa por ter deixado a recorrente de
registrar em sua contabilidade os valores de gratuidades concedidas a seus empregados, no
caso bolsas de estudo, consideradas pela fiscalização como remuneração indireta, omitindo,
portanto fatos geradores de contribuições previdenciárias.
O lançamento compreende o período de 01/2004 a 12/2004, tendo sido o
contribuinte cientificado em 22/07/2008 (fls. 01).
Devidamente intimado do julgamento em primeira instância (fls.64), a
recorrente interpôs o competente recurso voluntário, através do qual sustenta:
a.

a necessidade do julgamento em conjunto do presente
Auto de Infração com os demais processos nos quais se
discute a obrigação principal, qual seja a incidência ou
não das contribuições sobre a concessão de bolsas de
estudo;

b.

que não houve qualquer equívoco na escrituração
contábil, uma vez que, em não sendo as bolsas de estudo
base de cálculo de contribuições previdenciárias, todos
os lançamentos efetuados estavam corretos;

c.

requereu, portanto, a anulação da multa;

Processado o recurso sem contrarrazões da Procuradoria da Fazenda Nacional,
subiram os autos a este Eg. Conselho.
É o relatório.
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Conforme já relatado, tratase da imposição de multa por ter deixado a
recorrente de registrar em sua contabilidade os valores de gratuidades concedidas a seus
empregados.
Em que pese em alguns casos, referida infração independer do lançamento
principal, não é o que verifico nos autos do presente processo, eis que a autuação se deu pela
apresentação de contabilidade com informações divergentes da realidade pelo simples fato da
não consideração do contribuinte que as bolsas de estudo não fariam parte da escrituração
relativa às contribuições previdenciárias.
Da análise do TEAF e da própria defesa apresentada, percebese que a
recorrente teve contra si lavrados outros Autos de de Infração, conforme resta indicado no
TEAF de fls. 40
De todos os Autos de Infração e NFLD´s indicadas no TEAF, sejam relativos a
obrigações principais ou acessórias, não foi possível descobrirse o paradeiro de todos eles,
especialmente nos quais foram lançadas as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
rubrica bolsa de estudos.
Por tais motivos, tenho que o julgamento do presente Auto de Infração deve se
dar somente em conjunto com as NFLD´s correlatas, ou, quando este já esteja definitivamente
julgado.
Assim sendo, voto no sentido de que o presente julgamento seja
CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA, para que os autos do presente processo passem a
tramitar em conjunto com os relativos ao lançamento da obrigação principal.
É como voto.

Lourenço Ferreira do Prado.
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