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Período de apuração: 01/01/1995 a 01/02/2000

LANÇAMENTO ANULADO POR VÍCIO FORMAL —DECADÊNCIA.
INOVAÇÕES NO LANÇAMENTO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extinguese após
cinco anos da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado,
por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado (CTN, art. 173, II).
Eventual inovação no novo lançamento relativamente a fatos já atingidos pela
decadência, contada na forma do inc. I, do art. 173, do CTN, não implica em
considerar todo o crédito tributário como decaído, mas tão somente o
montante relativo aos referidos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em darlhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora
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Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Elaine Cristina
Monteiro e Silva Vieira, Patrícia da Silva, Heitor de Souza Lima Junior, Ana Paula Fernandes,
Mário Pereira de Pinho Filho (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente Recurso Especial trata de pedido de análise de divergência
motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão 2202003.126, proferido pela 2ª Turma
Ordinária / 2ª Câmara / 2ª Seção de Julgamento.
Tratase de crédito tributário (AI n° 37.179.5567) pertinente às contribuições
previdenciárias relativas à rubrica segurados. O valor do presente lançamento é de R$
10.894,81, consolidado em 01 de setembro de 2008. A apuração deuse com base no instituto
da solidariedade paritária, previsto no art. 31 da Lei n° 8212/91, decorrente da execução de
serviços prestados mediante cessão de mão de obra pela empresa COSMOS SERVIÇOS
AUXILIARES LTDA, CNPJ 00.216.641/000188, uma vez que a contratante não comprovou
o escorreito cumprimento dos deveres jurídicotributários substanciais da contratada.
O Auto de Infração tem por objetivo o de substituir em parte a NFLD nº
35.005.8423, julgada nula por vício formal em decisão proferida pela 4ª Câmara de
Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social, por meio do acórdão n° 2492, de
25/10/2005.
O Contribuinte apresentou impugnação de fls. 84/112.
Às fls. 225/235, a 13ª Turma DRJ/RJ1, julgou procedente em parte o
lançamento, para retificar o crédito pelo Discriminativo Analítico de Débito Retificado –
DADR.
O contribuinte impetrou Recurso Voluntário, petição de interposição com
razões recursais, às fls. 236 a 247, remetido via postal, conforme envelope, de fls. 234,
postado, em 29/09/2011, acompanhado dos documentos, de fls. 248 e 249.
A 2ª Turma Ordinária da 2ª Câmara da 2ª Seção de Julgamento, às fls.
264/281, DEU PROVIMENTO ao Recurso Ordinário, para reconhecer a decadência do
direito de constituir novo lançamento, que não substituiu o anterior, mas inovou na exigência.
A ementa do acórdão recorrido assim dispôs:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 01/02/2000
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
LANÇAMENTO
DECLARADO
NULO.
SUBSTITUTIVO OU NOVO LANÇAMENTO.

DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO

A reabertura do prazo para a feitura de um novo lançamento destinasse
apenas a permitir que seja sanada a nulidade do lançamento anterior, mas não
autoriza um lançamento diverso, abrangente do que não estava abrangido no
anterior. Assim, o novo lançamento, de caráter substitutivo, que se faz em
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decorrência do lançamento anterior, anulado por vício formal, não pode
trazer inovações materiais, mas apenas corrigir o vício apontado.
Recurso Voluntário Provido.
Às fls. 282/287, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, arguindo
divergência jurisprudencial em relação a seguinte matéria: decadência no caso de autuação
decorrente de lançamento anterior, anulado por vício formal. No acórdão recorrido
entendeuse que o lançamento efetuado com inovação material relativamente a lançamento
anterior, anulado por vício formal, deve ser considerado como novo lançamento, estando
submetido, portanto, às regras originais da decadência; de modo que foi dado provimento
integral ao recurso voluntário. No paradigma, diferentemente, nessa mesma situação 
lançamento decorrente de outro, anulado por vício formal, lavrado com inovação material , o
Colegiado entendeu que o segundo lançamento deve ser apenas parcialmente cancelado, de
forma que somente a parte do lançamento referente aos fatos inovados deve ser considerada
como decaída, devendo ser mantida a regra de decadência estabelecida pelo art. 173, II, do
CTN para os demais fatos.
Às fls. 301/303, a 2ª Câmara da 2ª Seção de Julgamento realizou o Exame de
Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, DANDO
SEGUIMENTO ao recurso em relação à divergência relativa à decadência no caso de
autuação decorrente de lançamento anterior, anulado por vício formal.
À fl. 308, o Contribuinte foi cientificado, permanecendo inerte, vindo os
autos conclusos para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes  Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende
aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
Tratase de crédito tributário (AI n° 37.179.5567) pertinente às contribuições
previdenciárias relativas à rubrica segurados. O valor do presente lançamento é de R$
10.894,81, consolidado em 01 de setembro de 2008. A apuração deuse com base no instituto
da solidariedade paritária, previsto no art. 31 da Lei n° 8212/91, decorrente da execução de
serviços prestados mediante cessão de mão de obra pela empresa COSMOS SERVIÇOS
AUXILIARES LTDA, CNPJ 00.216.641/000188, uma vez que a contratante não comprovou
o escorreito cumprimento dos deveres jurídicotributários substanciais da contratada.
O Acórdão recorrido deu provimento ao recurso ordinário.
O Recurso Especial apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
divergência jurisprudencial no tocante à interpretação da aplicação da decadência no caso de

autuação decorrente de lançamento anterior, anulado por vício formal com inovações no
lançamento.
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A norma legal define que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extinguese após cinco anos da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado (CTN, art. 173, II).
Eventual inovação no novo lançamento relativamente a fatos já atingidos pela
decadência, contada na forma do inc. I, do art. 173, do CTN, não implica em considerar todo o
crédito tributário como decaído, mas tão somente o montante relativo aos referidos fatos (nos
casos em que este tenha superado o previsto no art. 173, I do CTN)
Observo que no caso em tela o acórdão recorrido decidiu de forma arbitrária
ao entender que todo lançamento deveria ser considerado decaído.
Em havendo o segundo lançamento deve ser apenas parcialmente cancelado,
de forma que somente a parte do lançamento referente aos fatos inovados deve ser considerada
como decaída, devendo ser mantida a regra de decadência estabelecida pelo art. 173, II, do
CTN para os demais fatos.
E assim considero que somente a parte que se refere as inovações, para as
quais se aplica o prazo decadencial original se encontram decaídas.
Diante do exposto conheço do Recurso interposto pela Fazenda Nacional
para no mérito darlhe provimento, com retorno dos autos a Turma Ordinária para julgamento
das demais questões.

É como voto
(assinatura digital)
Ana Paula Fernandes.
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