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MINISTÉRIO DA FAZENDA

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo n°

35464.001855/2006-89

Recurso n°

148.728

Resolução n° 2401-00.100 — 4' Camara /

r Turma Ordinária

Data

27 de abril de 2010

Assunto

Solicitação de Diligência

Recorrente

DRJ-SÃO PAULO I/SP

Recorrida

VIAÇÃO BOLA BRANCA LTDA.

RESOLVEM os membros da Primeira Turma Ordinária da Quarta Camara
do Conselho Adminis ati o de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recur em dligencia à Repartição de Origem.

ELIAS SAMPAIO FREIRE
Presidente

RYCARDO

OLIVEIRA

Relator

Participaram, ainda, do pre ente ju gamento, os Conselheiros Elias Sampaio Freire, Kleber
Ferreira de Araujo, Elaine Cris inff onteiro e Silva Vieira, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Maria da Gloria Faria (Suplente).
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RELATÓRIO

VIAÇÃO BOLA BRANCA LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo administrativo em referencia, teve contra si
lavrada Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD no 35.787.382-3, referente a
diferença de contribuições sociais devidas ao INSS pela notificada, correspondentes a parte da
empresa, dos segurados, do financiamento dos beneficios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as
destinadas a Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados
empregados, apuradas com base na Massa Salarial Estimada da RAIS, uma vez que a empresa
não apresentou a documentação solicitada pela fiscalização, em relação ao período de 13/2003,
13/2004, 11/2005, 12/2005, 13/2005, 01/2006, 02/2006, 03/2006, confoline Relatório Fiscal, as
fls. 25/29.

Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD, lavrada em
15/05/2006, contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito no valor de RS
3.443.985,77 (Três milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e oitenta e cinco
reais e setenta e sete centavos).
Após regular processamento, interposta impugnação contra exigência fiscal
consubstanciada na peça vestibular do feito, a 12a TUnIla da DRJ de São Paulo/SP I, achou por
bem julgar procedente em parte o lançamento, o fazendo sob a égide dos fundamentos
inseridos no Acórdão n° 16-14.857, sintetizados na seguinte ementa:
"Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/03/2006
Documento: NFLD n° 35.787.382-3, de 10/05/2006
NFLD. FORMALIDADES LEGAIS. A Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD) encontra-se revestida das formalidades
legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto.
ARBITRAMENTO. A empresa é obrigada a exibir todos os documentos
e livros relacionados com as contribuições para a Seguridade Social,
sob pena de inscrição de oficio de importância reputada devida pelo
órgão fiscalizador, cabendo a empresa o ônus da prova em contrário.
MULTA. JUROS. TAXA SELIC. Sobre as contribuições sociais pagas
em atraso incidem, a partir de 01.04.1997, juros equivalentes c';1 taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia — SELIC — e
multa de mora, todos de caráter irrelevavel.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. A declaração de
inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
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ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário.
CO-RESPONSÁVEIS. A relação de co-responsáveis anexadas pela
Fiscalização não tem como escopo incluir sócios da empresa no pólo
passivo da obrigação tributária, mas sim, listar todas as pessoas fisicas
e jurídicas representantes legais do sujeito passivo que, eventualmente,
poderão ser responsabilizadas na esfera administrativa, na hipótese de
futura inscrição do débito em divida ativa.
Lançamento Procedente em Parte."

Em observância ao disposto no artigo 366, inciso I, e parágrafo 2°, do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, c/c artigo 1°,
inciso I, da Portaria MPS n° 158/2007, a autoridade julgadora de primeira instância recorreu de
oficio da decisão encimada, que declarou procedente em parte o lançamento fiscal.
É o relatório.
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VOTO

Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator

Não obstante o recurso de oficio interposto pela autoridade fazenddria, nos
termos da legislação de regência, há nos autos vicio processual sanável, ocorrido no decorrer

do processo administrativo fiscal, o qual precisa ser saneado, antes mesmo de se adentrar ao
mérito da questão, como passaremos a demonstrar.
A lavratura da Notificação Fiscal deveu-se a constatação de contribuições
previdencidrias devidas pela notificada ao INSS, concernentes A. parte da empresa, dos
segurados, do financiamento dos beneficios concedidos ern razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas a
Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados,
consoante se positiva do Relatório Fiscal.
Após apresentação da impugnação da contribuinte, o lançamento fora julgado
procedente em parte, nos termos do Acórdão n° 16-14.857, da 12a Turma da DRJ de Sao
Paulo/SP I, acima ementado, razão pela qual a autoridade julgadora de primeira instancia
recorreu de oficio daquele decisum, com arrimo no artigo 366, inciso I, e parágrafo 2°, do RPS.

Ocorre que, ao arrepio do principio do devido processo legal, mais precisamente
da ampla defesa, a contribuinte não foi intimada/cientificada da decisão de primeira instancia,
para eventual interposição de recurso voluntário, ferindo-lhe, assim, os sagrados direitos da
ampla defesa e do contraditório, inscritos no artigo 5°, inciso LV, da CF, in verbis:
"Art. 5".

1..1
LV — aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes;"

Com mais especificidade, o artigo 33 do Decreto n° 70.235/72, garante o direito
do contribuinte recorrer da decisão de primeira instância, como segue:
"Art. 33. Da decisão caber-6 recurso voluntário, total ou parcial, com
efeito suspensivo, dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à ciência da
decisão."

A corroborar este entendimento a Lei n° 9.784/99, que regulamenta o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seus artigos 26 e 28, assim
preceitua:
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"Art. 26. 0 órgão competente perante o qual tramita o processo
administrativo determinara a intimação do interessado para ciência da
decisão ou a efetivação de diligências.
Art. 28. Devem ser objeto de intimações os atos do processo que
resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou
restrições ao exercício de direito e atividades e os atos de outra
natureza, de seu interesse."

Nessa esteira de entendimento, deixando a autoridade fazenddria de
intimar/cientificar a contribuinte da decisão de primeira instância, de maneira a conceder-lhe o
direito de interpor recurso voluntário, se assim entender por bem, incorreu em cerceamento do
direito de defesa da notificada, em total afronta ao principio do devido processo legal, devendo
o presente processo ser remetido a origem para intimar/cientificar a autuada do decisum
recorrido.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER 0
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazenddria competente cientifique a
contribuinte da decisão de primeira instância, ora recorrida, reabrindo prazo legal de 30 (trinta)
dias para interposição de eventual recurso voluntário, nos termos da legislação de regência.
Sala das Sesso , em 27 de abril de 2010

RYCARDO H RIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA - Relator
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