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MINISTÉRIO DA FAZENDA

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo n°

37095.000671/2006-72

Recurso n°

150.343 Voluntário

Acórdão n°

2401-00.391 — 4a Câmara / 1* Turma Ordinária

Sessão de

4 de junho de 2009

Matéria

ISENÇÃO - ATO CANCELATÓRIO

Recorrente

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA

Recorrida

SRP-SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/2003
CERCEAMENTO DE DEFESA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NULIDADE DO ATO

_

A não apreciação de defesa apresentada antes da emissão de cancelatório de
isenção consubstancia-se em cerceamento de defesa pela supressão da
instância. O cerceamento de defesa é vício que resulta na nulidade dos atos
praticados posteriormente a sua ocorrência.
DECISÃO RECORRIDA NULA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

411

ACORDAM os membros da 4' Câmara / 1' Turma Ordinária da Segunda Seção de Julgamento,
por unanimidade de votos,
. ular o ato cancelatório da isenção.

..

ELIAS SAMP • e FREIRE - Presidente

'
atedilÉ9
jA BANE IRA - Relatora
AMARIA
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Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros: Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira, Bernadete de Oliveira Barros, Rogério de Lellis Pinto, Cleusa Vieira de Souza,
Lourenço Peneira do Prado e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
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Relatório
Em ação fiscal desenvolvida na entidade, a auditoria fiscal verificou que a
mesma não apresentou os Certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social — CEAS,
fornecidos pelo CNAS — Conselho Nacional de Assistência Social, relativos aos triênios
1998/1999/2000 e 2001/2002/2003.
Para o primeiro triênio mencionado, relativo ao 2° pedido de renovação, a
entidade requereu renovação do CEAS, a qual foi indeferida pela Resolução n° 046/2001.
Contra tal decisão a entidade apresentou pedido de reconsideração que aguardaria análise.
Ainda se encontram sob análise no CNAS o 3° e o 4° pedidos de renovação.
Conforme Informação Fiscal (fls. 0103), em razão da inexistência de efeito
suspensivo à obrigação de apresentar o CEAS, consubstanciado no pedido de reconsideração
de decisão do CNAS, a auditoria fiscal sugeriu o cancelamento da isenção a partir de
01/01/1998.
A entidade apresentou impugnação (fls. 09/25) onde alega que o INSS não
teria competência legal para executar ato de cancelamento de isenção em razão da ADIN n°
2.058-8 haver suspendido a previsão contida na Lei n° 9.732/1998 que alterou o art. 55 da Lei
n° 8.212/1991.
Argumenta que a emissão do CEAS encontra-se sob análise administrativa, e
nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, encontra-se suspenso
qualquer ato administrativo decorrente do referido certificado.
Considera que possui verdadeiro direito adquirido à isenção tributária, uma
vez que a criação da entidade deu-se no ano de 1988, por meio do Decreto n° 97.000, de
21/10/1988 e que o judiciário já pacificou a questão no sentido de que as entidades
beneficentes somente estariam subordinadas ao cumprimento dos requisitos legais existentes à
época de sua instituição.
Aduz que goza de imunidade tributária, assim, a desoneração, no caso,
decorre do próprio texto constitucional e os requisitos para concessão dependem de Lei
Complementar, no caso, o art. 14 do CTN, os quais a entidade cumpre.
Entende que o art. 55 da Lei n° 8.212/1991, bem como os decretos
regulamentadores são inconstitucionais.
Após análise da impugnação, foi emitida Decisão-Notificação n°
19.423.4/20/2004 (fls. 110/117) considerando a informação fiscal procedente. Como
conseqüência, foi emitido o Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n° 19.023001/2004 que declarou cancelada a isenção, a partir de 01/01/1998, por descumprimento ao
inciso II do art. 55 da Lei n° 8.212/1991 (fls. 121).
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No volume II apensado, folhas 01/09, encontra-se outra Informação Fiscal de
n° 02/0911859/2004, a qual informa que a entidade, submetida à ação fiscal, teria, também,
descumprido o inciso IV do art. 55 da Lei n°8.212/1991.
A auditoria fiscal constatou pelo estatuto da entidade que o presidente da
mesma é o reitor da Universidade de Cruz Alta.
Apurou, ainda, a existência de verbas remuneratórias (Gratificações, Dif.
Gratificações e Verba de Representação) no Recibo de Pagamento de Salário da Reitora,
professora Lúcia Maria Baiocchi Amaral, relativas ao exercício das funções de Presidente da
Fundação.
Tais verbas não teriam sido observadas nos Recibos de Pagamento de Salário
da citada professora no período anterior à Presidência da Fundação, bem como nos dos demais
professores.
A auditoria fiscal informa que tomou conhecimento da existência do processo
n° 011/2.03.0003014-9, tramitando na 2 Vara Criminal da Comarca de Cruz alta, que trata do
oferecimento de denúncia, por parte do Ministério Público, contra a Sra. Lúcia Maria Baiocchi
Amaral, presidente da Fundação, no período de 13/11/1995 a 12/07/2003. sob o argumento de
que a mesma teria obtido, para si, vantagem ilícita, em prejuízo da Universidade de Cruz Alta.
A vantagem ilícita seria a remuneração paga ao ocupante do cargo de reitor
da Universidade de Cruz Alta, consistente num valor mensal.
Ciente da segunda informação fiscal, a entidade manifestou-se (fls. 55/76)
onde repete as alegações de ausência de competência do INSS para cancelar isenção, de que
teria direito adquirido à isenção, bem como de que goza de imunidade tributária prevista
constitucionalmente e que o art. 55 da Lei n° 8.212/1991 e decretos regulamentadores seriam
inconstitucionais.
Quanto à remuneração de Diretores/Reitores entende que tal fato não pode
afastar a imunidade/isenção da mesma.
Menciona o Parecer Normativo CST n° 71/73, do Ministério da Fazenda e
jurisprudência no sentido de que as entidades mantenedoras e mantidas não são idênticas e não
se confundem, assim, a remuneração de administradores, sem distribuição de lucros, não retira
a imunidade/isenção nos termos do CTN.
Esclarece que a remuneração percebida pela Sra. Lúcia Maria Baiocchi
Amaral diz respeito ao cargo de Reitora da Universidade de Cruz Alta e não ao cargo de
Presidente da Fundação.
Anexa documentos, para demonstrar que os pró-reitores e demais membros
do Conselho da Universidade recebem remuneração temporária atinente ao cargo diretivo que
exercem, durante o exercício de seus mandatos.
Lembra que, em função de previsão estatutária, o presidente da Fundação
também ocupa o cargo de Reitor da Universidade de Cruz Alta, situação que gerou a falha de
interpretação pelos agentes do INSS.
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A entidade impetrou Mandado de Segurança n° 2004.71.05.003416-7
pleiteando liminar a fim de suspender o ato de cancelamento da isenção perante o INSS, a qual
foi deferida determinando ao Gerente Executivo do INSS em Ijuí (RS) que se abstivesse de
exigir as contribuições sociais da impetrante com base no ato anulatório da isenção que se
baseou na ausência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.
A Seção de Análise de Defesas e Recursos de Ijuí (RS) emitiu despacho (fl.
276) encaminhando os autos à Delegacia da Receita Previdenciária em Santa Maria (RS) para
manifestação de entendimento quanto ao procedimento mais adequado para decisão da lide, ao
mesmo tempo em que opinou pela improcedência da segunda informação fiscal, tendo em vista
a existência de Ato Cancelatório anterior.
A DRP em Santa Maria (RS) em manifestação (fls. 278/280) concluiu não
haver motivo para tornar improcedente a informação fiscal, porém encaminhou os autos à
divisão de Auditoria de Isenção Previdenciária — DIAP para apresentar posicionamento.
Às folhas 281/283, a DIAP argumenta que a segunda informação fiscal é
independente da primeira e deve ter trâmite próprio e que a remuneração de dirigentes não
guarda relação direta com o descumprimento do inciso II do art. 55 da Lei n° 8.212/1991.
Diante das considerações apresentadas, sem que houvesse DecisãoNotificação afastando os argumentos apresentados na impugnação, a DRP em Santa Maria
(RS) emitiu o Ato Cancelatório n° 19.027/001/2006 (fl. 284) cancelando a isenção, a partir de
01/12/1995, por descumprimento do inciso IV, do art. 55, da Lei n°8.212/1991.
A entidade apresentou recurso tempestivo (fls. 01/30 — Vol III), inovando na
alegação de que houve descumprimento de ordem judicial consubstanciada na sentença
proferida em Mandado de Segurança.
Alega nulidade do Ato Cancelatório que teria sido firmado sem que houvesse
decisão a fundamentá-lo.
No mais, a entidade repete as alegações já apresentadas em defesa.
A SRP apresentou contra-razões (fls. 41/42 — Vol III) mantendo o Ato
Cancelatório emitido.
É o relatório.
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Voto

Conselheira Ana Maria Bandeira, Relatora
O recurso é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.
Inicialmente cumpre esclarecer que o recurso apresentado refere-se somente
ao Ato Cancelatório n° 19.027/001/2006, que cancelou a isenção sob o argumento de que a
entidade teria descumprido o inciso IV do art. 55 da Lei n° 8.212/1991.
Cumpre destacar que assiste razão à recorrente quando alega que foi
formalizado Ato Cancelatório sem que restasse demonstrada a justificativa ou decisão a
amparar tal procedimento.
Nota-se que após a emissão da Informação Fiscal sugerindo o cancelamento
da isenção por descumprimento ao inciso IV, do art. 55, da Lei n° 8.212/1991, a entidade
apresentou impugnação, porém, sem que se houvesse uma decisão-notificação analisando e
enfrentando os argumentos trazidos pela entidade na defesa, a SRP emitiu o Ato Cancelatório.
A meu ver caracteriza-se supressão de instância não haver por parte da SRP
qualquer manifestação a respeito da defesa apresentada.
Assevere-se que a Informação Fiscal tão somente sugere o cancelamento da
isenção, assim, seria imprescindível a existência de uma decisão a respeito, o que não se
verificou.
Portanto, entendo que o Ato Cancelatório emitido sem uma decisão a
fundamentá-lo representa supressão de instância e violação do Princípio do Devido Processo
Legal o que, por si só, já levaria à sua nulidade.
Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta.
Voto no sentido de CONHECER do recurso e ANULAR O ATO
CANCELATORIO N° 19.027/001/2006 e determinar que seja apreciada a defesa apresentada
pela entidade.
É como voto.
Sala das Sessões, em 4 de junho de 2009
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ARIA BAND IRA - Relatora
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