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D.E.

Publicado em 12/08/2014

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006972-

73.2014.4.03.0000/SP

2014.03.00.006972-0/SP

RELATORA : Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE : JBS S/A

ADVOGADO : SP221616 FABIO AUGUSTO CHILO e outro

AGRAVADO(A) : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)

ADVOGADO :
SP000006 DJEMILE NAOMI KODAMA E NAIARA PELLIZZARO DE

LORENZI CANCELLIER

ORIGEM : JUIZO FEDERAL DA 13 VARA SAO PAULO Sec Jud SP

AGRAVADA : DECISÃO DE FOLHAS

No. ORIG. : 00044865120144036100 13 Vr SAO PAULO/SP

EMENTA

AGRAVO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO-

TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
1. Como é sabido, no julgamento em primeira instância administrativa são assegurados ao contribuinte

o pleno exercício do direito de defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição, sendo que a ausência

de notificação da sessão de julgamento para realização de sustentação oral não configura qualquer

inconstitucionalidade.

2. De fato, cabe anotar que a conduta perpetrada pela autoridade coatora não está eivada de

ilegalidade, vez que à agravante foi permitido litigar no âmbito administrativo, com a observância do

seu direito de impugnar os autos de infração e respectivos lançamentos, assim como de oferecer

recurso, perante o órgão administrativo competente, nos termos do Decreto nº 70.235/72.

3. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática.
4. Agravo legal improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sexta Turma do

Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo legal, nos

termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
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São Paulo, 31 de julho de 2014.

Consuelo Yoshida 

Desembargadora Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a

Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a): CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA:10040

Nº de Série do Certificado: 3E949B33573DE077

Data e Hora: 31/07/2014 18:50:30

AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006972-73.2014.4.03.0000/SP

2014.03.00.006972-0/SP

RELATORA : Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE : JBS S/A

ADVOGADO : SP221616 FABIO AUGUSTO CHILO e outro

AGRAVADO(A) : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)

ADVOGADO :
SP000006 DJEMILE NAOMI KODAMA E NAIARA PELLIZZARO DE
LORENZI CANCELLIER

ORIGEM : JUIZO FEDERAL DA 13 VARA SAO PAULO Sec Jud SP

AGRAVADA : DECISÃO DE FOLHAS

No. ORIG. : 00044865120144036100 13 Vr SAO PAULO/SP

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA

(RELATORA):

Não assiste razão à agravante.

A decisão monocrática foi proferida nos seguintes termos:

A agravante interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo,
rectius, antecipação de tutela da pretensão recursal, contra a r. decisão de fls. 787/796 dos

autos originários (fls. 831/840 destes autos), que, em sede de mandado de segurança, indeferiu
a liminar, que visa assegurar à agravante que seja notificada da data e local de julgamento de

manifestações de inconformidade apresentadas em processos administrativos fiscais para que
possa comparecer à sessão para sustentação oral, bem como a suspensão do andamento de
processos administrativos que tenham sido julgados sem referida notificação.

Pretende a agravante a reforma da r. decisão agravada, alegando, em síntese, que o
julgamento das manifestações de inconformidade apresentadas contra o indeferimento de

pedidos de restituição, ressarcimento e compensações pelas Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento - DRJ ocorrem sem qualquer intimação dos seus patronos em relação à

data de julgamento, sendo realizadas a portas fechadas sem a participação dos patronos e à
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sustentação oral; que a Lei nº 8.906/94 assegura a participação de advogados nos referidos
julgamentos, de modo que a conduta da autoridade viola os princípios da ampla defesa,

contraditório, devido processo legal e publicidade; que alguns processos administrativos de sua
titularidade já foram julgados sem a intimação dos seus patronos da data de julgamento e,

ainda, que outros dois foram encaminhados à DRJ e podem ser julgados a qualquer momento
sem comunicação sobre a data; que deve ser cientificada da data dos julgamentos de tais

processos e em relação àqueles que já foram julgados deve ser determinada a suspensão dos
mesmos.

Passo a decidir com fulcro no art. 557 e parágrafos do Código de Processo Civil, na redação
dada pela Lei n.º 9.756/98.

Ressalto, de início, a importância da utilização do dispositivo em apreço parasimplificação e
agilização do julgamento dos recursos, notadamente quando já existe pronunciamento
consistente dos Tribunais Superiores acerca da matéria preliminar ou do próprio mérito, como

é o caso ora examinado.
A decisão monocrática do Relator do recurso, com fulcro no art. 557, caput e § 1º-A do CPC,

implica significativa economia processual no interesse do jurisdicionado em geral, ao desafogar
as pautas de julgamento com recursos desse jaez.

No caso em apreço, a agravante impetrou mandado de segurança visando provimento liminar
que lhe assegure ser notificada da data e local do julgamento de manifestações de

inconformidade apresentadas em processos administrativos fiscais para que possa comparecer
à sessão para sustentação oral, bem como a suspensão do andamento de processos

administrativos que tenham sido julgados sem referida notificação.
Como é sabido, no julgamento em primeira instância administrativa são assegurados ao
contribuinte o pleno exercício do direito de defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição,

sendo que a ausência de notificação da sessão de julgamento para realização de sustentação
oral não configura qualquer inconstitucionalidade.

De fato, cabe anotar que a conduta perpetrada pela autoridade coatora não está eivada de
ilegalidade, vez que à agravante foi permitido litigar no âmbito administrativo, com a

observância do seu direito de impugnar os autos de infração e respectivos lançamentos, assim
como de oferecer recurso, perante o órgão administrativo competente, nos termos do Decreto
nº 70.235/72.

De outro giro, não há nenhuma previsão legal, nem tampouco regulamentar que autorize o

contribuinte ou seu procurador a realizar sustentação oral, entregar memoriais ou participar da
sessão de julgamento em primeira instância.

A respeito do tema, cumpre destacar o seguinte trecho do v. acórdão proferido nos autos da AC

nº 0023073-34.2008.4.03.6100/SP, da Col. Terceira Turma desta Corte :

Isso porque, frise-se, não houve violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa
e do contraditório, nem tampouco ausência de publicidade inerentes aos atos administrativos,

conquanto o contribuinte, ora impetrado, teve o seu direito de defesa plenamente observado,

porque de tudo foi intimado, dando-lhe a necessária publicidade das decisões e prazos para

impugnação e oferecimento de recurso, e, por outro lado, não há qualquer elemento fático que
tenha impedido o acesso do impetrante aos autos ou a atuação do seu advogado no processo

em questão.

Nesse passo, a conduta da autoridade coatora foi respaldada em processo administrativo que
assegurou ao impetrante o exercício do direito de defesa, mediante apresentação de um

recurso. Portanto, não falar em violação da garantia constitucional do contraditório e da

ampla defesa, nem aos princípios do devido processo legal e da publicidade.

O v. acórdão, então, foi assim ementado :
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO.
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO Nº 70.235/72. INTIMAÇÃO.

IMPUGNAÇÃO. PRAZOS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL

EM SESSÃO DE JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO.

OBSERVÂNCIA DO PRCEITO LEGAL. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO.

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS RESPEITADOS. AMPLA
DEFESA. CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PUBLICIDADE.

PROCEDIMENTO E PROCESSO ADMINISTRATIVO. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE

VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, o procedimento revela-se escorreito e o ato administrativo que indeferiu o

pedido do contribuinte, de sustentação oral em primeira instância, não está eivado de

ilegalidade, conquanto observou estritamente o rito e o prazo previstos na legislação aplicável

ao caso, não tendo ocorrido, por parte do fisco, a perpetração de conduta capaz de implicar
violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como do devido processo legal,

vez que foi assegurado ao contribuinte o direito de impugnar os autos de infração e respectivos

lançamentos, bem como oferecer recurso, junto ao órgão administrativo competente, nos
termos do Decreto nº 70.235/72, não havendo que se falar no presente caso, por outro lado, em

ausência da observância ao princípio da publicidade.

2. Com efeito, não é demais considerar que o contribuinte exerceu o direito de defesa por meio

de impugnação e, posteriormente, interpondo recurso ordinário, sendo certo que a sustentação
oral somente é admitida nas sessões de julgamento dos órgãos da segunda instância

administrativa, nos termos do artigo 116, do Regimento Interno do Conselho de Contribuintes.

3. Nesse passo, a conduta da autoridade coatora foi respaldada em processo administrativo que

assegurou ao impetrante o exercício do direito de defesa, mediante apresentação de um
recurso. Portanto, não há falar em violação da garantia constitucional do contraditório e da

ampla defesa, nem aos princípios do devido processo legal e da publicidade.

4. Cabe anotar que, em sede de processo administrativo, não se exige a disciplina rígida do
processo judicial, bastando que a sua condução garanta a ampla defesa e o contraditório aos

envolvidos nos fatos e isso ocorreu no caso dos autos, não se configurando hipótese de violação

da mencionada garantia constitucional.

5. Em suma, no caso dos autos, foram respeitados, durante o trâmite do processo
administrativo fiscal, os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do

contraditório, bem como a publicidade dos atos administrativos, não havendo falar em

nulidade do processo administrativo e seu respectivo procedimento, em razão de a autoridade

impetrada indeferir a presença e defesa do autuado durante a sessão de julgamento, na
primeira instância, pois, se trata de fase processual própria da segunda instância

administrativa. Assim sendo, de rigor concluir que a conduta da autoridade impetrada não

violou o direito líquido e certo do impetrante, impondo-se, pois, a manutenção da sentença
fustigada.

6. Apelação a que se nega provimento.

(TRF-3ª Região, AC nº 0023073-34.2008.4.03.6100/SP, Terceira Turma, rel. Juiz Federal

Convocado Valdeci dos Santos, j. em 29/07/2010).
No mesmo sentido, cumpre trazer à colação a ementa do seguinte julgado desta Corte :

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO

INOMINADO. ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO À AMPLA DEFESA E DEVIDO

PROCESSO LEGAL. PARTICIPAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO JULGAMENTO DO
RECURSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO

DESPROVIDO.
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1. O artigo 557 do Código de Processo Civil é aplicável quando existente jurisprudência
dominante acerca da matéria discutida e, assim igualmente, quando se revele manifestamente

procedente ou improcedente, prejudicado ou inadmissível o recurso, tendo havido, na espécie

dos autos, o específico enquadramento do caso no permissivo legal, conforme expressamente

constou da respectiva fundamentação.
2. Na primeira instância do processo administrativo fiscal, há plena possibilidade, segundo a

lei, de que o contribuinte produza todas as provas que achar necessárias para comprovar o seu

direito, sejam elas documentais, periciais ou através de diligências. Além disso, as decisões

proferidas pelas Delegacias da Receita Federal devem conter relatório, fundamentação e
conclusão, a fim de que haja publicidade das razões que a levaram a adotar tal

posicionamento. Tal cenário assegura, na fase inicial do processo, as garantias previstas no

Artigo 5º, LV da CF/88.
3. Da decisão de primeira instância, pode o Contribuinte interpor recurso ao Conselho de

Contribuintes, momento esse em que lhe será assegurada a sustentação oral, bem como o mais

pleno exercício do seu direito de defesa. Importante ressaltar que durante a primeira instância

do julgamento, a autoridade lançadora do débito também não pode realizar sustentação oral,
apresentar memoriais e nem sequer participar da sessão de julgamento.

4. A instância administrativa diferencia-se da instância judicial em alguns aspectos,

principalmente no tocante as regras que o conduz. No processo administrativo não há exigência

da disciplina rígida do processo judicial, bastando que a sua mera condução garanta a ampla
defesa e o contraditório aos envolvidos no caso, fato este que ocorreu na situação concreta.

5. A jurisprudência aponta que não há nulidade processual por falta de sustentação oral no

âmbito do processo judicial, devendo tal situação ser adotada por simetria no presente caso.
6. Somente haverá nulidade se a prática ou ausência de determinado ato, durante o andamento

do processo, acarretar em prejuízo para a parte, hipótese essa que não está presente no caso

concreto.

7. Não há nenhuma previsão legal, nem tampouco regulamentar que autorize o contribuinte ou
seu procurador a realizar sustentação oral, entregar memoriais e/ou participar da sessão de

julgamento em primeira instância. Tal cenário é próprio da segunda instância administrativa,

não havendo, portanto, ofensa ao direito de ampla defesa do contribuinte nem qualquer tipo de
vício processual.

8. Agravo inominado desprovido.

(TRF-3ª Região, Agravo Legal em Apelação Cível nº 0010283-47.2010.4.03.6100/SP, Terceira

Turma, rel. Juiz Federal Convocado Roberto Jeuken, D.E. 04/02/2014).
Em face de todo o exposto, com supedâneo no art. 557, caput, do Código de Processo

Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.

Comunique-se ao MM. Juízo a quo.

Dê-se ciência do teor desta decisão ao Ministério Público Federal.
Oportunamente, observadas as formalidades legais, baixem os autos à Vara de origem.

Intimem-se.

Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática.

Em face de todo o exposto, nego provimento ao agravo legal.

É como voto.
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Consuelo Yoshida 

Desembargadora Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a

Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a): CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA:10040

Nº de Série do Certificado: 3E949B33573DE077

Data e Hora: 31/07/2014 18:50:34
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RELATORA : Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE : JBS S/A

ADVOGADO : SP221616 FABIO AUGUSTO CHILO e outro

AGRAVADO(A) : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)

ADVOGADO :
SP000006 DJEMILE NAOMI KODAMA E NAIARA PELLIZZARO DE

LORENZI CANCELLIER

ORIGEM : JUIZO FEDERAL DA 13 VARA SAO PAULO Sec Jud SP
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RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA

(RELATORA):

Trata-se de agravo legal interposto por JBS S/A contra a decisão monocrática que, com supedâneo

no art. 557 do CPC, negou seguimento ao seu agravo de instrumento.

Por sua vez, o agravo de instrumento foi interposto contra a r. decisão de fls. 787/796 dos autos
originários (fls. 831/840 destes autos), que, em sede de mandado de segurança, indeferiu a liminar,

que visa assegurar à agravante que seja notificada da data e local de julgamento de manifestações de

inconformidade apresentadas em processos administrativos fiscais para que possa comparecer à

sessão para sustentação oral, bem como a suspensão do andamento de processos administrativos que

tenham sido julgados sem referida notificação.

Pretende-se a reforma da decisão monocrática.

Apresentado o feito em mesa, na forma regimental.

É o relatório.
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Consuelo Yoshida 

Desembargadora Federal


