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NORMAS PROCESSUAIS. COMPENSAÇÃO. OPÇÃO
PELA VIA JUDICIAL. A submissào de matéria à tutela
autônoma e superior do Poder Judiciário importa em renúncia ou
desistência à via administrativa.
Recurso negado.

VISTO

vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por:
CIA. FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO VICENTE.
ACORDAM os Membros da Segunda Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Sala das Sessões, em 27 de janeiro de 2005
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enrique Pinheiro Torres
Presidente e Relator

Participaram, ainda, do presente julgamento os Conselheiros Jorge Freire, Nayra Bastos Manatta,
Adriene Maria de Miranda (Suplente), Gustavo Kelly Alencar, Raimar da Silva Aguiar, Marcelo
Marcondes Meyer-Kozlowski e Antonio 7omer (Suplente).
Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Antônio Carlos Bueno Ribeiro e Dalton Cesar
Cordeiro de Miranda.
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Recorrente : CIA. FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO VICENTE
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos pertinentes à matéria objeto da presente lide, adoto
e transcrevo o Relatório do Acórdão DRJ/JFA n° 3.406 • de 23 de abril de 2003, fls. 426/429:
A contribuinte acima identificada requereu as fls. 01, com juntada
de documentos de fIs. 02/1 67, a compensação de valores recolhidos a maior a
titulo de PIS, em face de declaraÇãO de inconstitucionalidade do STF.
Por meio do Despacho Decisório n° 1064(1002714/98-30
326/328), foi indeferida a solicitação da requerente, posto que não houve
desistência, perante o Poder Judiciário, da execução do titulo judicial, com
assunção de todas as custas do processo, inclusive honorários advocaticios,
conforme disposto na IN SRF 2 1/97, art. I 7. Esclarece ainda que, aplicada a
legislação vigente, Lei Complementar 07/70 com alterações posteriores, ficou
constatada a ausência de crédito a favor da interessada.
A interessada manifestou sua inconformidade às fls. 335/358,
através de procurador habilitado pelo documento de fls. 359. Alegou, em
resumo, que:
a) Procedeu à compensação com respaldo no art. 66 da Lei n°
8.383/91 e alicerçada em decisão judicial transitada em julgado, onde está
reconhecido o direito de se ressarcir de tudo o que pagou indevidamente.
Ressalta que a compensação é mera espécie da qual a restituição é gênero;
Ulteriormente, requereu junto a SRF em Juiz de Fora a
regularização da compensação efetuada, tendo sido indeferido o seu pedido.
Transcreve trecho do despacho decisório;
c)
A IN SRP" 21//97, art. 17, afronta o principio da legalidade,
por contrariar os dispositivos do CPC que, através de seu art. 20, estabelece
critérios para condenação em honorários advocatícios. Discorre sobre a
matéria, concluindo que o ato que nega a convalidação da compensação é
nulo;)
d)
O instituto da compensação foi definitivamente
consolidado no Sistema Tributário através do artigo 66 e §§ da Lei n°
8.383/91. Aborda a possibilidade de compensação do PIS com a COFINS;
e)
A inaplicabilidade da LC 17/73, sendo a aliquota correta do
PIS igual a 0,5%, de acordo com a LC 07/70. A utilização da base de cálculo
do sexto mês anterior (semestralidade) no cálculo da contribuição."
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Em 23 de abril de 2003, os membros da Segunda Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora/MG acordaram, por unanimidade de votos, em
não conhecer da manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte, tendo em vista a
opção pela via judicial, deliberando por meio do Acórdão DRJ/JFA n 3.406, fls. 426/429,
assim ementado:

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/05/1995
Ementa: COMPENSAÇÃO. OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL. NORMAS
PROCESSUAIS. A submissão de matéria à tutela autônoma e superior do
Poder Judiciário importa em renúncia ou desistência à via administrativa.
Impugnação não Conhecida
A recorrente, inconformada com o Acórdão n° DRJ/JFA n° 3.406, do qual
tomou ciência em 15 de setembro de 2003, fl. 434, recorreu a este Conselho em 08/10/2003, fls.
435/457, reprisando os argumentos expendidos na manifestação de inconformidade apresentada
à repartição a quo.
É o relatório. le
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VOTO DO CONSELHEIRO-RELATOR
HENRIQUE PINHEIRO TORRES
O recurso é tempestivo e possui os requisitos formais de admissibilidade,
portanto, merece ser analisado.
A teor do relatado, a interessada impetrou ação judicial, subo n°96.0100224-3,
no qual solicita, fl. 14, seja julgada procedente a ação com o reconhecimento da vigência plena
da LC n°07/70 e, ao final, seja declarado o direito de recolhimento do PIS na forrna ali prevista.
Nas palavras da impetrante: Assim decidindo, que V. Exa, declare, igualmente, o direto à

repetição do indébito ou, não querendo as Autoras exercê-lo, declare o direito de comp. ensarem
o excesso recolhido ao PIS, de 1988 até a presente data, com prestações do mesmo PIS ou com
tributos federais da mesma espécie, em especial com a Contribuição Social sobre o Faturamento
- COF1NS (que, também, tal como o PIS, é contribuição à seguridade social), condenando a
FAZENDA NACIONAL (UNLTO FEDERAL) a reconhecer e a efetivar as referidas
compensações e a suportar o ônus da sucumbência.
O pleito da contribuinte na via administrativa, como bem observado pela
decisão recorrida, corresponde ao Pedido de Compensação e ao de Regularização da
Compensação de PIS e conNs com créditos de PIS.
Para melhor entendimento do aqui em debate, merece transcrever-se o histórico
elaborado na decisão recorrida sobre as medidas judiciais envolvendo a matéria ora em
discussão:

Na sentença de 1° grau, a Justiça Federal, fl. 18, condenou a União a restituir
os valores pagos a maior, pelos Autores, por força dos Decretos-Leis 2.445 e
2.449/88, reconhecendo e declarando a prescrição qüinqüenal ocorrida a
partir de 30.01.91. Em segunda instância, foi reformada a sentença somente
quanto à incidência prescricionat Portanto, conforme transcrito às fls. 18, o
fato de continuar em vigor a LC 07/70 não implica na impossibilidade de sua
modificação por leis posteriores (.).
A interessada promoveu execução na esfera judicial através do processo
2000.38.01.;003906-I. Oferecidos Embargos à Execução, processo n°
2001.38.01.000246-6, pela Fazenda Nacional, às /Is. 376/380, a autoridade
judicante decidiu que:
11. Assim, correta é a elaboração dos cálculos com base nas disposições
contidas na Lei Complementar n° 07/70 e legislações posteriores vigentes à
época de cada fato gerador, excluindo-se os Decretos-Leis n's 2.445/88 e
2.449/88.
12.Portanto, não há que se falar em divergência de critérios para elaboração
dos cálculos, uma vez que referidos cálculos deveriam ser elaborados nos
limites da decisão transitada em julgado.
13.Ademais, na esfera administrativa foi realizado o encontro contábil dos
cálculos apresentados pelas empresas autoras e a administração fazendária
4
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concluiu pela inexistência de pagamentos efetuados a maior, inexistindo,
portanto, valores a serem repetidos, o que torna despropositada a
apresentação de cálculos pela parte autora a fim de se promover a execução
da sentença.
A reclamante apresentou apelação desta decisão, às /is. 389/395, e o processo
judicial se encontra em tramitação, conforme telas de j7s. 423/425.
Portanto, embora reconhecida a inconstitucionalidade dos Decretos-Leis
2.445/88 e 2.449/88, discute-se ainda na esfera judicial o valor do crédito que
porventura a contribuinte tenha direito à restituição, sem o qual não há que se
falar em compensação.
Observe-se que em nenhum momento foi reconhecido na esfera judicial o
direito à compensação do excesso de PIS', se existente, conforme solicitado na
petição inicial
Do acima exposto, vê-se que, de fato, a discussão submetida à esfera
administrativa tem o mesmo objeto daquela pendente na esfera judicial, ou seja, como a própria
contribuinte alega em sua defesa, a compensação é mera espécie da qual a restituição é gênero.
Por outro lado, não havendo definição do valor a ser restituído não há que se falar, de igual sorte,
em valor a ser compensado.
De qualquer forma, como bem observado pela decisão a quo, as conseqüências
para o processo administrativo são inevitáveis, perdendo sentido a discussão no âmbito
administrativo quando a lide já se encontra no Poder Judiciário, porquanto os julgados emanados
por aquele Poder sempre prevalecem sobre as decisões administrativas. Daí dizer-se que a
procura da tutela jurisdicional configura renúncia tácita à discussão na esfera administrativa.
Muito embora o termo "renúncia" sugira que a ação judicial tenha sido
interposta posteriormente ao procedimento fiscal, na essência, com o devido respeito dos que
defendem o contrário, as conclusões são as mesmas para os casos em que a ação foi impetrado
antes ou durante o curso do processo administrativo, porquanto, após iniciada a ação judicial, o
julgador administrativo vê-se impedido de manifestar-se sobre o apelo interposto pelo
contribuinte, vez que a questão passou a ser examinada pelo Poder Judiciário, detentor, com
exclusividade, da prerrogativa constitucional de controle jurisdicional dos atos administrativos.
Neste sentido é a jurisprudência mansa e pacifica do Segundo Conselho de
Contribuintes e, também, da Câmara Superior de Recursos Fiscais que têm aplicado a renúncia à
via administrativa quando o sujeito passivo procura provimento jurisdicional pertinente a matéria
objeto do processo fiscal, antes ou durante o seu curso.
Outro entendimento não caberia, pois a ordem constitucional vigente ingressou
o Brasil na jurisdição una, como se pode perceber do inciso XXXV do artigo 5 0 da Carta Politica
da República: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de
direito". Com isso, o Poder Judiciário exerce o primado sobre o "dizer o direito" e suas decisões
imperam sobre qualquer outra proferida por Órgãos não jurisdicionais. Por conseguinte, os
conflitos intersubjetivos de interesses podem ser submetidos ao crivo judicial a qualquer
momento, independentemente da apreciação de instâncias "julgadoras" administrativas.
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A tripartição dos poderes confere ao Judiciário exercer o controle supremo e
autônomo dos atos administrativos; supremo porque pode revê-los, para cassá-los ou anulá-los;
autônomo porque a parte interessada não está obrigada a recorrer às instâncias administrativas
antes de ingressar em juízo.

ao

De fato,
existem no ordenamento jurídico nacional princípios ou
dispositivos legais que permitam a discussão paralela em instâncias diversas (administrativas ou
judiciais ou urna de cada natureza), de questões idênticas.
Diante disso, a conclusão lógica é que a opção pela via judicial, por qualquer
modalidade de ação, antes ou concomitante à esfera administrativa, toma completamente estéril
a discussão no âmbito não jurisdicional. Na verdade, como bem ressaltou o Conselheiro Marcos
Vinicius Neder de Lima, no voto proferido no julgamento do Recurso n° 102.234 (Acórdão
202-09.648), "tal opção acarreta em renúncia ao direito subjetivo de ver apreciada
administrativamente a impugnação do lançamento do tributo com relação a mesma matéria sub
judice.".
Por oportuno, cabe citar o § 2° do art. 1° do Decreto-Lei n° 1.737/1.979, que, ao
disciplinar os depósitos de interesse da Administração Pública efetuados na Caixa Econômica
Federal, assim estabelece:
Art. 1° omissis.
§ 2° A propositura, pelo contribuinte, de ação anulatória ou declaratária da
nulidade do crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao direito de
recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto.
Ao seu turno, o parágrafo único do art. 38 da Lei n°6.830/1980 que disciplina
a cobrança judicial da Divida Ativa da Fazenda Pública, prevê expressamente que a propositura
de ação judicial por parte do contribuinte importa em renúncia à esfera administrativa, verbis:
Art. 38. Omissis
Parágrafo único. A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste
artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
A nomia expressa nesses dispositivos legais é exatamente no sentido de vedarse a discussão paralela, de mesma matéria, nas duas instâncias, até porque, como a Judicial
prepondera sobre a administrativa, o ingresso em juizo toma inócuo qualquer pronunciamento
administrativo. Esse é o entendimento dado pela Exposição de Motivo n° 223 da Lei n°
6.830/1980, assim explicitado: "Portanto, desde que a parte ingressa em juízo contra o mérito
da decisão administrativa — contra o titulo materializado da obrigação — essa opção pela via
superior e autônoma importa em desistência de qualquer eventual recurso porventura interposto
na instância inferior.".
Por derradeiro, cabe ressaltar que o pressuposto para configurar a renúncia à
esfera administrativa é o simples fato de o sujeito passivo haver proposto ação judicial versando
6
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sobre a mesma matéria que deu origem ao processo administrativo. In casu, é irrelevante o tipo
de ação ou o momento de sua propositura, pois, qualquer que seja a hipótese, se se admitisse a
concomitância de processos judiciais e administrativos, estar-se-ia violando o principio
constitucional da unicidade de jurisdição.
No caso em análise, o valor a ser restituído será aquele definido na esfera
judicial, não cabendo qualquer discussão acerca desse ponto no âmbito administrativo. Somente
depois de vencida esta pendenga, poder-se-á efetivar a compensação pleiteada, desde que haja
determinação judicial para tanto, conforme solicitado na petição inicial, ou discuti-la na esfera
administrativa, se a empresa desistir de levantar a restituição estipulada pela justiça, providência
que se faz necessária para evitar duplicidade de recebimento, na esfera judicial e na esfera
administrativa.
Por outro lado, mesmo que se ultrapassasse a questão da renúncia à esfera
administrativa, ainda assim, não se poderia aqui convalidar a restituição/compensação pleiteada
pela reclamante, pois, ao contrário do alegado pela defesa, a recorrente entrou com ação de
execução (processo n" 2000.38.01.003906-1), em tramitação na P vara da Justiça Federal da
Subseção Judiciária de Juiz de Fora - MG, conforme demonstram os documentos de fls. 423 a
424. Esse fato inibe a compensação administrativa, a menos que o sujeito passivo demonstre
haver desistido da execução judicial e comprove o pagamento das custas processuais. Condição
essa, prevista no artigo 17 da IN SRF n°21/1997, em plena vigência à época do pleito e, por isso,
regente da compensação em apreço. Não se alegue que essa IN extrapolou os limites da lei,
senão vejamos:
O caput do art. 66 da Lei n° 8.383/1991, com a redação dada pelo artigo 58 da
Lei n° 9.069/1995, prevê a possibilidade de o sujeito passivo compensar os valores
correspondentes a pagamento de tributos feito a maior com importância correspondente a débitos
de impostos e contribuições de períodos subseqüentes, mas atribuiu, em seu § 4°, aos órgãos
arrecadadores a competência para expedirem as instruções necessárias ao cumprimento desse
dispositivo legal.

Art. 58. O inciso III do art. 10 e o art. 66 da Lei n°8.383, de 30 de dezembro
de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
C.)

Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no
recolhimento de importância correspondente a período subseqüente.
§ I° Omissis
§ 4 0 As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo. is/e
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7

-242.,,4".
,:4-1-..otri;

2 2 CC-MF
Fl.

Ministério da Fazenda
Segundo Conselho de Contribuinte
MIN. °A

Processo n° :
Recurso n° :
Acórdão n° :

10640.002714/98-30
124.881
202-16.107

CONFERE
BfiASILIP

o(

O ottiOiNAL

VISTO

A seu turno, o artigo 74 da Lei n°9.430/1996 delegou expressamente à Receita
Federal a competência para autorizar a compensação de créditos pleiteada pelo sujeito passivo,
in literis:
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita
Federal, atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a
utilização de créditos a serem a ele restituidos ou ressarcidos para a quitação
de quaisquer tributos e contribuições sob sua administração.
Por sua vez, o Decreto n°2.138/1997, regulamentando os artigos 73 e 74 dessa

lei, como

ao poderia deixar de ser, assim dispôs:

Art. 7 0 O Secretário da Receita Federal baixará as normas necessárias à
execução deste Decreto.
Vê-se, pois não se poder negar que o direito à repetição do indébito na fonna
de compensação decorre de lei em sentido estrito, mas também inegável que o seu exercício está
condicionado ao cumprimento das formalidades e condiy3es exigidas nos atos normativos
baixados pelos órgãos arrecadadores. No caso a 1E1 SRF n°21/1997.
Dessa forma, não havendo nos autos qualquer prova de que a autuada cumpriu
o disposto no artigo 17, cama e § 1" in fine, da IN supracitada, toma-se imperioso reconhecer
que dita compensação não poderia ser admitida na esfera administrativa.
Por derradeiro, cabe esclarecer que ao contrário do que tenta fazer crer a
recorrente, a compensação objeto destes autos não é regida pela IN SRF n° 210/2002, mas sim
pela IN 21/1997, vigente à época do pleiteado encontro de contas.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso.
Sala das Sessões, em 27 de janeiro de 2005
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