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BANCO CHASE: MAN • AITAN S.A.
DRF EM 3AI3 PAULO-SP

ACORDA° No 202-05.103

larKno comprovado o recolhimento do imposto
sobre oporacdes de c11mbio de que se trata é
pro p,idente a autua0o.Recurso negado.

Vistos, relatados e chMscutidos os presentes autes
de r pecurbo interposto por BANCO CHASE: MAWIATTAN S.A,
ACORDAM os Membros g a Segunda Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Ausente o Conselheiro SEBASTIMO BCHIOES
TAQUARY.

Sala dal, SesbUeo, em OS c : iulho de 1992.
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Par-Lcii:mtram„ ainda, do presente iulgamento,os Conselheiros ELIO
ROTHE, ROSALVO VITAL GONZAGA SAfft0S(Suplente), ACACIA DE: LOURDEE
RODRIGUES e SARAR LAFAYETE NOBRE FORMGA(Suplente)„
JIAPS/GA
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202-05.183
BANCO CHASE MANHATTAN S.A.
RELATORIO

'
Por bem dessrever os fatos, adoto e transcrevo
relatário que, compée a decisão de primeira instância (11s.62). •

O

"Trata-se de auto de infração lavrado contra
o Banco acima identificado, em 20.11.87, por falta
de recolhimento do IDE incidente sobre. c, contrato
de cAmblo no 708.182, fechado em 16.12-82 com a
Carwill Agrícola 8/ri, no valor originário de Cr$
6.055.128,00 (atuais Cr$ 6,05). Conforme consta do
processo a matéria foi objet.o de Mandato de
Segurança cuja liminar !, inicialmente concedida,
foi posteriormente revogada em razão de não ter . o
impetrante. cumprido a ordem judicial de depositar'
O valor quest:8,~Jo. Consta da peça vestibular
como disposição legal ou regula~tar infringida:
Lei 5183/66 c/ e: o inciso IT. do art. 63 do CTN (lei
n25172/66), DL. 1723/30 e Resolução 619/80.
A autuação foi feita pelo Banco Central do
Brersii/DESPA originando o processo protocoli7ado
em 23/11/87 sob np 7.731.622 o ' qual em razão do
disposto no DL. 2871/88 foi encaminhado A Delegacia
da Receita Federal do Rio de janeiro gerAndo o
presente p1 o“.8:18:„ o qual em 19/12/88, com
despacho de fls. 17 foi encaminhado A DRE/São
Paulo.".
Na mencionada decisão, a mitoridade de primeira
iiestAncia julgou procedente a ação fiscal, com base nos seguintes
fimdarmmtos:
a) examinando os autos, verifica-se que o auto de
infraçao foi lavrado após esgotarettrse todos . os prazos
e
prorrogaç(kes
concedidas, sem que o autuado comprovasse
o
recolhimento do imposto sobre operaçffes de c8mbio;;
b) os documentos acostado aos Autos deste, além de
terem sido entregues intermpestivamente, nada acrescentam em
relação Aqueles j4 anteriormente apresentados pelo Autuado.
1n te rWjs
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Não se conformando com a decisão singular, O Banc., //
te mpes ti vo
Recurso
de
fls. 70/78, alegando,
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