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Rubrica !

Processo no

10783.006034/90-31

Sessão de:
Recurso no:
Recorrente:
Recorrida:

27 de janeiro de 1994
ACORDNO no 203-00.949
90.790
CIA. IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX
DRF EM VITORIA- ES

PROCESSO-FISCAL - NULIDADES - DECISNO DE PRIMEIRA
INSTNNCIA - Precária Fundamentação. As decisffes
devem ser fundamentadas e todos os documentos de
defesa apreciados. Recurso provido para anular o
processo a . partir da decisão recorrida, inclusi-

ve.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
de recurso interposto por CIA. IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX.
PCORDAM os Membros da Terceira Camara do Segundo
Conselho de Contribuintes, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para anular o processo a partir da decisão
recorrida, inclusive.
Sala das Sessffes, em 27 de janeiro de 1994.
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;E FERNANDES • Procurador-Representante
da Fazenda Nacional

VISTA EM SESSNO DE n
z 9 AOR 1994

Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros
RICARDO LEEN:. RODRIGUES, MARIA THEREZA VASCONCELLOS DE ALMEIDA,
SERGIO AFANASIEFF, CELSO ANGELO LISBOA CAL' UCCI, MAURO WASTLEWSKI
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Processo no:

10783.006034/90-31

Recurso no:
Acár~ no :
Recorrente:

90.798
203-00.949
CIA. IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX

RELATORIO

i

Consoante o relatório fiscal, a Empresa ora
Recorrente foi autuada em 29.09.90 por ter infringido o art. 54,
paragrafoc. 12 e 252 55, inciso I, alínea "a" e inciso II, alínea
"a", art. 6211 e 107, inciso I, todos do RIPI/82, e a multa
imposta com fulcro no art. 364, inciso II, do RIPI/82 (Decreto n2
37.981/32) e acréscimos legais pertin(~4 tendo-se presente
cpw„ em ato de revisMo aduaneira prevista pelo art. 455 do
Regulamento Nduaneilm„ verificou-se na DI no 000271/90,
a
ocorrOncia de divergOncia na classificaçMo tarifária da
mercadoria "j et ski", classificada indevidamente na posiçMo
9506.29.0200, sendo correta a posiçMo 0903.99.9900, gerando uma
diferença de alíquota de TPT de 10% para 24%.
Esclarece a fiscalizaao, a seguir,
de 10.05.90, a importadora, espontaneamente,
classificaao tarifária desse produto, recolhendo a
imposto,
rém. sem atualizá-la monetariamente
Licréscimos legais devidos.

i!

que, em data
retificou a
diferença do
e
SEM
OS

Consoante o demonstrativo fiscal de fls. 01-verso
e 02, apurou-se um crédito de IPS no importe equivalente a
6.305.21 PTNE e multa do igual ordem, em valores da época,
mediante
critério de imputaçMo dos valores recolhidos
em
10.05.1990.
Regularmente intimmia„ impugnou a exigOncia a fls.
21 e seguintes, alegando, em linhas gerais de suas confusas
razCJes, a expontaneidade de seu procedimento, calcada que fora no
art. 138 do C111, como decorrOncia a exclusMo da multa, concluindo
por pedir a insubsistencia do auto de infraao, mesmo porque, a
seu ver, eventual débito decorrente do próprio Auto de infra00
estaria quitado face ao recolhimento estampado no DARF que junta
às fls. 28, nele incluídos impostos, multas e juros, em DTNE da
época.
O autor do feito manifestou-se a fls. 29/30,
reiterando que o recolhimento do imposto aventado pela defesa,
constante no DeI n2 0233/90 alcançou, tMo-somente, o IPI devido,
cidir m quaisquer acréscimos legais, que no caso, se espontftneo,
/ oeria de 10% por pagamento de imposto fora do prazo legal de
rocolhimento (art. 362-RIP1/82), opina pela manutenao do auto
lavrado.
...3

-

çk'ça.
..,-•.',4-

*fw-,

44»
Processo no
Acórdao no

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES

10703.006034/90-31
203-00.949

A decisao "a quo" (fls. 31/33) manteve a exigOncía
fiscal, L . sua totalidade, com suporte na fundamentaçao de que
efetivamen'a "...n g o houve os recolhimentos dos acréscimos legais
nem a atLalixaçao monetária sendo que com a imputaç g o do valor
pagn restea um saldo de imposto a pagar, o que está sujeito a
multa de : 1 . . . ra por ter sido recolhido com atraso.".
Irresignada apresenta, a fls. 35/56, a5 suas
raites de recurso, das quais destaco os seguintes trechos dos
itens::

i

"2. O que se poderia pretender da Empresa
seria uma diferença Cl ' ? acréscimos, que alega a
fiscalizaçao nao terem sido rvecci3.hid(m3.

•

A decisao, ora recorrida, pretende impor
ao Contribuinte o recolhimento integral, para que,
afinal, se tenha expurgado os valores já pagos.
Como, entao, se processara a restituiçao
do
indébito?
4. Hao pode haver dupla exigencia de
pagamento para um mesmn fato gerador. Quitado,
mesmo que parcialmente, o Tributo, o Erário se
torna credor, apenas, do saldo, nao podendo exigir'
a integralidade."

i

Como segundo argumento, a Recorrente argúi ser
ilegal a cumulaçao de multas, porque sua falha foi sanada
voluntariamente, sustentando saa tese no art. 13e do CTM.
E o relatório.
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VOTO DO CONSELHEIRO-RELATOR TIBERANY FERRAZ DOS SANTOS
O recurso é tempestivo, preenchendo as condiOes
de admissíbilidadep dele conheço»
Inicialmente,
tenha-se que o artigo 455
do
Regulamento Aduaneira, quando autoriza o fisco a proceder a
"revisSo aduAneira", no tangente à regularidade fiscal da
importaçSo, deixa implícito o entendimento da provisoriedade do
lançamen'm levado a efeito pelo próprio contribuinte. Assim, sob
este aspecto, incensurável a iniciativa fiscalizatória.
mérito propriamente dito, entendo quo
o
Ho
presente feito nSo reune condiçffes de receber Julgamento, face à
cdpscur! ~le
da decisão monocrática no tangente às
provas
produzidas.
Com
efeito,
no item 2 de sua
defesa,
a
Contribuinte faz expressa reforOncia ao recolhimento parcial do
Auto
de
Infraçao, na parte ao seu
ver
inquestionável,
comprovando-o mediante cópia do DARF de fls. 28 9 datado de
31.10.90.
Ora, tal detalhe nWo foi referenciado pela decisSo
monocrática, fato que, por si só, reduziria a exigéncia fiscal
smbstancialmente, mesmo porque, como se ve no item II de seus
considerandos, considerou a digna autoridade luigadora, como
devido, o cálculo estampado a fls. 02 dos autos, correspondente à
totalidade do Auto de InfraçWo.
O artigo 31 do Decreto n2 70.235/72 estabelece que
decis!So devera conter relatório resumido do processo,
fundamentos legais e ordem de intimaçSo.
A

1

Imprescindível,
pois, que os
argumentos
(e
documentos.) da Impugnante fossem examinados e debatidos quanto à
sua pertiotla;; o que nWo ocorreu no presente casa em rela0o ao
documento de fls. 28, em preteri0o ao direito de defesa do
contribuinte»

,

Isto posto, dou provimento ao recurso para
declarar aulo o processo a partir da decisSo monocrática,
determinando que nova seja proferida nos padrMas de legitimidade,
examinando todos os argumentos e documentos expendidos pela
Recorrente“
Sala das Sessffes, em 27 de janeiro de 1994.
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