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CoNnaRtmOko PARA O MS/PASE11)

Petiodo de apuração: 01/05/2001 a 30/09/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Não se vislumbrando o C110 material apontado pela embargante hão de ser
rejeitados os embargos, neste ponto.
Constatada a omissão do Acórdão proferido por este (.-:.olegiado, é de se
receber os presentes embargos para saná-la.
ISENÇÃO SOBRE VENDAS REALIZADAS PARA ZFM.
CONCOMITÂNCIA NA ESFERA JUDICIAI,N. ADMINISTRATIV.A.
Tratando-se de matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário, não Se
conhece do recurso, por ter O mcsm.o Objeto da ação judicial, em respeito ao
princípio da unicidade de jurisdição contemplado na Carta Política.
Enibargos acolhidos, em parte, com efeitos in Cringentes para determinar que
não se conheça do recurso interposto em relação à matéria que foi levada ao
conhecimento do Judiciário, qual seja: isenção do PIS e da COE UNS sobre
vendas realizadas para A.M.
Embargos acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos

OS

presentes autos.

ACORDAM os Membros da 2" Câmara/2" Turma Ordinária, da Segunda
Seção de Julgamento do CARI', por unanimidade de votos, em acolher os embargos de
declaração com efeitos infringentes do acórdão n'' 204-02.814, para não reconhecer do recurso
em relação à matéria submetida ao Poder judiciário, qual seja isento do PIS e da Cofins sobre
vendas realizadas pela ZFM.
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NA • RA "BA ' TOS MANA'1TA
Presidenta e Relatora

Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros Julio Césai Alves
Ramos, Rodrigo Refilardes Raimundo de Carvalho. Silvia de Brito Oliveira, Ali Zraik Junior,
Alexandre 'Kern (Suplente), Marcos Tranehcsi Ortiz e I conardo Siado 'Matizam

Relatório
-('rata-se de embargos de declinação interpostos pela PIN contra Acórdão
proferido por esta Câmara sob o argumento de que o referido Acórdão conteria erro de fato
uma vez que a. decisão proferida baseou-se na decisão liminar proferida pelo STF nos autos da
ADI n" 2348-9. Todavia, quando foi realizado o julgamento a referida liminar foi julgada
prejudicada face à perda do objeto da ação direta de ineonstitucionalidade então proposta.
Corno não houve recurso desta decisão o transito em julgado ocorreu em .21/02/05, ou seja, não
mais existia, na data do julgamento, a liniinar na qual se animou o Acórdão recorrido para dar
provimento ao recurso da contribuinte..
Por outro lado, consta dos autos que a contribuinte ingressou com MS
2002.61.07.006239-9 visando obter provimento . itnisdicional para que fosse "autorizada a não
recolher" o PIS e a C:OFINS "sobre vendas realizadas para empresas localizadas na Zona
Franca de Manaus". Foi denegada a Segurança e julgado improcedente os pedidos da autora,
tendo a sentença transitado em julgado em 13/03/200:3. Sobre a concomitância entre as
matérias tratadas na via administrativa c judicial não houve qualquer manifestação no Acórdão
embargado, razão pela qual se constata a omissão.
ÉO

relatório..

Voto
Conselheira NAYRA BASTOS .M..A.NATTA, Relatora
Os embargos interpostos encontram-se revestidos das fbrinalidades legais
cabíveis merecendo ser conhecidos..
No primeiro ponto dito como sendo erro material: ter sido aplicada liminar
concedida pelo S'l "1": no ADI n" 2348-9 , quando esta .já havia sido julgada prejudicada por
perda de objeto da ADI, tendo havido transito em julgado da decisão (ou seja quando não mais
sobrexistia a referida medida liminar), pata embasar a decisão tomada. pela Câmara, entendo
que se trata, no máximo, de uma aplicação equivocada da referida liminar. Todavia, resta claro
que a Câmara entendeu estar esta ainda vigente quando foi pro retido o julgamento, tratando-se,
portanto de erro "in .judicandum", que não são passiveis de embargos.
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Não se vislumbra o erro material apontado, pois que o (...olegiado inani testouse sobre a matéria, entendo que a liminzur concedida pelo S1'1 ; ampararia as pretensões da
recorrente, razão pela qual, deu-se provimento ao recurso interposto_
No segundo ponto objeto dos embargos: omissão pot ter deixado, o Acórdão
embargado, de se pronunciar sobre a concomitância. entre a matéria tratada mi via
administrativa e judicial, entendo que merece razão a embargantc, o já que no Citado Acórdão
nenhuma linha sequer há a respeito da 'matéria.
Desta forma, entendo, que, neste ponto, devem os embargos serem acolhidos
para. sanar a otuissão.
Realmente, da analise do MS 2002.61.07.006239-9, copias fls. 36 a 46,
consta que a contribuinte ingressou no Judiciário objetivando ver reconhecida suas preensões
de estaria isenta da tributação do PIS e da COFINS sobre as receitas advindas das vendas de
mercadorias destinadas à UM ., pois que em tais operações estaria. isenta das referidas
contribuições, bem como que "o impetrado se abstenha de lavrar auto de irdração, bem como
seja a impetrante autorizada, a não recolher as mencionadas contribuições sobre vendas
realizadas para empresas localizadas na Zona Franca de Manaus".
Ou seja, tanto a isenção da COFINS e do PIS sobre vendas realizadas para a
%FM, como o direito de não recolher tais contribuições sobre estas vendas ffli posta à
apreciação do Judiciário.

A matéria tratada nos autos é exatamente a isenção da COFINS sobre vendas
realizadas para empresas situadas na ZFM. Desta forma, entendo que há identidade de matéria.
Existindo ação judicial tratando da matéria ora em litígio é de se concluir pela
concomitância entre as ações administrativas e judiciais..
Em razão do principio constitucional da unidade de jurisdição, consagrado no
art. 50, XXXV da Constituição Federal, de :I 988, a decisão judicial sempre prevalece sobre a
decisão administrativa, e o _julgamento em processo administrativo passa a não mais fazer
sentido, em havendo ação judicial tratando da mesma matéria, uma vez que, se todas as
questões podem ser levadas ao Poder Judiciário, somente a ele é conferida a capacidade de
examiná-las, de forma definitiva e com o efeito de coisa julgada..
O processo administrativo é, assim, apenas uma alternativa, ou seja, urna
opção, conveniente tanto para a administração como para o contribuinte, por ser um processo
gratuito, sem a necessidade de intermediação de advogado e, geralmente, com maior celeridade
que a via judicial.
Em razão disso, a propositura de ação judicial pela contribuinte, quanto à
mesma matéria, torna ineficaz o processo administrativo. Com efeito, em havendo o
deslocamento da lide para. o Poder Judiciário, perde o sentido a apreciação da mesma matéria
na via administrativa.. Ao contrário, ter-se-ia a absurda hipótese de modificação de decisão
judicial transitada em Sulgado e, portanto, definitiva, pela autoridade administrativa: basta
imaginar um processo administrativo que, tramitando mesmo após a propositura de ação
judicial, seja decidido após o trânsito em julgtido da sentença judicial e 110 sentido contrário
desta.
'Ç.1)\
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Ademais, a posição predominante sempre, foi nesse sentido, como comprova
o Parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional publicado no DOU de 10/07/1978, pág.
16.431, e cujas conclusões são as seguintes:

.

"32. Todavia, nenhum dispositivo legal ou princípio processual
permite a discussão paralehr da mestrur fila 1(.•.ria em insteincias
diversas„sejant administrativas ou judiciais OU 11121(1 da cada
nau I re.Za
33
Outro s V i In, pela .s is temá liar. const i the foliai, o aio
administrativo está sujeito ao controle do Poder Judiciário,
sendo este último, em relação ao primeh .o, inSflinela !superior e
autónotna . SUPERIOR, pai que pc.rde i el ,e/ , par a cassai ou
anular, o alo administrativo, A UTÔNOAL1, porque a parte não
está ohrigadtt a percorrer às instáncitts administrativas, para
ingressar CM Miro Pode fitzê-lo diretamente

.
.

34 AS.sim sendo, a opeãc.) pela vitt judicial importa em princípio,
em renúncia às instâncias administrativas ou.. desistência de
recurso acaso foi imitado
35. Somente quando a preteriu:7o judicial tem por objeto o
próprio proces.50 administrativo (v.g. a obrigação de dec.:idir de
autoridade adininistrativa; a inadntissão de recurso
athninistrativo válido, dado por intempe.stivo ou incabível por
falta de g,aranliet ou outra ra,,ão análoga) é que não ocorre
renóncia à instância administrativa, pois aí O objeto do pedido
judicial é o próprio rito do p; acesso achninistr ativo
36. Inadmissível, porém, por sei ilógica e injuridica, é a
existência paralela de duas iniciativas, dois procedimentos, com
idêntico objeto e para o incsmo . fint " ((Infos do original).

Cabe ainda citar o Parecer PG.FN n," 1.159, de 1999, da lavra cio ilustre
Procurador representante da PGFN junto aos Conselhos de Conti ibuintes, Dr.. Rodrigo Pereira
de Mello, aprovado pelo Procurador Geral da Fazenda Nacional e submetido à apreciação do
Sr. Ministro de Estado da Fazenda. e cujos itens 29 a 34 assim esclarecem:
"29 Antes de prOSWgIlil, C: i IMPt e esclarecer que o Conselho de
Contribuintes, ao contrário do aventado na consulta, não tem
entendimento diverso àquele que levou ao disposto no .ADN n.
.3/96 Co iifi.)tme vel II
' lca-se, clerrn e iiii'iiiier os outros, dos
acórdãos ri 02-02.098, de 13.12.98, 01-02.127, de 173 97, e (1303 029, de 12 4 99, todos da Cámata Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), e 101-92 102, de 2 6 98, 101-92 190, de 15 7 98,
103-18 091,dc 14.1 I .96, e 108 03 984, estes do Primeiro
Conselho de Contribuintes, há firme entendimento no sentido da
rent 'I FICia à discussão na etififra adilli i ti 5 Ilati IV quando há
anterior, concomitante ou superveniente argüição da me.snut
matéria julho
io ao Poder Judiciário. O que ocorreu algumas
vacas, e eycepcionahnente ainda ocorre, é que há conselheiros —
e, quiçá, cerras Cântaras em certas composiçães -- que assim não
entendem, especialmente quando a ação judicial é anterior ao
lançaincnto.. alegam, aqui, que ninguém. pode renunciar àquilo
que ainda não existe Nestes casos - isolado, e cada Ve2 mais

.
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excepcionais, rc,Ifita-se — a PGFN, fOrte nos precedentes da
CS7?1" acima reler/dos, vem .sistematieamente levando a questão
àquela superior instância, postulando e obtendo sua rcfirnw
neste particulai.
30. Voltando ao tema do procedimento ti adotar no cri VOS
enunciados. no item 28, preliminarmente anotamos que não nos
parece existir qualquer distinção enfie a oco! rênc. , ia destas
.situações- antes ou após o trânsito em julgado da decisão judicial
menos favorável ao contribilirite, pois sendo a decisão
administratim imediatamente executável e manela.tória à
administração (art. 42, ¡liaça 11, do Decreto n. 70.235/72)
enquanto a decisão judicial será apenas declaratória dos
interesses da Fazenda Nacional -, a situação de impa sve se
instalará qualquer que seja a posição processual da trâmite
judicial

.

.

.

1

i
.

.31. Na mérito, verifica-se que muitas destas situações são
evitadas quando os agentes da administração tributárif7,
confirme é da sua incumbência, diligenciam nos atas
preparatórias do lançamento para verilicar • a existência de ação
judicial proposta pelo contribuinte naquela matéria, ou abula,
preocupam-se em rapidamente ittibrillar aos órgãos julgadores
(de primeira tnu de segunda instância) acerca do mesmo fato
quando identif icado no curso de tramitação do processo
administrativo O mesmo se diga coai a boa-fé processual que
deve presidir as atitudes do contribuinte, pois que ele — mais que
qualquer agente da administração — estaria em condições de
infbrmar no pPOCesSO adMiniça`aliVO SObre a ex j.sréacia de ação
judicial e igualmente infirmar no processo judicial acerca de
eventual decisão na instância administrativa: no primeiro cavo,
o órgão administrativo deixaria de aprecia!' O litígio na matéria
idêntic...a àquela deduzida can .juizo, no segundo caso,
provavelmente o Podei . Judiciário deixar ia de enf. i entar ov temas
já resolvidos pri'-eontribitinte na instância administrativa, até
mesmo por siperveniente carência de luto es..ve da Ullia0; e111
qualquer hipótese, estaria evitado o conflito ena e 1.1.5 MI isdições

1

1
,

.

32 Naquelas Ocorrências onde estas cautelas . não são pos sive/Á
ou não atingem os efeitos almejado s , feinds que analisai, o tema
sobre duas óticas diversas o primeiro, da super ioridade do
pronlinciamento do Poder Judiciário, o segundo, da
revisibiliclade da dmisão administrativa e dos procedimentos à
realização deste intento

$3 Não há qualquer dúvida acerca da superioridade do
pronunciamento do Poder Judiciário em relação àquele que
possa advir de órgãos administrativos. Fosse insttficiente
perceber a óbvia validade dessa assertim em 110550 modelo
- constitucional, assentada na unicidade jurisclicional, basta
verificar que as decisões administratiVa N são .,:anpi e
submissíveis ao crivo de legalidade elo judiciam , não sendo o
reverso verdadeiro (melhor dizendo, o reverso não é sequer
possível''',). É por esse motivo que havendo tramitação de Jeito
judiciário concomitante à de processo administrativo fiscal, \çj.,\
,
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considei a-se renunciado pelo contribuinte o &re j a) a 121 • 0% seguir
na contenda administrativa É tambárn por este motivo que a
administração não pode deivar de dar emito intento a decisão
judiciária mais. .lavorável que outi a profiiida no ambito
aáninistratipo
34 Ora, caracterizada a prevalencia da decisão judicial .sobre a
administrativa em matéria de legalidade, tem-se de vai/ficar as
possibilidades de revisão t,la decisão definitiva prokrida pelo
Conselho de Contribuintes. quando, nesta especifica hipótese, /ir
menos faivrável à Fazenda Nacional 4 possibilidade da rePts("ro
existe, confirme contentado nos itens 3/10 supra, e senda
definitiva a decisão do Conselho de Contribuintes, nos termos do
art. 42 do Decreto n 70 235/72 pois se mio fOr devem ser
utilizados Os competentes instrumentos lecursais (recurso
especial e embargos de declaração, este inclusive pelas
autoridades julgadora de primeira instância e executora do
aera(1ão) resta apenas a cassação da decisão pelo Sr Adini.stro
da Fazenda., que pode ser total ou jratrial, mas sempre vinculada
apenas à parte Callfi OilladOta COla O POdCri ladiCiil' 1 ia Nas te
quadro, o exercício excepcional desta pra rogativa estaria
assentado nas. hipóteses de inequívoca ilegalidade (quando
houver o (:onfiram) de posiçães tola com i ) ou abuso de poder
(quando deliberadameme nOrada a Nahnlissão do tema ao
Cl ivo do Poder ,Judiciário), confi» me o caso.

.

'r

Dessa forma, uma vez que a maté:,.ria versando sobre isenção da COFINS e do
PIS sobre vendas realizadas para empresas situadas na ZiiM está em discussão no judiciário,
que tem a competência para dizer o direito em ultima instância, resta afastada a possibilidade
de seu reconhecimento pela autoridade administrativa, que não deve conhecer das matérias
objeto de ações judiciais interpostas pela contribuinte.
Desta fbrma, voto no sentido de conhecer e acolher, parcialmente, com
efeitos infringentes, os embargos interposto para não conhecer da matéria em discussão no
Judiciário, qual seja isenção do PIS sobre vendas realizadas para. empresas localizadas na ZFM..
É como voto.
Sala das Sessões, em 07 de maio de 2009
1\------"N-1- :aniaLT:
AY A .BA :TOS MANATTA
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