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MINISTÉRIO DA FAZENDA

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo n"

11007.000554/2006-67

Recurso n"

265.121 Voluntário

Acórdão n"

3302-00.674 — 3ft Cãmara / 2" Turma Ordinária

Sessão de

08 de dezembro de 2010

Matéria

PIS - COMPENSAÇÃO

Recorrente

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ROSUL LTDA

Recorrida

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CON i R11111100 PARA 0 PiS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1998 a 28/02/2003
COMPENSAÇÃO DECORRENTE
TRANSITO EM JULGADO,

DE

DECISÃO

JUDICIAL

SEM

A compensação efetuada pelo contribuinte apenas é válida se o respectivo
crédito for reconhecido pela Administração Fazenddria ou por decisão
judicial com trirnsito em julgado.
Recur so Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Os conselheiros Alexandre
Gomes e Fabiola Cassiano Ker amidas acompanharam o relator pelas conclusões.

(assinado digitalmente)
Walber .losé da Silva - Presidente e Relator

EDITADO EM: 11/12/2010

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Antonio
Francisco, Fabiola Çassiano Keramidas, Alan Fialho Gandra, Alexandre Gomes e Glen°
Gurjão Bar reto.
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Relatório
'Trata o presente de representação lavrada com a finalidade de acompanhar as
compensações realizadas pelo interessado com base em direito reconhecido na Ação Ordinária
na 98,1700293-4, na qual se discute a constitucionalidacle dos Decretos-Leis n a 2,445 e
2.449/88 e o direito de a recorrente efetuar a compensação dos valores de PIS pagos
inc.leviclamente.
O pedido de antecipação de tutela foi negado e a sentença, proferida ern
10/12/1998, reconheceu a inconstitucionalidade dos diplomas legais atacados e o direito de a
rem rente efetuar a compensação pleiteada. 0 triinsito em julgado dessa decisão ocorreu no dia
10/02/2005..
De acordo com os documentos de lis. 180 a 473, a interessada efetuou a
compensação, mediante informação na DCTF, do credito oriundo da citada ação judicial com
os débitos de PIS referente aos períodos de apuração de 11/1998 a 02/2003, sendo que nos
períodos de apuração de 11 e 12/1998 também foi compensado os valores devidos pelas filiais
de CNPJ 89_371.058/0002-36, 89 371,058/0004-09 e 89,371,058/0005-89.
As compensações, com exceção das relativas aos periodos de apuração de
a 08/2000, foram registradas na escrita contábil, conforme os documentos
apresentados pelo contribuinte e juntados as fls.. 97 a 161.

05/2000

Para os períodos de apuração de 09/2002 a 02/2003 o contribuinte não
apresentou Declaração de Compensação para a declarar as compensações informadas em
DCT I' corn os créditos da Ação Judicial na 98J700293-4, contrariando o disposto no art. 74 da
Lei na 9.430/96, com alteração da Lei na 10.637/02 .
Nos termos do parecer de fls. 511/515, a DRF em Santana do Livramento
(RS) rejeitou as compensações de NS, informadas em DCTF, e determinou a imecliata
cobrança dos débitos objeto das compensações rejeitadas, facultando ao sujeito passivo
apresentar manifestação de inconformidade contra a rejeição das compensações .
A contribuinte não se conformou e apresentou a manifestação de
inconformidade de lis. 530/548, cujos argumentos de defesa estão resumidos no acórdão
recorrido.
A DIU em Santa Maria - RS indeferiu a solicitação da recorrente, nos termos
do Acórdão na 18-9,985, de 28/11/2008, cuja ementa abaixo transcrevo:

ASSUNIO NORA IAS DE AD1t.11N1S RAC-TO IlaBl11 ALI
Pet iodo de apuraçao 01/11/19983 28/02/2003
DCI FS DEB/10S COMPENSAÇÃO MED1DA JUDICIAL
1MPLEMENT1lÇÃO DA DECISÃO
Em se tiatcmdo de A(iio Ordinciaa somente após o minsito em
julgado é que a semtenojudicial podia ci se) implementado
ASSUNTO PROCESSO ALARMS' . RA111 .0 FISCAL
Pet iodo de aput aviio 01/11/1998 a 28/02/2003
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CallPENSAçõES REJEITADAS COBRANÇA DE DÉBIros

M1NI1EST:IC.10 DE INCONFORMIDADE (DAMP" ÉNCIA
PARA APRECIAÇÃO

No income à compensação, a competência das DIU limita-se ao
julgamento de manihstação de inconformidade comic' a nabhomplogqiib de compensação, não se estendendo a quesIdes
atinentes'à colnança dos ddbilos cuja compensação foi rep:limb
Solicitação Inclefo ida

A recoriente tomou ciência da decisão de primeha instância no dia
23/12/2008, conforme AR de 11. 578, e ingressou coin recuiso voluntário no dia 20/01/2009.
(tis, 579/586), no qual leprisa os argumentos da manifestação de inconformidade.
Na foima regimental, o recurso voluntário foi a mim distribuído..
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Walbei José da Silva, Relator

0 recurso voluntário merece ser conhecido posto que atende as disposições
legais, inclusive quanto ao plaza para sua apresentação.
Pretende a reconente que este Colegiado reforme a decisão recorrida para
reconhecer as compensações de PIS informadas nas DCTF e relativas aos períodos de apuração
de 11/1998 a 02/2003, sob a alegação de que a fez com amparo em decisão judicial e na
legislação de regência .
A pretensão da recorrente não merece acolhida c, conseqüentemente, merece
ratificação os fundamento da decisão lecorrida.
condição sine qua non para se efetuar a compensação de débitos de tributos
a existência de crédito liquido e certo do sujeito passivo contia a Fazenda Pública, deconente
de pagamento indevido de tributos ou de incentivos fiscais, confol me determina o artigo 170
do CTN I .
Estando o contribuinte discutindo no Poder Judiciário a existência do direito
ao crédito e sua utilização pour compensação, antes do trânsito em julgado da decisão, a
sentença de primeiro grau proferida contra a União não produz efeito algum, conforme
expressamente prevê o ar t. 475 do Código de Processo Civil.

1 Arl 170 A lei pod e, nas condiçOes e sob as garantias que estipular. ou cuja estipulavao em cada caso atribuir S autoridade
administrativa, uutorizar a compensaçao dc crkWitos tributaries corn crEditos liquidos e certos. vencidos vincendos. do
sujeito pa§sivo contra a Cagcada pública.
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'li t 475 Está sujeita ao duplo luau de julisdição nab
pi odu:indo efeho senile) depois de com`h mada pelo » ibunal.

sentença (Redação dada pela Lei n" 10 352. de 26 /22001)

1 - profenda con» a a (i kio, o Es/ado. o Dist, Ito Fedei al,
Municipio , e as i espec tiros amarquias e liendaçOes de direito
público, (Redação elada pela Lei »" /0352, de 26 12 2001)

Nestas condições, é evidente que não há a certeza de que os pagamentos são
indevidos ou se estes não são liquidos . Portanto, não é possível a compensação. Nesse aspecto,
cabe observar o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
desana:oado entender-se que a lei Obtain ia possa
inimpretada, isoladamente, inobsetrados as pi incipios gereris do
direito ti ibutc» lo insultos no C7N e na Constituição Peeled& ( )
Efetiveimente, o crédito do corm ibuinte. polo emejar a
compensação ha de se revestir dos au ibutos de liquide:
cc» re:a Esse requisito constitui exigéncia do rut 170 do CT N e
que não foi afastado pela Lei 8383/9/. em flue da hierarepria
das leis ( )
Ademais, o crédito polo se ieversiir dos au ibutos ele liquide: e
te:a, bá, de an/então, de se, quantificado. eon a
imponcin(ia
especificação ou indicação da quantia exata ,
tetra e detenninada Não são compenseivels créditos indicados
aleatonamente, sob alegação de que o tribute) (ou a
corm ibuição) foi pago inderidamenle. em detenninado pet iodo
Considera-se liquida , afiançam os ¡misters, 'a divida que se
&lei mina pela natineza, qualidade e qualuidade a que se
expresso alraveis de mime, o certo on de WHO cilia Se a
obrigação depende de prévia aptn ação ou liquidação (ou
vet ca ção pelos meios regulares de direito) deilarei de sei
liquida e não auto! Lard a compensação ' (Washington de
Ban os rIlonteir o Direito das Oblige:0es, pág 309)
para haver compensação, ern qua/quiet de suas modalidade.s. o
canil ibuinte deve indicar o créclho cm quantia eci la e
detenninada, sendo imprestável polo tal lint pi eiender o
beneficio sob co/ou de haver, em detenninado pc, ludo efetuado
recolhimentos indevidos" (SD, I' Tunna, Resp n° I08.619/SC,
,

excerto do voto do Rel. Min. Democrito Reinaldo. O acórdão foi
publicado no Di de 24/03/1997).
Minna a interessada que o artigo 170-A do CTN, introduzido pela Lei
Complemental n° 104/2001, não se aplicaria ao presente caso, em razão dos pagamentos tidos
como indevidos serem anteriores it referida lei complementar.
Independente desta discussão, na ação judicial impetrada pela recorrente o
Juiz do feito entendeu que "Descabe a concessão de Ihninar ou de cortecipoção de tutela para
compensação de tributos". Portanto, a recorrente não tinha autorização judicial para efetuar
as compensagdes objeto deste processo.
Também é absolutamente infundada a seguinte alegação da recorrente:
Aquele co nit ibuinte que deseje efetuou a compensação de
crúditos com débitos da memo espécie e destinação
conslinecional não esai obi igado a eniregar a decicuação a que
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se reline o t 7-1. par 1° da Lei n° 9430/96 Basta que
manna de «nuns, e informe em DCTF

o

Corno se pode constatar no abaixo reproduzido § 1', do art. 74, da Lei n'
9.430/96, não há nenhuma lefetência a "débitos da mesma espécie" ou a "débitos de espécie
diferente" ou coisa similar. Ao contrário, a lei fala em débitos próprios relativos a "quaisqueitribulos e contribuiçôes administrados por aquele Arlo". Diz a Lei:
.41t 74 0 sujeito passivo que apurar clédito, ilICIIINNO os
judichliS corn tr anvil() em julgado, 'Muir° a li/bula ou
contribuktio adminisit ado pela Secretar ia da Receita Petit!, al,
passive! de esliluiçsio ou de iessarcimento. potter ei na
compeascrOo de débitos próprios relativos a quaisquer tributos

e contribuições administrados por aquele Órgllo (Redaçõo dada
pelt' Lei n" 10 637. de 2002)
§ 1"
compensacao de quit trata O caput 401C% efetuada
medituue a enne.ga, pelo stileito pas.sivo, de decIcuaçao na gnat
constarrio inlbruurOes ,e/ativas aos ci éditos utill:ado.s e asas
respectivos débitos compensadayfIncluida pela lei n" /0637. de
2002)

Quantos As questões relativas
fundamentos da decisão recoiricla.

a cobrança dos débitos, adoto integralmente os

No mais, corn fulcro no art. 50, § l,da Lei n' 9.784/19992, adoto e ratifico
os fundamentos do acórdão de primeira instância.

Por tais razões, voto no sentido de negar pi ovimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Walbei lose da Silva

Art 50 Os atos administrativos devegia ser motivados, corn inclica00 dos fatos e das fundamentos juridicos, quando:
.1
§ 1" A motivaçao deve ser explicita. clara e congruente, podendo consistir ant declaraeao de coneurcItincia corn Fundamentos de
anteriores pareceras, intOrmayties, deeisiSes ou propostas. que. neste caso, sera° parte integrante do ato
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