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Recorrente : IRMÃOS MARCHEM E CIA. LTDA.
Recorrida : DRJ em Porto Alegre - RS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DO JULGADO.
Constatada obscuridade e contradições, quando do julgamento do
Recurso Voluntário, consubstteciada pela divergência existente
entre a conclusão do voto e o resultado do julgamento devem ser
acolhidos os embargos para que a falha seja sanada.
Embargos acolhidos para suprir a omissão do julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos de declaração interpostos por:
IRMÃ-OS MARCHINI E CIA. LTDA.
ACORDAM os Membros da Terceira Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar provimento aos
Embargos de Declaração para retificar o Acórdão n° 203-10.061, nos termos do voto do
Relator.
Sala das Sessões, em 25 de janeiro de 2007.

A/
. n 'tarifo B isérra Neto
7 Presidente

\V,
`Rigor
Participaram, ainda, do presente julgamento os Conselheiros Emanuel Carlos Dantas de Assis,
Roberto Velloso (Suplente), Silvia de Brito Oliveira, Odassi Gue-zoni Filho, Eric Moraes de Castro
e Silva e Dalton Cesar Cordeiro de Miranda.
Ausente, justificadamente, o Conselheiro Cesar Piantavigna.
Faal/inp
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Embargante : IRMÃOS MARCHINI E CIA. LTDA.
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração no Acórdão n° 203-10.061. Sessão de
16/03/2005, interpostos pelo contribuinte, com fundamento no art. 27 do vigente Regimento Interno
dos Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sob a principal alegação de que teria
ocorrido omissão no referido julgado.
Dentre suas razões de embargar alega a Embargante que apesar de reconhecer a
pretensão da recorrente, dando provimento ao recurso, contudo a decisão contida no acórdão
embargado, não apreciou o pedido expressamente formulado no recurso voluntário no tocante ao
reconhecimento da incidência da taxa SELIC, sobre o valores indevidamente entendidos como
indevidos pelo Fisco e agora deferidos por essa decisão.
Realmente, analisando o recurso voluntário interposto às fls. 229/241, verifica-se
que, a recorrente ao finalizar seu pedido de ressarcimento do crédito presumido de DPI no valor de
R$ 330.309,73, seja devidamente acrescido da taxa SELIC.
Ocorre que quando da decisão proferida por esta Câmara dando provimento ao
recurso, não foi abordado o pedido to que se relaciona com a atualização dos créditos pela taxa
SELIC, com o que está devidamente comprovada a omissão cometida no julgado embargado.
É o relatório.
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VOTO DO CONSELHEIRO-RELATOR VALDEMAR LUDVIG
Dentre suas razões de embargar ale g a a Embargante que apesar de reconhecer a
pretensão da recorrente, dando provimento ao recurso, contudo a decisão comida no acórdão
embargado, não apreciou o pedido expressamente formulado no recurso voluntário no tocante ao
reconhecimento da incidência da taxa SELIC, sobre o valores indevidamente entendidos como
indevidos pelo Fisco e agora deferidos por essa decisão.
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Realmente, analisando o recurso voluntário interposto às fls. 229/241, verifica-se
que, a recorrente ao finalizar seu pedido de ressarcimento do crédito presumido de IPI no valor de
R$330.309,73, seja devidamente acrescido da taxa SELIC.
Ocorre que quando da decisão proferida por esta Câmara dando provimento ao recurso, não foi
abordado o pedido no que se relaciona com a atualização dos créditos pela taxa SELIC, com o que
está devidamente comprovada a omissão cometida no julgado embargado.
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Apreciando esta matéria, embora parte deste Colegiado tenha posição divergente, eu
particularmente, venho acompanhando a decisão majoritária da Câmara Superior de Recursos
Fiscais no sentido de reconhecer a legalidade da correção pela taxa SELIC dos créditos referentes a
ressarcimento de IPI.
Face ao acima exposto, voto no sentido de em acatando os embargos, dar provimento
ao recurso no que se refere a atualização pela taxa SELIC dos créditos de LPI qt e tenha direito a
recorrente.
, ,-É corC4oto.
/' Sala das • essões, em 25 de janeiro de 2007.
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