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COFINS. COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE
DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUANDO SEU CRÉDITO ESTEJA
COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. Estando o crédito tributário com
sua exigibilidade suspensa por ordem judicial, nada impede que o Fisco
constitua, de oficio, o mesmo, podendo seu conteúdo, no que divirja da
matéria submetida ao Judiciário, ser plenamente discutido em sede
administrativa. É legítimo o lançamento, porém suspensos estarão os
efeitos de cobrança até decisão judicial que remova os efeitos
impeditivos da exigibilidade.
JUROS DE MORA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. Caracterizada a
mora, legítima a cobrança dos juros moratórios, mesmo que o crédito
tributário esteja com sua exigibilidade suspensa, independentemente da
causa desta, desde que no momento da autuação não haja depósito do
montante integral.
SELIC. É legítima a cobrança de juros de mora com base na taxa Selic.
Recurso negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por
JOHN DEERE BRASIL LTDA.
Acordam os Membros da Quarta Câmara do Segundo Conselho de

•

Contribuintes, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Sala das Sessões, em 21 de setembro de 2007.
Hennque Pinheiro Torres
Presi nt

•

Jorge Freire
Relator

Participaram, ainda, do presente julgamento os Conselheiros Rodrigo Bernardes de
Carvalho, Nayra Bastos Manatta, Júlio César Alves Ramos, Airton Adelar Hack e
Leonardo Siade Manzan.
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RELATÓRIO

Conforme nos dão conta as anteriores decisões desta Câmara, trata-se de
recurso contra r. decisão que entendeu ser passível o lançamento de crédito tributário com
exigibilidade suspensa, reconhecendo a incidência dos juros de mora. O julgamento por
duas vezes foi convertido em diligência para que o órgão local aguardasse a decisão final
no processo de compensação (PA 10410.016113/01-14) em que a recorrida postulava se
compensar com crédito não tributário cedido pela empresa (Usina Maravilhas S/A)
domiciliada na jurisdição da DRF em Recife - PE, pendente de decisão judicial acerca de
sua legitimidade.
Em resposta a última Resolução (fls. 297/299), de 26 de janeiro de 2007, o
órgão local informa (fls. 309 e 310) que:
...com relação ao processo de compensação n° 10480.016113/2001-14, que
controla a utilização do crédito transferido pela empresa....à JOHN DEM' DO
BRASIL S.A., fez-se juntada de cópia do despacho final proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Recife – fl. 306 (atendendo despacho de fls. 55/.5, ora
juntado às fls. 307/308), onde promove a,,exigibilidade do crédito tributário objeto
das compensações realizadas no citado processo 1040.016113/2001-14, em face
da inexistência de decisão judicial ativa promovendo a suspensão da exigibilidade
do mesmo,...
.

Relembrando, o objeto do recurso versa sobre a impossibilidade de
. lançamento de oficio quando há suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a
alegação que descabe incidência de juros de mora nessa hipótese, bem como a pugnada
ilegalidade da taxa Selic.
É relatóri& i j
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VOTO DO CONSELHEIRO-RELATOR
JORGE FREIRE
Em função da jurisprudência formada por esta Câmara de que se o
lançamento de oficio decorre de glosa de compensação versada em outros autos
administrativo, é neste que deve ser travada a discussão acerca da legitimidade do crédito
compensado. Foi com este fito que se baixou o processo em diligência.
Contudo, quero crer, agora que analiso os autos, que com a anexação da
cópia do Acórdão n° 203-10.005 (fls. 284/291), que tratou do recurso da cedente (Usina
Maravilhas) em relação ao crédito em debate, aproveitado pela ora recorrente e cessionária
daquele crédito, em que se debatia o crédito em si (direito ao crédito-prêmio) e uma vez ter
se tomado definitivo no sentido do seu não conhecimento ante sua legitimidade estar sendo
objeto de ação judicial ainda pendente de solução final, a questão da compensação no
âmbito administrativo (PA 10480.016113/2001-14) ficou, em conseqüência, definida.
Demais disso, em despacho de 19/12/2006, no processo de compensação n°
10480.016113/2001-14 (cópia à fl. 306), informa que mesmo nos termos do decidido até
então a empresa cedente não é detentora de créditos passíveis de ressarcimento.
Enfim, a legitimidade da compensação terá seu deslinde quando a decisão
judicial no processo em que se discute o direito ao crédito-prêmio vier a transitar em
julgado, não sendo o caso, a meu juízo, de se aguardar a definitividade do processo
administrativo de compensação, ima vez que ,q crédito não está tendo sua legitimidade
discutida nesses autos, mas sim em ação judicial, o que afasta a cognição administrativa
acerca dele, e, portanto, do direito à sua compensação.
Por isso, passo a enfrentar os termos das razões recursais.
Não tenho a mínima dúvida que crédito tributário com sua exigibilidade
suspensa, seja qual for sua causa ensejadora, pode ser objeto de constituição de oficio pelo
Fisco no interesse da Fazenda Nacional precaver-se da preclusão de sua cobrança.
E este é o caso dos autos, pois a recorrente se utilizou de suposto crédito
cuja legitimidade (crédito-prêmio) quando de sua compensação era incerta, quanto mais de
sua liquidez (nos termos do averbado pelo TRF5 fl. 303 destes autos).
Nesse sentido me manifestei quando relatei o Recurso n° 99.734, conforme
excerto que a seguir transcrevo:
Não há dúvida, pelo que se depreende dos autos, que os créditos tributários postos
ao conhecimento do judiciário estão com sua exigibilidade suspensa. Da mesma
forma, dúvida também não há de que o Fisco não estava impossibilitado de efetuar
o lançamento
O que o Fisco fez foi defender o direito da Fazenda Nacional poder vir a cobrar o
crédito tributário, uma vez esteja este escoimado de ilegalidades e sem ter sua
exigibilidade suspensa, quer por pender recurso administrativo, nos termos do art.
151, III, do CT1V, quer por não mais haver decisão judicial neste sentido.
As matérias colocadas na órbita judicial tem o efeito de fazerem o procedimento
administrativo fiscal praticamente encerrar, não se conhecendo do mérito porém
resguardando os prazos recursais e o próprio direito ao recurso, caso haja Dessa
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forma, o crédito poderá inclusive ser inscrito em dívida ativa, porém sem
possibilidade de excuti-lo se pendente condição que suspenda sua exigibilidade
(CM art. 151, 0.
Outra questão, porém, é quanto à possibilidade do crédito tributário, cuja
legalidade se discute no judiciário, ser, como in casu, lançado de oficio, de modo a
resguardar o erário público evitando a decadência.
•• •
Destarte, o que está proibido é a exigibilidade do crédito tributário, obstando sua
coercibilidade, não sua constituição.
•

Não há dúvida que o lançamento, com a ocorrência do fato gerador e conseqüente
nascimento da obrigação tributária, é o marco inicial para que se possa exigir o
cumprimento desta obrigação ex lege. A relação jurídica tributária, como ensina
Alfredo Augusto Beckerl , nasce com a ocorrência do fato gerador, irradiando
direitos e deveres. Direito de a Fazenda Pública receber o crédito tributário e
dever do sujeito passivo prestá-lo. Todavia, esta relação pode ter conteúdo
mínimo, médio e máximo.
Na de conteúdo mínimo o sujeito ativo e o passivo estão vinculados juridicamente
um ao outro, tendo aquele o direito à prestação e este o dever de prestá-la. Mas ter
direito à prestação, ainda não é poder exigi-la (pretensão). É o que ocorre com o
nascimento da obrigação tributária, sem ainda haver o lançamento. Com a
incidência da regra jurídica tributária sobre sua hipótese de incidência nasce a
obrigação tributária (o direito), mas esta sem o lançamento ainda não pode ser
exigida (inexiste pretensão).
Já na relação jurídica tributária de conteúdo médio há a pretensão (a partir do
lançamento), mas ainda lhe falta o poder de coagir, que só nascerá com a
inscrição do crédito em dívida ativa, quando a Fazenda terá um título executivo
extrajudicial, dando margem ao exercício da coação, através da ação de execução
fiscal.
A argumentação da recorrente para que o Fisco não lance acarreta a
impossibilidade da pretensão e posterior exercício da coação, uma vez não
adimplida a obrigação tributária. Isto esvaziaria o conteúdo jurídico da relação
tributária, o que, convenhamos, não faz sentido.
O entendimento do Judiciário através do STJ, conforme Aresto 2 relatado pelo
Ministro e mestre Ari Pargendler, cujo excerto a seguir transcrevo, também não
coincide com as ponderações da recorrente:
"... O imposto de renda está sujeito ao regime do lançamento por homologação.
Nessas condições, a Impetrante pode compensar o que recolheu indevidamente a
esse título sem autorização judicial, desde que se sujeite a eventual lançamento `ex
officio Na verdade, através deste mandado de segurança, ela quer evitá-lo. Até aí
não vai o poder cautelar do juiz. Tudo porque o lançamento fiscal é um
procedimento legal obricatório (C7N, art. 142), subordinado ao contraditório, que
não importa dano algum ao contribuinte, o qual pode discutir a exigência nele

1 BECKER, Alfredo Augusto. "Teoria Geral do Direito Tributário", 2a. ed., Ed. Saraiva, p. 311/31 .
2 Rec. em MS 6096 - RN - 95.41601-8, julgado em 06/12/95, publicado no DJU em 26/02/96.
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contida em mais de uma instância administrativa, sem constrangimentos que antes
existiram no nosso ordenamento jurídico isolve et repete', depósito da quantia
controvertida, etc). O conteúdo do lançamento fiscal pode ser ilegal, mas a
atividade de fiscalização é legitima e não implica qualquer exigência de
vazamento até a constituição definitiva do crédito tributário [MV: art. 174)" sublinhamos

Assim, dúvida não há quanto 'à legalidade da atividade fiscal que constituiu
o crédito tributário (o lançamento), podendo, contudo, ser discutida a exigência que dele
deflui, como, in casu, se conhece do recurso quanto à legalidade da multa aplicada e dos
encargos moratórios, que passo a analisar.
Quanto aos juros de mora, igualmente devem ser mantidos.
Como aduzi no Recurso no 118.626, é cabível a aplicação de juros
moratórios quando não houver depósito do montante integral, mesmo que haja suspensão
da exigibilidade do tributo por medida judicial, seja esta da natureza que for.
Isto porque a mora em relação ao crédito tributário nasce do não pagamento
do valor do tributo em sua data de vencimento estipulada na legislação. É o caso de mora
in re, quando o vencimento da obrigação dá-se por prazo de lei e não por conveção das
partes, a mora in persona. A medida judicial que suspende a exigibilidade tem como
escopo simplesmente determinar que a Fazenda não pratique atos de cobrança do tributo,
mas não de constituição do crédito tributário e aplicação dos encargos da mora.
Como salientei no recurso 106.362, julgado em setembro de 1999, "se o
caso de suspensão da exigibilidade seja apenas com supedâneo em medida liminar (CTN,
art. 151, IT O, não vislumbro nenhuma ilegalidade na exigência de juros moratórios, uma
vez que estes serão exigíveis se, e por ventura, o contribuinte venha a sucumbir no
processo judicial". Ou seja, dessa cobrança dos juros não advirá nenhum prejuízo ao
contribuinte caso venha a União venha a sucumbir.
Contudo, em não havendo depósito do montante integral, a concessão de
medida judicial impeditiva da exigibilidade do crédito tributário não tem o efeito de purgar
a mora. A cobrança dos juros decorre, simplesmente, do fato de que não houve o depósito
do tributo constituído, quer em juízo, quer administrativamente, quando, aí sim, a mora
estaria purgada.
Por fim, no que tange à argüição da ilegalidade da utilização da taxa Selic
como juros moratórios e limitação dos juros à taxa de 1% ao mês, também é de ser
rechaçada. À Administração em sua faceta autocontroladora da legalidade dos atos por si
emanados os confronta unicamente com a lei, caso contrário estaria imiscuindo-se em área
de competência do Poder Legislativo, o que é até mesmo despropositado com o sistema de
independência dos poderes.
Portanto, ao Fisco, no exercício de suas competências institucionais, é
vedado perquerir se determinada lei padece de algum vício formal ou mesmo material. Sua
obrigação é aplicar a lei vigente. E a taxa de juros remuneratórios de créditos tributários
pagos fora dos prazos legais de vencimento foi determinada pelo artigo 13 da Lei ".‘.065/95.
Sendo assim, é transparente ao Fisco a forma de cálculo da taxa que o legislador ' o peno
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exercício de sua competência, determinou que fosse utilizada como juros de mora em
relação aos créditos tributários da União.
Dessarte, a aplicação da taxa Selic com base no citado diploma legal,
combinado com o art. 161, § 1 0 do Código Tributário Nacional, não padece de qualquer
coima de ilegalidade.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO,
DEVENDO O ÓRGÃO LOCAL DILIGENCIAR NO SENTIDO DO
ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS PARA O FIM DE COBRANÇA, OU
NÃO, DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO VERSADO NESTES AUTOS.

É como voto.
Sala das Sessões, em 21 de setembro de 2007.

JORGE FREIRE
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