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Resolução nº
3201000.685 – 2ª Câmara /R1ª Turma Ordinária
P
Data
F
19 de maio de 2016
R
A
Assunto
Solicitação de Diligência
C
Recorrente
BRF S.A. E FAZENDA
NACIONAL
D
G
Recorrida
FAZENDAPNACIONAL
NO
A
D
A relatados e discutidos os presentes autos.
Vistos,
R
GE Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
O em diligência, nos termos do voto do relator. Ausentes, justificadamente, as
julgamento
Ã
Ç
Conselheiras
Mércia Helena Trajano D'Amorim e Ana Clarissa Masuko dos Santos Araujo.
U
L
O

S
E
R

Assinado digitalmente
Charles Mayer de Castro Souza  Presidente.
Assinado digitalmente
Winderley Morais Pereira  Relator.

Participaram do presente julgamento, os Conselheiros: Charles Mayer de Castro
Souza, José Luiz Feistauer de Oliveira, Cassio Shappo, Winderley Morais Pereira, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Carlos Alberto Nascimento e Silva Pinto e Tatiana Josefovicz
Belisario.
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"Contra o interessado foram lavrados autos de infração de PIS/Pasep
não cumulativo no valor total de R$ 17.064.924,26 e de Cofins não
cumulativa no valor total de R$ 78.602.075,36 relativo ao ano de 2008
(fls. 5.943/5.961), em função das irregularidades que se encontram
descritas no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 5.963/5.969;
A empresa apresenta impugnação na qual faz uma breve descrição de
suas atividades e alega, em síntese:
a) preliminarmente – da superficialidade do trabalho fiscal / ofensa ao
princípio da verdade material;
b) da sistemática nãocumulativa da contribuição ao PIS e da Cofins /
da legitimidade dos créditos apropriados pela impugnante;
c) do conceito de insumo;
d) dos bens e serviços utilizados como insumos (linhas 02 e 03 da
DACON);
e) dos bens e serviços utilizados como insumos – não se enquadram no
conceito de insumos;
e.1) indumentária e itens de uso obrigatório;
e.2) pallets;
e.3) materiais e ferramentas;
f) dos bens e serviços utilizados como insumos – contabilizados em
contas contábeis que não geram crédito;
g) dos bens e serviços utilizados como insumos aquisições de pessoas
físicas;
h) dos serviços utilizados como insumos – aquisições sob CFOP que
não geram créditos;
i) dos bens utilizados como insumos – fretes de produtos acabados e/ou
fretes de matéria prima;
j) dos bens utilizados como insumos – bens sujeitos à alíquota zero;
k) dos bens utilizados como insumos – vendas com suspensão de
contribuição ao PIS e de Cofins;
l) das despesas de aluguéis de prédios locados de pessoa jurídica
(linha 05 da DACON);
m) das despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de
pessoa jurídica (linha 06 da DACON);
n) das despesas com armazenagem frete nas operações de venda (linha
07 da DACON);
o) das despesas de depreciação sobre o ativo imobilizado – encargos
de depreciação (linha 09 da DACON);
p) das despesas de depreciação sobre o ativo imobilizado – valor de
aquisição ou de construção (linha 10 da DACON);
q) dos créditos presumidos – atividades agroindustriais;
r) da ilegalidade da aplicação das multas – impossibilidade de
sucessão da responsabilidade por infrações;
s) do pedido de perícia e diligência;."

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento manteve parcialmente
o lançamento. A decisão foi assim ementada:
Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2
de 24/08/2001
“ASSUNTO:
NORMAS
DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Autenticado digitalmente em 15/06/2016 por WINDERLEY MORAIS PEREIRA, Assinado digitalmente em 18/06/
2016 por CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA, Assinado digitalmente em 15/06/2016 por WINDERLEY MORAIS PER
EIRA
Impresso em 20/06/2016 por RECEITA FEDERAL - PARA USO DO SISTEMA
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Anocalendário: 2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de
ampla defesa, ao contraditório ou às normas que definem competência.
INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o
previsto no § 5º do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002,
que se repetiu na IN 404/2004.
CRÉDITOS. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO.
As peças e partes de reposição de máquinas e equipamentos utilizados
diretamente na fabricação de produtos destinados à venda são
considerados insumos para fim de creditamento no regime de apuração
não cumulativa da Cofins, com a condição de que sofram alterações,
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação e não repercutam no aumento da vida útil da máquina ou
equipamento superior a um ano.
Os serviços de manutenção de máquinas e equipamentos utilizados
diretamente na fabricação de produtos destinados à venda são
considerados insumos para fim de creditamento no regime de apuração
não cumulativa da Cofins, desde que não resultem em aumento de vida
útil do bem superior a um ano.
AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. CRÉDITO
PRESUMIDO. APURAÇÃO.
Nos termos da legislação de regência, as pessoas jurídicas que
produzirem mercadorias de origem vegetal ou animal destinadas à
alimentação humana ou animal, podem descontar créditos presumidos
relativos às aquisições feitas de pessoas físicas, considerados os
percentuais de redução da alíquota básica de acordo com a
classificação dos insumos adquiridos e não dos produtos produzidos.
PIS/PASEP COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados
para a entrega de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes,
desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora,
é que podem gerar direito a créditos a serem descontados das
Contribuições.
MULTA DE OFÍCIO. INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO
SUCESSOR.
A incorporadora responde pelo pagamento da multa de ofício
decorrente de operações da sucedida.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

Ao concluir o julgamento a DRJ, considerando que o valor exonerado superou o
limite de alçada, fez constar no acórdão, a necessidade de submeter a decisão ao CARF, em
sede de recurso de ofício.
Cientificada da decisão, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário repisando
as alegações já apresentadas na manifestação de inconformidade.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 15/06/2016 por WINDERLEY MORAIS PEREIRA, Assinado digitalmente em 18/06/
2016 por CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA, Assinado digitalmente em 15/06/2016 por WINDERLEY MORAIS PER
EIRA
Impresso em 20/06/2016 por RECEITA FEDERAL - PARA USO DO SISTEMA
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É o Relatório.

Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.
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Voto

Estáse as voltas novamente com a discussão sobre o creditamento de insumos
para apuração das contribuições sobre o PIS e a COFINS. Matéria que tem sido objeto de
julgamento em diversas turmas desta terceira seção. É cediço que a situação atual do
julgamento no CARF é de aplicar o conceito de insumos em relação ao processo produtivo do
contribuinte, adotando uma posição intermediária entre aquela considerada pela Receita
Federal, com base na IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04 e aquela defendida por muitos
contribuintes em que todas as despesas e aquisições realizadas estariam incluídas no conceito
de insumo.
Em razão destes posicionamentos, nos deparamos com situações distintas no
processo. A Fiscalização ao auditar a empresa, utilizando as regras constantes das instruções
normativas da Receita Federal, não se atem ao exame detalhado da situação das aquisições e
despesas incorridas no processo produtivo, utilizando critérios que ao sentir da Fiscalização são
suficientes para afastar tais despesas do conceito de insumo, procedendo assim, as glosas aos
créditos informados pelo contribuinte.
De outro giro, o contribuinte ao se deparar com a posição adotada pelo Fisco e
considerando o seu próprio entendimento sobre o conceito de insumo. Apresenta os seus
recursos administrativos alegando que as aquisições de bens e serviços informados como
insumo em sua totalidade são procedentes, aplicando um conceito amplo em que todas as
despesas seriam aptas a serem consideradas para fruição dos créditos das contribuições.
Conforme dito alhures, as turmas do CARF vem entendendo que para a
definição das despesas com aquisição de bens e serviços que possam ser consideradas insumos
para aproveitamento de créditos é necessária uma definição clara de quais produtos e serviços
estão sendo pleiteados, além de identificar em qual momento e fase da processo produtivo eles
estão vinculados. Assim, em muitas situações, tanto os relatórios e trabalhos de auditoria
realizada pela Fiscalização da Receita Federal, quanto os documentos e argumentos
apresentados pelos contribuintes em seus recursos, não são suficientes para a definição de quais
despesas estariam incluídas no conceito de insumo a serem consideradas possíveis de gerar
créditos no cálculo das contribuições do PIS e da COFINS não cumulativos.

Nos termos aqui expostos, entendo que os documentos e informações constantes
dos autos não são suficientes para definir com exatidão quais são os insumos glosados pela
Fiscalização e quais deles o contribuinte tenta pleitear seus créditos. Assim, fazse necessário a
baixa dos autos em diligência para que seja determinada com acuracidade, quais são as
aquisições de bens e as despesas de serviços que foram utilizadas a título de crédito pela
Recorrente, quais foram glosadas pela Fiscalização e qual a implicação destes bens e serviços
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
no processo produtivo.
Autenticado digitalmente em 15/06/2016 por WINDERLEY MORAIS PEREIRA, Assinado digitalmente em 18/06/
2016 por CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA, Assinado digitalmente em 15/06/2016 por WINDERLEY MORAIS PER
EIRA
Impresso em 20/06/2016 por RECEITA FEDERAL - PARA USO DO SISTEMA
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Diante do exposto, buscando os esclarecimentos necessários ao prosseguimento
do julgamento, voto no sentido de converter o julgamento em diligência a fim de que unidade
preparadora:
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a) Intime a Recorrente para no prazo de 30 (trinta) dias prorrogável uma vez por
igual período, detalhar o seu processo produtivo e indicar de forma minuciosa qual a
interferência de cada um dos bens e serviços que pretende aferir créditos para apuração do PIS
e a COFINS não cumulativos;

C
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b) A Receita Federal, deverá elaborar relatório identificando quais dos bens e
serviços utilizados que foram objeto de glosa, indicando os motivos para tal indeferimento.
Com a possibilidade, se julgar necessário, de manifestarse quanto as informações
apresentadas, inclusive fazendo as diligências e intimações que julgar necessárias.
Concluída tais verificações, os autos deverão ser devolvidos a este Conselho
para prosseguimento do julgamento.

Assinado digitalmente
Winderley Morais Pereira
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