DF CARF MF

Fl. 3
S3C4T1
Fl. 585

584
S3C4T1

MINISTÉRIO DA FAZENDA

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo nº

13016.000599/200313

Recurso nº
Resolução nº

3401000.243 – 4ª Câmara / 1ª Turma Ordinária

Data

03 de maio de 2011

Assunto

Solicitação de Diligência

Recorrente

COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA

Recorrida

DRJ PORTO ALEGRERS

RESOLVEM os membros da 4ª câmara / 1ª turma ordinária da terceira
SEÇÃO DE JULGAMENTO, por maioria de votos, converter o julgamento do recurso em
diligência, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Gilson Macedo
Rosenburg Filho e Emanuel Carlos Dantas de Assis.

Gilson Macedo Rosenburg Filho
Presidente

Jean Cleuter Simões Mendonça
Relator
Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros Emanuel Carlos
Dantas de Assis, Odassi Guerzoni Filho, Fernando Marques Cleto Duarte, Dalton Cesar
Cordeiro de Miranda, Jean Cleuter Simões Mendonça e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
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RELATÓRIO

A Recorrente busca o ressarcimento do IOF, supostamente recolhido a maior
entre junho de 2000 e março 2001, e traz como cerne do seu Recurso Voluntário o ônus da
prova do recolhimento indevido do IOF, bem como divergência entre os valores declarados
pela instituição financeira neste processo e em outro processo, referente ao mesmo mês.
A Recorrente apresentou demonstrativo do crédito pleiteado em tabela acostada
às fls. 26/80. Em seguida anexou os extratos bancários às fls. 82/259, a fim de provar o
recolhimento do IOF.
A autoridade fiscal intimou o banco para saber se o valor alega pela recorrente
foi realmente recolhido e se houve estorno. Contudo, o banco respondeu (fl.387) que não
possuía mais em seus arquivos os documentos referentes ao período de julho de 1998 a
dezembro 2000. Com isso, parte do pedido da Recorrente foi negado.

VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
No período que restou a ser analisado, a sistemática do recolhimento do IOF foi
regulamentado pelo Decreto nº 2.219, de 02 de maio de 1997, que assim determinava em seu
art. 5o:
“art 5o São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu
recolhimento ao Tesouro Nacional as instituições financeiras que
efetuarem operações de crédito”

Como é possível perceber, a instituição financeira é a responsável pelo
recolhimento. Por essa razão, os documentos por ela apresentados gozam de maior presunção
de veracidade.
Contudo, como não é possível ter certeza se houve o recolhimento alegado, não
podendo os cofres públicos nem a Contribuinte serem prejudicados por falhas de terceiros, é o
caso de realização de diligência, a fim de se descobrir se realmente houve o recolhimento ou
não.os
Sendo assim, os autos devem retornar à delegacia de origem, para verificar pelos
sistemas internos da Receita Federal, se há o registros do recolhimento alegado pela
Recorrente.
Após verificação, deve ser elaborado relatório detalhado, de todo o recolhimento
devido e indevido, ocorridos entre junho de 2000 e março de 2001 .
Após conclusão do relatório, a Recorrente deve ser intimada para, querendo, se
manifeste acerca do resultado da diligência.
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Ex positis, converto o julgamento em diligência, nos termos propostos acima.
Jean Cleuter Simões Mendonça  Relator
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