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MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO
l

Processo n°

13210.000096/98-97

Recurso n°

161.005 Voluntário

Acórdão n°

2102-00.164 — l a Câmara / 2a Turma Ordinária

Sessão de

04 de junho de 2009

Matéria

PIS - Restituição. Semestralidade da Base de Cálculo

Recorrente

HILÉIA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A

Recorrida

DRJ em Belém - PA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Período de apuração: 01/01/1989 a 31/03/1996
BASE DE CÁLCULO. SEMESTRALIDADE.
A base de cálculo do PIS, para os pagamentos efetuados até março de 1996, é
o faturamento do sexto mês anterior ao do pagamento.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. DESCARACTERIZAÇÃO.
Não caracteriza cerceamento do direito de defesa o indeferimento
fundamentado do pedido de perícia contábil que o julgador entenda
prescindível para o deslinde da questão.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os Membros da SEGUNDA TURMA ORDINÁRIA da
PRIMEIRA CÂMARA da SEGUNDA SEÇÃO do CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para
determinar a observância da semestralidade da base de cálculo.
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Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros Maurício
Taveira e Silva, Fabíola Cassiano Keramidas, Fernando Luiz da Gama Lobo D'Ea, José
Antonio Francisco, Alexandre Gomes e Gileno Gurjão Barreto.

Relatório
No dia 11/11/1998 a empresa HILÉIA INDÚSTRIA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS S/A, já qualificada, ingressou com o pedido de restituição de contribuição
para o PIS, combinado com pedidos de compensação, relativo a pagamentos efetuados no
período de Janeiro de 1989 a Março de 1996, alegando inconstitucionalidade dos Decretos-Leis
n2s 2.445/88 e 2.449/88.
Após o ingresso do pedido de restituição, a empresa ingressou com Mandado
de Segurança pleiteando o direito de efetuar a compensação dos valores do PIS, recolhidos
com base nos citados Decretos-Leis, com débitos do próprio PIS, com os expurgos
inflacionários. A decisão judicial transitou em julgado, reconhecendo o direito pleiteado e
declarando decadente os pagamentos efetuados antes de 24/01/1989 e atribuindo a RFB o
dever de homologar ou não as compensações efetuadas pela empresa.
Em cumprimento à decisão judicial, a RFB solicitou a comprovação da base
de cálculo do PIS devido em cada período objeto do pagamento maior que o devido. A
empresa não atendeu a intimação fiscal e o Fisco utilizou, para apurar a base de cálculo do PIS,
as informações das DIPJ dos exercícios de 1991 a 1996, anos-base de 1990 a 1995,
esclarecendo que na DIPJ do exercício de 1990, ano-base de 1989, não apresentava os campos
referentes à base de cálculo do PIS e da Cofins. Por esta razão, o cálculo do crédito foi feito a
partir do faturamento de janeiro de 1990.
Depois de vários incidentes processuais, relatados nos pareceres de fls.
332/337, 338/341, 864/866 e 906/915, a DRF em Belém - PA indeferiu o pedido da recorrente
e não homologou as compensações, sob a alegação de que inexistia o crédito pleiteado (Fls.
906/915).
Ciente da decisão, a empresa interessada ingressou com a manifestação de
inconformidade de fls. 918/925, cujas alegações de defesa estão resumidas no relatório do
acórdão recorrido, que leio em sessão.
O Presidente da 3' Turma de Julgamento da DRJ em Belém — PA,
discordando da forma utilizada para calcular o crédito da recorrente, baixou o processo em
diligência para que a DRF "proceder aos cálculos para a liquidação dos valores de PIS
passíveis de restituição", utilizando o "pagamento mais próximo à data de vencimento da
contribuição de acordo com as regras da semestralidade".

Antes da realização da diligência, o Presidente da 3' Turma de Julgamento da
DRJ em Belém — PA solicitou o retorno do processo e o colocou em julgamento, cujo resultado
foi o indeferimento do pleito da recorrente, nos termos do Acórdão n 2 01-11.530, de
22/07/2008, cuja ementa se transcreve abaixo:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/1989 a 28/02/1996
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Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando for prescindível
para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo
contiver os elementos necessários para a formação da livre
convicção do julgador.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/09/1989 a 28/02/1996
PIS. SEMESTRALIDADE. ATUALIZAÇÃO MOIVETÁRL4.
INEXISTÊNCIA.
A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6° da Lei
Complementar n° 07/1970, é o faturamento do sexto mês
anterior, sem correção monetária tanto da base de cálculo, bem
como dos valores pagos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. QUANTUM
RECONHECIDO DE CRÉDITO.
A declaração de compensação depende da existência de um
crédito. Assim, as declarações de compensação só devem
homologadas na medida do deferimento desse crédito.
Solicitação Indeferida

A recorrente tomou ciência da decisão de primeira instância no dia
14/08/2008, conforme AR de fl. 971v, e, discordando da mesma, impetrou, no dia 15/09/2008,
o recurso voluntário de fls. 972/983, no qual argumenta, em síntese, que:
1- preliminarmente, cerceamento do direito de defesa em face do
indeferimento do pedido de realização de perícia pela decisão recorrida;
2- ainda em sede de preliminar, a ocorrência da decadência (5 anos) dos
débitos cuja compensação não foi homologada e que foram cobrados quando da ciência da
decisão recorrida;
3- quanto ao mérito, é ilegal o método utilizado pela DRF para calcular o seu
crédito, devendo ser aplicado a Lei Complementar n2 07/70, como reconheceu a decisão
judicial;
4- reitera o pedido de realização de perícia, indicando o perito assistente e
informando que os quesitos são os formulados na manifestação de inconformidade.
Na forma regimental, o recurso voluntário foi a mim distribuído, conforme
despacho exarado na última folha dos autos - fl. 985.
É o Relatório.
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Voto

Conselheiro WALBER JOSÉ DA SILVA, Relator
conheço.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais. Dele

Como relatado, o cerne da lide é a forma de considerar os pagamentos do
PIS, feitos com base nos Decretos-Leis n2 2.445/88 e 2.449/88, no cálculo do PIS devido com
base na Lei Complementar n° 07/70 e alteração posterior.
mesmas.

A recorrente levanta, ainda, duas preliminares. Passemos ao exame das

A primeira preliminar diz respeito a ocorrência de cerceamento do direito de
defesa pelo indeferimento do pedido de perícia, regularmente formulado na manifestação de
inconformidade.
Não merece prosperar a alegação da recorrente de que houve cerceamento do
direto de defesa em face do indeferimento do pedido de perícia.
A autoridade julgadora, para formar sua convicção, entendeu prescindível a
realização da perícia solicitada pela recorrente, fundamentando sua decisão, em perfeita
harmonia com o que dispõe o art. 28 do Decreto n 2 70.235/72.
Pelas mesmas razões e com os mesmos fundamentos da decisão recorrida,
entendo prescindível, para o deslinde da questão, a realização da perícia solicitada pela
recorrente, especialmente porque os quesitos formulados em nada contribuem para a solução
da lide.
Voto, portanto, no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido, suscitada pela recorrente, e pelo indeferimento do seu pedido de realização de
perícia.
A segunda preliminar diz respeito à decadência dos débitos que estão sendo
objeto de cobrança em face da não homologação das compensações realizadas pela recorrente.
Também aqui não há reparos a fazer na decisão recorrida porque, de fato,
nestes autos não se discute lançamento de crédito tributário e, conseqüentemente, não há que se
falar em prazo decadencial. Os débitos não compensados estão constituídos e sobre os mesmos
corre o prazo prescricional, que está suspenso por força do disposto no inciso III do art. 151 do
CTN, c/c § 11 2, do art. 64, da Lei n2 9.430/96, com a redação dada pelo art. 17 da Lei n2
10.833/03.
Isto posto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de decadência suscitada
pela recorrente.
Quanto ao mérito, entendo que, em parte, tem razão a recorrente.
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Este Colegiado não tem meios para retificar o procedimento de apuração do
indébito, efetuado pela recorrente, até porque inexiste prova da base de cálculo do PIS, para o
faturamento dos anos de 1988 e 1989, necessário à apuração da liquidez e certeza do mesmo.
No entanto, o procedimento adotado pela DRF em Belém- PA para calcular o
valor dos pagamentos indevidos, mantido pela decisão recorrida, está em desacordo com o
entendimento pacificado neste Colegiado.
Este Colegiado tem decidido que o pagamento realizado em um determinado
mês, com a regra da semestralidade, refere-se ao fato gerador do sexto mês anterior ao mesmo,
em perfeita sintonia com a cristalina determinação do art. 6 2 da Lei Complementar n2 07/70,
abaixo reproduzido.
Art. 6. 0 - A efetivação dos depósitos no Fundo correspondente à
contribuição referida na alínea b do art. 3 0 será processada
mensalmente a partir de 1° de julho de 1971.
Parágrafo único - A contribuição de julho será calculada com
base no faturamento de janeiro; a de agosto, com base no
faturtunento de fevereiro; e assim sucessivamente. (grifei).

No caso sob exame, o primeiro pagamento indevido, não atingido pela
decadência declarada na decisão judicial, ocorreu no dia 10/03/1989 e refere-se ao faturamento
do mês de setembro de 1988, sem correção. Se o pagamento efetuado for superior ao valor
devido, a diferença é indevida e deve ser restituída à recorrente.
Esclareça-se que na impossibilidade de a recorrente comprovar o valor do
faturamento, por exemplo, do mês de setembro de 1988, não há como a RFB apurar a
existência de pagamento indevido no mês de março de 1989.
Em conclusão, o cálculo do PIS devido pela recorrente nos meses que efetuou
pagamento deve ser apurado considerando-se a base de cálculo (art. 6 2) e a alíquota (art. 32, b)
da Lei Complementar n2 07/70, com as alterações da Lei Complementar n 2 17/73.
Em face do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para declarar que o eventual indébito da recorrente seja apurado considerando-se
como base de cálculo o faturamento do sexto mês anterior ao efetivo pagamento (art. 6 2 da Lei
Complementar n2 07/79) e declarar homologadas, limitadas ao valor do crédito a ser apurado
pela RFB, as compensações efetuadas, mantendo-se a cobrança dos débitos eventualmente
remanescentes.
Sala das Sessões, em 04 de junho de 2009.
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