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MINISTÉRIO DA FAZENDA

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo n°

13406.000111/98-19

Recurso n°

129.559 Embargos

Acórdão n°
Sessão de

2101-00.220 — l • Câmara / P Turma Ordinária
05 de junho de 2009

Matéria

Embargos Inominados

Embargante DRJ-Recife/PE
Interessado

USINA CENTRAL OLHO D'ÁGUA S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PISWASEP

Período de apuração: 01/01/1990 a 29/02/1996
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Comprovada a omissão, na decisão anterior, de ponto sobre o qual deveria o
Colegiado pronunciar-se, acolhem-se os embargos de declaração e retifica-se
o Acórdão n2 202-16.435, de 06/07/2005, para incluir a apreciação da matéria
omitida, substituindo-se a ementa pela que segue:
"NORMAS PROCESSUAIS. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE PIS COM
DÉBITOS DE PIS E COFINS. OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL. RENÚNCIA À VIA
ADMINISTRATIVA.
A propositura de ação judicial implica renúncia às instâncias administrativas ou
desistência do recurso interposto apenas em relação à matéria idêntica àquela
discutida no processo.
BASE DE CÁLCULO. LC R' 7/70. SEMESTRALIDADE.
A base de cálculo do PIS, até a entrada em vigor da MP n 2 1.212/95, corresponde
ao faturamento do sexto mês anterior ao de ocorrência do fato gerador.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
A atualização monetária, até 31/12/95, dos valores recolhidos indevidamente, deve
ser efetuada com base nos índices constantes da tabela anexa à Norma de Execução
Conjunta SRF/Cosit/Cosar n2 8, de 27/06/97, devendo incidir a taxa Selic a partir
de 01/01/96, nos termos do art. 39, ,§ 42, da Lei n2 9.250/95.
Recurso provido em pane."

Embargos de declaração acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
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ACORDAM os Membros da P CÂMARA / 1* TURMA ORDINÁRIA da
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
de declaração interpostos para retificar o voto vencedor no acórdão n° 202-16.435, de 06 de
julho de 2005, dando-lhe efeitos infringentes para suprir a omissão apontada, substituindo in
totum o voto vencedor que o compunha. No mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para
determinar a apuração do PIS devido no período de 01 de janeiro de 1990 a 29 de fevereiro de
1996, pelo critério da semestralidade, com observância da súmula n° 11 do Segundo Conselho
de Contribuintes.
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Relator

Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros Maria Cristina
Roza da Costa, Antônio Lisboa Cardoso, Domingos de Sá Filho, Antonio Carlos Atulim, Ivan
Allegretti (Suplente) e Maria Teresa Martínez López.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos, tempestivamente, pela DRJ
em Recife/PE, em face da decisão proferida pela Segunda Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, consubstanciada no Acórdão n° 202-16.435, de 06/07/2005, no qual se anulou o
processo a partir da decisão da DRJ, para que as exigências da contribuição para o PIS e da
Cofins fossem apartadas e houvesse novo julgamento de primeira instância em processos
distintos.
Informa a embargante que a decisão não pode ser cumprida porque a única
matéria em julgamento nestes autos refere-se à glosa de compensação de créditos de PIS,
decorrentes do pagamento efetuado com base nos Decretos-Leis n's 2.445 e 2.449, de 1988,
declarados inconstitucionais pelo STF.
Em decorrência do indeferimento da restituição, não foram homologadas as
compensações, sendo determinada a cobrança dos débitos confessados e constituindo-se a
exigência daqueles não declarados em DCIT.
Houve, portanto, lançamento de oficio do PIS e da Cofins, porém os autos de
infração foram objeto de processos distintos, de ifs 10480.012902/2001-86 e
10480.012903/2001-21.
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Naqueles autos, a contribuinte, irresignada com os lançamentos, apresentou
impugnação e depois das decisões da DRJ, impetrou os competentes recursos voluntários,
distribuídos para a Terceira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes. Nos dois casos, o
julgamento foi convertido em diligência à unidade de origem, para que seja juntada aos autos a
cópia da decisão definitiva proferida no presente processo e no de n°10480001877/95-32.
O segundo processo citado, de n° 10480001877/95-32, encontra-se anexado
ao presente, de n° 13406.000111/98-19, de modo que o julgamento dos autos de infração do
PIS e da Cofins dependem, unicamente, da decisão a ser proferida nestes autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro ANTONIO ZOMER, Relator
Os presentes embargos enquadram-se no art. 57 do Regimento Interno dos
Conselhos de Contribuintes, editado pela Port. MF n° 147, de 25/06/2007, posto que, ao se
pronunciar sobre matéria fora da lide, em detrimento daquela objeto do recurso voluntário, o
Colegiado deixou de apreciar ponto sobre o qual deveria, obrigatoriamente, pronunciar-se.
Com efeito, conforme se ressaltou no relatório, as premissas que levaram à
anulação do processo a partir da decisão de primeira instância (autos de infração de PIS e
Cofins) não dizem respeito a estes autos, o que tomou a decisão proferida totalmente
inexeqüível.
Em vista disto, os embargos devem ser acolhidos, para o fim de se sanear a
decisão anterior, incluindo-se a apreciação do ponto omitido e excluindo-se a matéria extra
lide, substituindo-se in toturn o voto vencedor anterior por este que ora se pronuncia.
O que deve ser apreciado aqui é se a recorrente tem direito à
restituição/compensação do PIS pago a maior com base nos Decretos-Leis ti% 2.445 e 2.449,
de 1988, em relação ao que era devido com fundamento na Lei Complementar n° 7, de 1970.
O pedido foi formulado com fundamento em decisão judicial, proferida em
Ação Cautelar Inominada, que determinou a suspensão da exigibilidade dos débitos de PIS e
Cofins compensados pela empresa com os referidos créditos.
No despacho decisório de fl. 431, o pedido foi indeferido e as compensações
não homologadas, porque a fiscalização concluiu que a empresa não possuía qualquer direito à
restituição/compensação, tendo havido, inclusive, recolhimentos insuficientes nos dois últimos
meses do período pleiteado.
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte diz que o despacho
decisório é nulo pois que não requereu a restituição ou compensação mas apenas comunicou a
sua realização, com apoio na decisão judicial que a autorizou. Caso o despacho não fosse
anulado, requereu a revisão dos cálculos, nos termos do provimento judicial.
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A DIU em Recife/PE não conheceu da manifestação de inconformidade por
opção pela via judicial.
No recurso voluntário, a empresa reedita os mesmos argumentos de defesa,
acrescentando a sua insurgência contra o não conhecimento da manifestação de
inconformidade, defendendo o direito de apuração do PIS devido com base na LC n° 7/70 sem
a incidência das Leis n°s 7.691/88, 7.799/89, 8.019/90, 8.219/90, 8.218/91 e 8.981/95,
conforme decisões do STJ e do Conselho de Contribuintes.
Consta dos autos, também, que a recorrente impetrou mandado de segurança
em 19/03/1990, visando a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-Leis IN 2.445 e
2.449, de 1988, obtendo sucesso neste empreendimento, conforme decisão do STF transitada
em julgado em 17/02/1994. Acrescenta a empresa, na petição de fls. 47/48 dos autos, que
houve pagamento a maior no período de fev/90 a set/93, em montante equivalente a 447.216,34
UFIR, que passou a compensar a partir de nov/93 até jun/94, conforme demonstrativo
constante à fl. 48.
O valor de 447.216,34 Ufir foi determinado pela empresa na planilha de fl.
57.
Depois disto, a empresa ingressou, como litisconsorte, com a Ação Cautelar
Inominada n°98.17728-O, na qual, conforme Certidão de fl. 122, expedida em 17/07/2001, pela
Secretaria da 78 Vara da Justiça Federal de Primeira Instância, da Seção Judiciária do Ceará, o
seu crédito de PIS foi indicado como sendo de 2.213.872,30 Ufir.
Ao decidir esta ação, o juiz registrou que ela não se prestava para a
determinação do montante do crédito a compensar, o que deveria ser feito no processo
principal. A empresa, no entanto, optou por compensar os créditos administrativamente e a
quantificação dos créditos coube, então, à autoridade fiscal. É este procedimento que ora se
discute.
O direito de compensação dos créditos de PIS com débitos de Cofins e do
próprio PIS foi discutido e deferido judicialmente. Nesta parte houve opção pela via judicial,
não merecendo qualquer reparo a decisão recorrida.
O que se pode discutir, na via administrativa, é a forma de apuração dos
créditos, já que esta questão não foi levada à discussão judicial. E neste pormenor, este
Colegiado tem decidido, reiteradamente, que na apuração do PIS devido com base na Lei
Complementar n° 7/70 deve ser aplicado o critério da semestralidade da base de cálculo,
conforme disposto na Súmula n2 11 do Segundo Conselho de Contribuintes, verbis:
"A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 62 da Lei
Complementar n2 7, de 1970, é o .1-aturamento do sexto mês
anterior, sem correção monetária."

A falta de aplicação da base de cálculo do sexto mês anterior, sem
atualização monetária, levou à fiscalização a concluir pela inexistência de pagamento a maior,
ao qual a empresa teria direito de compensação.
Nas decisões judiciais que beneficiaram a recorrente também não consta a
forma de atualização monetária dos indébitos. Assim, deve a fiscalização, após a determinação
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dos valores pagos a maior com base nos decretos-leis inconstitucionais, em relação ao que era
devido com base na LC no 7/70, segundo o critério da semestralidade, conforme a Súmula n°
11, supratranscrita, relativamente ao período de 01/01/1990 a 29/02/1996, atualizá-los até o
momento de realização de cada compensação, conforme coeficientes constantes da Norma de
Execução Conjunta SRF/Cosit/Cosar n2 8, de 27/06/97, devendo aplicar a taxa Selic a partir de
01/01/96, nos termos do art. 39, § 4 2, da Lei n2 9.250/95.
Na determinação dos créditos a compensar nos presentes autos deve-se
descontar os valores já compensados pela empresa nos anos de 1993 e 1994, conforme
informado pela mesma no documento de fls. 47/48, após verificada a sua efetividade.
Os créditos remanescentes devem ser utilizados para quitação dos débitos de
PIS e Cofins compensados pela recorrente até o seu esgotamento, observando-se as
implicações deste procedimento nas cartas expedidas para cobrança dos valores confessados
em DCTF, bem como nos autos de infração objeto dos Processos
10480.012902/2001-86 e
10480.012903/2001-21.

IN

Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração e retifica-se o
Acórdão n2 202-16.435, de 06/07/2005, dando-lhes efeitos infringentes, para incluir a
apreciação da matéria omitida, restando substituído integralmente o voto vencedor anterior. No
mérito, dá-se provimento parcial ao recurso, para determinar que o PIS devido pela empresa no
período de 01/01/1990 a 29/02/1996 seja calculado segundo as disposições da Súmula n° 11,
do Segundo Conselho de Contribuintes.
Sal: das S - sões, em 05 de junho de 2009.
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