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CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo n°

13502.000086/2003-12

Recurso n°

159.801 Voluntário

Acórdão n°

2101-00.206 — 1* Câmara IV Turma Ordinária
04 de junho de 2009

Sessão de
Recorrente

DCOMP - IPI - Crédito Presumido
BRASICEM S/A

Recorrida

DRJ-Salvador/BA

Matéria

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI

Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITO INEXISTENTE.
COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO.
A declaração de compensação de débito inexistente não produz qualquer
efeito, pouco importando se o crédito vinculado não estava disponível para a
operação. Nestas condições, cancela-se a cobrança.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os Membros da l' CÂMARA / l' TURMA ORDINÁRIA da
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso. Fez s
tação oral, pela recorrente, o Dr. Dani i 151-útos Paixão, OAB/BA 20749.
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Relator
Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros Maria Cristina
Roza da Costa, Antônio Lisboa Cardoso, Antonio Carlos Atulim, Domingos de Sá Filho, Ivan
Allegretti (Suplente) e Maria Teresa Martinez López.
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Relatório
Trata-se de declaração de compensação de débito de IPI, relativo ao período
de apuração encerrado em 31/10/2001, com crédito presumido deste mesmo imposto, cujo
ressarcimento foi solicitado no Processo n° 13502.000513/2001-09. A declaração foi
apresentada em 24/01/2003.
A DRF em Camaçari/BA não homologou a compensação, uma vez que o
ressarcimento do crédito presumido havia sido indeferido, em vista de sua utilização dentro do
livro de apuração do IPI.
A decisão, constante do despacho decisório de fls. 21/22, da qual a
contribuinte foi cientificada em 11/01/2008, fundamentou-se no despacho decisório proferido
no processo relativo ao pedido de ressarcimento, juntado por cópia às fls. 13/20.
Irresignada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese, que:
- a cobrança do débito não compensado não pode prosperar porque no Livro
Registro de Apuração do IPI (fls. 57/60), no período em que teria sido apurado o suposto
débito, houve saldo credor;
- mesmo que se desconsidere a escrituração do crédito objeto do pedido de
ressarcimento no Processo n° 13502.000513/2001-09, alusivo ao 2° trimestre de 2001, a
requerente continua a ser detentora de saldo credor no período em referência;
- ao formalizar o presente processo, a requerente não pretendeu declarar a
compensação de um débito específico, apurado em determinado período, mas sim a
compensação de débitos futuros, que surgiriam em sua escrita fiscal, no exato valor do crédito
reclamado no processo de ressarcimento, procedimento evidentemente inadequado;
- conseqüentemente, inexiste o suposto débito, o que, por si só, torna inviável
a compensação, ante a ausência de objeto, devendo sua cobrança ser cancelada.
A DRJ em Salvador/BA manteve a não-homologação da compensação, sem
determinar a cobrança do débito que a empresa aduziu ser inexistente.
A autoridade preparadora, ao intimar a empresa da decisão, apenas abriu-lhe
o prazo de trinta dias para interposição de recurso ao Segundo Conselho de Contribuintes.
No recurso voluntário, a empresa reedita as mesmas razões de defesa, junta
cópia do livro de IPI relativo aos períodos de apuração em foco, requerendo o cancelamento
definitivo da cobrança do suposto débito ou a conversão do julgamento em diligência, para que
o Auditor-Fiscal verifique in loco a veracidade de suas alegações.
É o relatório.
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Voto

Conselheiro ANTONIO ZOMER, Relator
O recurso é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais para ser
admitido, pelo que dele tomo conhecimento.
No recurso voluntário, o litígio resume-se ao requerimento de cancelamento
da cobrança do débito indicado na declaração de compensação, sendo requerida a realização de
diligência, se for preciso.
O exame acurado dos documentos que compõem os autos não deixa dúvida
de que o débito indicado para compensação não existe. A empresa pretendeu garantir a
utilização do valor do ressarcimento pleiteado no Processo n° 13502.000513/2001-09, e para
isto, utilizou-se da declaração de compensação. Daí porque o valor do suposto débito indicado
neste processo coincide exatamente com o valor do ressarcimento solicitado naquele, como se
pode confirmar nos documentos de fls. 01 e 03 destes autos.
Na Dcomp, a empresa informou que o fato gerador correspondia ao 3°
decêndio de outubro de 2001, porém declarou como data de vencimento o dia 10/11/2002. Esta
última data foi a considerada pela Receita Federal para fazer o registro do referido débito em
seus controles internos. Este vencimento corresponde ao 3° decét' Klio de outubro de 2002 e
neste período também não foi apurado saldo devedor no livro de IPI (v. fl. 310 do Processo n°
13502.000294/2001-50, de interesse da mesma empresa, cujo recurso foi julgado nesta mesma
sessão).
Portanto, restando demonstrado que o débito apontado na declaração não
existe, pouco importa o fato de que o pedido de ressarcimento do crédito utilizado na operação
tenha sido indeferido em outro processo administrativo. Se inexiste o débito, indevida é a sua
cobrança.
Ante o exposto, e considerando que a recorrente não se insurgiu contra a nãohomologação da compensação, dou provimento ao recurso, determinando o cancelamento da
cobrança do débito indevidamente indicado na declaração de compensação de fl. 1.
Sal., das; ssões, em 04 de junho de 2009.
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