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Recorrente

DIAMED LATINO AMÉRICA S A

Recorrida

FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO  SALDO NEGATIVO.
Constitui crédito passível de compensação somente o valor efetivamente
comprovado do saldo negativo decorrente do ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do colegiado, negar provimento por unanimidade.
(assinado digitalmente)
Aloysio José Percínio da Silva  Presidente
(assinado digitalmente)
Mário Sérgio Fernandes Barroso  Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Sérgio
Fernandes Barroso, Marcos Shigueo Takata, Eduardo Martins Neiva Monteiro, Cristiane Silva
Costa, Manoel Mota Fonseca e Aloysio José Percínio da Silva.

Relatório
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Tratase de recurso voluntário. Primeiramente, adoto o detalhado relatório do
acórdão n.º 0232.554, da Douta 3ª Turma da DRJ de Belo Horizonte – MG.
“Contra o interessado acima identificado foi emitido o despacho
decisório de fl. 93, por meio do qual foi parcialmente
homologada a compensação de que trata o PER/DCOMP n.º
06812.90325.280307.1.7.022701 e não homologada a efetuada
no PER/DCOMP n.º 28289.93292.280906.1.7.023695.
A homologação parcial e a não homologação foram motivadas
pela insuficiência do crédito utilizado para compensar os débitos
informados. Tal crédito decorreria da apuração de saldo
negativo de IRPJ referente ao exercício de 2003, anocalendário
de 2002. Conforme PER/DCOMP e DIPJ, o valor desse saldo
negativo seria igual a R$ 182.032,37. As parcelas de composição
do crédito informadas no PER/DCOMP são constituídas
exclusivamente de pagamentos, no total de R$ 182.032,37, que
foram confirmadas no despacho decisório. Considerandose que,
conforme DIPJ, o IRPJ anual devido é igual R$ 24.354,69, foi
reconhecido saldo negativo disponível no valor de
R$ 157.677,68.
Os débitos indevidamente compensados somam R$ 23.037,43
(principal).
Como enquadramento legal são citados os seguintes
dispositivos: § 1º do art. 6º, art. 28 e art. 74 da Lei n.º 9.430, 27
de dezembro de 1996; art. 5º da IN SRF n.º 600, de 2005.
A ciência do despacho se deu em 12/08/2010 (fl. 97).
Em 09/09/2010 (fl. 92), foi postada a manifestação de
inconformidade de fl. 01 a 04. Nela constam os seguintes
argumentos:
conforme ficha 12 A da DIPJ, o saldo negativo de IRPJ é igual a
R$ 182.032,37;
no PER/DCOMP n.º 41853.10054.300903.1.3.023010, foram
compensados débitos de IRPJ dos meses de janeiro, fevereiro e
maio de 2003, nos valores de R$ 11.895,14, R$ 13.175,91 e R$
39.394,77;
o PER/DCOMP n.º 41853.10054.300903.1.3.023010 foi
retificado pelo de n.º 10113.30677.270906.1.7.026973 e,
posteriormente, pelo de n.º 22356.82570.270906.1.7.025409;
para essa operação fora gerado despacho decisório, sendo
apresentada manifestação de inconformidade em 03/08/2010,
estando sob apreciação da autoridade administrativa;
no PER/DCOMP n.º 26514.24006.300903.1.3.023092, foram
compensados débitos de IRPJ de maio e junho de 2003, nos
valores de R$ 5.534,79 e R$ 40.496,70;
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o PER/DCOMP n.º 26514.24006.300903.1.3.023092
retificado pelo de n.º 22356.82570.270906.1.7.025409;

foi

no PER/DCOMP n.º 40418.800080.300903.1.3.026755, foi
compensado débito de IRPJ de junho de 2003, no valor de R$
32.826,54;
a Receita Federal não considerou parcela de composição do
crédito no valor de R$ 12.457,64, referente a imposto de renda
retido por órgão público deduzido na linha 14 da Ficha 12 A da
DIPJ;
referida parcela foi informada no PER/DCOMP n.º
38137.85952.280907.1.7.020379, por meio do qual se pretendeu
retificar o PER/DCOMP n.º 41853.10054.300903.1.3.023010;
referido PER/DCOMP retificador foi preenchido com erro;
o número do PER/DCOMP retificado
PER/DCOMP retificador está errado;

informado

no

foi indicado o n.º 26514.24006.300903.1.3.023092, sendo que
deveria ter sido indicado o n.º 41853.10054.300903.1.3.023010;
em virtude disso, a Receita Federal informou que houve inclusão
de novo débito, mas o que houve foi erro na indicação do
PER/DCOMP;
como a DIPJ é de 2003, a empresa requerente não consegue
retificar o PER/DCOMP indicando a retificadora correta;
pedese que se realize a retificação para constar o número
correto do PER/DCOMP retificado, que a compensação seja
homologada e que o crédito tributário seja anulado.”

A 3ª Turma da DRJ em belo Horizonte decidiu (Ementa):
“COMPENSAÇÃO  SALDO NEGATIVO.
Constitui crédito passível de compensação o valor efetivamente
comprovado do saldo negativo decorrente do ajuste anual.”

A contribuinte recorreu (resumo):
Conforme ficha 12 A da DIPJ, o saldo negativo de IRPJ é igual a R$
182.032,37;
No PER/DCOMP n.º 41853.10054.300903.1.3.023010, foram compensados
débitos de IRPJ dos meses de janeiro, fevereiro e maio de 2003, nos valores de R$ 11.895,14,
R$ 13.175,91 e R$ 39.394,77;
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Ocorre que por erro de preenchimento o PER/DCOMP n.º
41853.10054.300903.1.3.023010 foi retificado pelo de n.º 10113.30677.270906.1.7.026973
e, posteriormente, pelo de n.º 22356.82570.270906.1.7.025409;
Para essa operação fora gerado despacho decisório, sendo apresentada
manifestação de inconformidade em 03/08/2010, estando sob apreciação da autoridade
administrativa;
No PER/DCOMP n.º 26514.24006.300903.1.3.023092, foram compensados
débitos de IRPJ de maio e junho de 2003, nos valores de R$ 5.534,79 e R$ 40.496,70;
A Receita Federal não considerou parcela de composição do crédito no valor
de R$12.457,64, referente a imposto de renda retido por órgão público deduzido na linha 14 da
Ficha 12 A da DIPJ;
A
referida
parcela
foi
informada
no
PER/DCOMP
n.º
38137.85952.280907.1.7.020379, por meio do qual se pretendeu retificar o PER/DCOMP n.º
41853.10054.300903.1.3.023010, mas por erro formal se indicou a PER/DCOMP
n.º26514.24006.300903.13023092.
Em virtude disso, a Receita Federal informou que houve inclusão de novo
débito, mas o que houve foi erro na indicação do PER/DCOMP;
Como a DIPJ é de 2003, a empresa requerente não consegue retificar o
PER/DCOMP indicando a retificadora correta;

Voto
Conselheiro Mário Sérgio Fernandes Barroso, Relator
O recurso preenche o requisito de admissibilidade, motivo pelo qual dele
tomo conhecimento.
No recurso ora postado nenhum novo argumento foi trazido pelo
contribuinte.
A tal propalada retificação não foi feita, de acordo com os autos, a recorrente
não logrou êxito em provar o motivo, e a manifestação de inconformidade alegada pela
contribuinte não se materializa haja vista não só a falta destes documentos nos autos como a
pesquisa realizada nos sistemas da RFB conforme transcrição abaixo:
“Ao se referir ao PER/DCOMP retificador não admitido de n.º
22356.82570.270906.1.7.025409, o manifestante alega que a
operação gerou despacho decisório, contra o qual teria
apresentado manifestação de inconformidade em 03/08/2010, em
apreciação (fl. 03). A alegação não se confirma e o manifestante
não prova o alegado.
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O único despacho referente ao PER/DCOMP n.º
22356.82570.270906.1.7.025409 se encontra na fl. 109 e trata
da sua não admissão. A ciência desse despacho se deu em
09/03/2007 (AR, fl. 110). A alegada data de apresentação da
suposta manifestação de inconformidade, 03/08/2010, é
incompatível com a ciência do único despacho correlato. Consta
dos registros eletrônicos do fisco, fl. 112, que nenhum número de
processo foi atribuído a esse PER/DCOMP. Finalmente, a
consulta de fl. 113 prova que nenhum processo foi protocolado
com o CNPJ do manifestante, no período de 01/08/2010 a
30/11/2010.
Cabe registrar que, diferente do alegado (fl. 03), o PER/DCOMP
n.º
22356.82570.270906.1.7.025409
não
retifica
o
PER/DCOMP n.º 41853.10054.300903.1.3.023010, mas o
PER/DCOMP n.º 26514.24006.300903.1.3.023092.”

Conforme fl. 111, nenhum número de processo foi atribuído ao
PER/DCOMP n.º 41853.10054.300903.1.3.023010. Finalmente, a consulta de fl. 114 prova
que nenhum processo foi protocolado com o CNPJ do manifestante, no período de 10/06/2010
a 12/07/2010.
Assim, da mesma forma que o voto atacado, concluo que não há esta
retificação propalada.
Observo, ainda, que a fl. 96 mostra a homologação das Per/Dcomp indicadas
pela recorrente.
De qualquer maneira, mesmo se houvesse a retificação, a parcial
homologação não se deu pela falta da retificadora ou coisa parecida, a negativa foi pelo fato de
não se encontrar nas DIRFs os valores indicados pela recorrente conforme a linha 14, onde a
dedução de retenção por órgão público consta a informação do valor de R$ 12.457,64.
Contudo, as retenções de Imposto de Renda confirmadas pelas DIRFs fls. 126 a 146,
apresentadas pelas fontes pagadoras confirmam que os valores de retenção por órgãos públicos
somam R$ 5.354,49.
Como visto, os valores de Imposto de Renda retido por órgãos públicos
somam R$5.354,49. Os valores que foram deduzidos do IRPJ mensal somam R$1.229,88.
Assim sendo, o excedente não utilizado na apuração do imposto de renda mensal é igual a
R$4.124,61 (5.354,49 – 1.229,88). Este é o valor dedutível na linha 14 da ficha 12 A.
Considerando os dados comentados, o valor confirmado para o saldo
negativo de IRPJ é igual a R$ 173.699,34, conforme abaixo demonstrado, e de acordo com o
voto da DRJ:

Ficha 12 A  Cálculo do IRPJ sobre lucro real  apuração anual
Linha
n.º

Descrição

DIPJ

DRJ

IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL
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2

Alíquota de 15%
Alíquota de 6%
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25.369,47


25.369,47






1.014,78
12.457,64
193.929,42

1.014,78
4.124,61
193.929,42

(182.032,37)

(173.699,34)

DEDUÇÕES
5
14
16

Programa de alimentação do trab.
Retenção por órgão público
IR mensal pago por estimativa

18

Imposto de Renda a Pagar

Este foi o valor reconhecido pelo acórdão atacado, e que não tenho como
alterar.
Em face do exposto voto por negar provimento ao recurso.

Sala das Sessões, em 11 de setembro de 2012

Mário Sérgio Fernandes Barroso
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