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MINISTÉRIO DA FAZENDA

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo n"

13639.00040.3/2004-36

Recurso n"

161.696 Voluntário

Acórdão n"

1302-00.338 — 3' Câmara / 2" Turma Ordinária

Sessão de

05 de agosto de 2010

Matéria

COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO - CSLL

Recorrente

COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES

Recorrida

Delegacia da Receita Federal de Julgamento

ERRO DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA - A contribuinte alega ter
errado no preenchimento de declaraç'ão e ter compensado o débito que
declarou como devido, mas referida compensação não ficou comprovada na
escrita contábil da contribuinte. Coisa já julgada neste Conselho.
COMPENSAÇÃO - CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO - A diligência apontou
a existência de crédito residual liquido e certo a compensar pela contribuinte,
sendo imperativo dar parcial provimento ao recurso para reconhecer o direito
da contribuinte a ver a compensação desse crédito homologada, em sua exata
medida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiada, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Ausente, justificadamente, o Conselheiro Irineu Bianchi,

MARCOS RODRIGUES DE MELLO - Presidente

MORAES DE ALMEIDA NOGUEIRA JUNQUEIRA - Relatora

EDITADO EM:

2ü Dei 2°1°

Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros: Wilson
Fernandes Guimarães, Lavinia Moraes de Almeida Nogueira Junqueira, Daniel Salgueiro da
Silva, Eduardo de Andrade, Guilherme Pollastri Gomes da Silva e Marcos Rodrigues de Mello,
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Relatório
A contribuinte apresentou pedido de compensação que foi indeferido pela
autoridade fiscal, pois o crédito objeto de compensação, processo 13639.000013/97-21, teria
sido exaurido em compensações anteriores, processo 13639.000597/2002-16. Em sua defesa, a
contribuinte alegou, em apertada síntese:

(i)

nulidade do despacho decisório por ausência do auto de
infração;

(ii) houve equívoco da autoridade na forma como atualizou o
crédito compensado, que, resolvido, aumentará o valor do
crédito a compensar;
(iii) há interdependência da matéria discutida neste processo
com os demais processos administrativos em que se
discute o valor do crédito compensado e as compensações
anteriores;
(iv)

CITO

(V)

Todas essas considerações, devidamente acatadas,
demonstrariam a existência de crédito mais do que
suficiente para compensar neste processo.

no preenchimento da DCTF e do Pedido de
Compensação relacionados à CSLL de março de 2000
que, uma vez reconhecido, resultaria em crédito adicional
de R$ 36 mil.

Em sua decisão, a DM manteve integralmente o despacho decisório, pois
entendeu o seguinte.
(vi)

É plenamente válido o despacho decisório dado que a
confissão de dívida e correspondente pedido de
compensação prescindem da existência de lançamento
fiscal.

(vii)

Está adequado o despacho decisório, pois compensou o
crédito da contribuinte até seu limite, cobrando a
diferença. Não haveria mais créditos concedidos a
compensar, devendo ser mantida a decisão.

(viii)

A respeito do erro de DCTF e do Pedido de Compensação,
a DR.T não acatou o pedido da contribuinte, pois entendeu
que há uma coerência entre os documentos não
corroborando hipótese de erro e no mais a interessada não
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comprovou o alegado erro: não apresentou a escrita
contábil e fiscal que suportasse sua alegação.
A antiga 7', Turma Especial, por minha relatoria, decidiu converter o
julgamento em diligência para acostar as decisões relacionadas ao processo
13639.000597/2002-16 e para apurar o saldo do crédito da contribuinte, após a aplicação de
referida decisão.
Em diligência, o auditor fiscal concluiu pela existência do saldo residual de
crédito de R$ 15379,50, atualizado até 02/01/1996 (fis, 188). Intimada do resultado da
diligência, a recorrente pediu que seja homologada a compensação na medida desse saldo, bem
como que seja reconhecido o erro de declaração (item 4), tudo isso mais do que capaz de zerar
o saldo cobrado, em discussão neste processo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Lavinia Moraes de Almeida Nogueira Junqueira, Relatara
A Recorrente faz basicamente dois pedidos para que este Conselho considere.
1 — Erro de DCTF e de Pedido de Compensação relacionados ao débito de
CSLL do mês de março de 2000. Não comprovado, Indeferido o Pedido da Contribuinte.
Alega que informou equivocadamente a compensação do débito de CSLL de
março de 2000 no valor de R$ 108.252,89 com o crédito do processo 136.39.000013/97-21,
quando na verdade desejou compensar apenas R$ 72.252,89, Percebendo o erro, retificou a
DCTF e o pedido de compensação. O saldo residual, de R$ 36 mil, fora compensado com saldo
negativo de CSLL de 1995, transportado de empresa incorporada, Indústrias Irmãos Peixoto
S/A. Nesse sentido, reconhecido o erro e feita a retificação, no processo de crédito
13639.000013/97-21, sobrariam R$ 36 mil, a valor histórico em 30/04/00, para compensar
neste processo.
O assunto já foi objeto de julgamento pela antiga 7. Câmara do 1° Conselho
de Contribuintes, em sessão de 28 de maio de 2008, Acórdão 107-09,382, de Luiz Martins
Valem, julgamento do qual participei como suplente e que foi por mim acompanhado, sendo
que o veredicto ficou assim consignado (fis. 138).
"Em ,face de tudo quanto consta dos autos, especialmente do Relatório de
Diligência Fiscal, não há como aceitar que houve utilização de parte do crédito de CSLL de
199.5, trá nsferido da incorporada, na compensação de débito da CSLL de março de 2000. Com
efeito, não há registro contábil da referida compensação, providência necessária, à época,
para marcar o exercício do direito à compensação de créditos com débitos da mesma
espécie."
Nessa medida, a coisa está julgada e acompanho a mesma decisão já
proferida, neste processo. A contribuinte não logrou comprovar que compensou o saldo
negativo da incorporada com o débito de CSLL do ano de 2000, em sua escrita contábil, nos
r
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termos exigidos pela legislação vigente à época, Lei 8.383/91. Nesse sentido, não merece
guarida o pedido da contribuinte e não resta comprovado o alegado erro de declaração,

2 — Homologação da compensação na medida do crédito apurado em
diligência por compensar neste processo. Confirmada a existência, liquidez e certeza. Pedido
Deferido.
O retorno da diligência que foi solicitada em Resolução de 02/02/09 acusa a
existência de crédito residual no valor de R$ 15 379,50, atualizado até 02/01/1996 (fls. 188),
passível de compensação com o débito informado à folha 1, de R$ 59.200,00 em 29/11/2002.
O valor é portanto existente, líquido e certo. A contribuinte reforça o pedido para homologação
dessa compensação,
Sanada a dúvida quanto à existência do crédito, razão que levou a autoridade
a indeferir o pedido da contribuinte, deve ser homologada a compensação do débito objeto de
cobrança neste processo com o crédito residual de R$ 15.379,50, atualizado até 02/01/1996.
Para fins da compensação, tal crédito deve ser atualizado até a data original em que o débito
era devido, para fins de imputação e extinção, total ou parcial, do débito. Somente deve restar
em cobrança o valor residual do débito que ainda restar devido após a compensação desse
crédito da contribuinte_
Nesses termos, dou parcial provimento ao recurso voluntário para que o
crédito apurado em diligência de folhas 188 seja compensado com o débito de folhas 1.

5:-/----LAVM1A. MORAES DE ALMEIDA NOGUEIRA JUNQUEIRA - Relatora
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