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MINISTÉRIO DA FAZENDA

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo n0

15374.000669/2008-96

Recurso n°
Acórdão n°

343.211 Voluntário
3101-00.401 — i a Câmara / i a Turma Ordinária

Sessão de

29 de abril de 2010

Matéria

FINSOCIAL-COMPENSAÇÃO

Recorrente

ESSO BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA.

Recorrida

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

Período de apuração: 01/06/1989 a 30/11/1991
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INEXISTÊNCIA DE
CRÉDITO.
Assiste razão à Autoridade Fiscal ao não-homologar a compensação
declarada, pois todo o crédito que ora alega possuir a inconformada, de fato,
já fora integralmente utilizado em compensações anteriores, consoante restou
comprovado nos autos.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso. O Conselheiro Corintho Oliveira Machado votou pelas conclusões.

Henrique Pinheiro Torres - Presidente
I

Corintho OliVeiachado - Relator
tJ
EDITADO EM: 17/05/2010
Participaram do plesente julgamento os Conselheiros Henrique Pinheiro
Torres, Tarásio Campeio Borges, Co1intho Oliveira Machado, Luiz Roberto Domingo, Valdete
Aparecida Marinheiro e Vanessa Albuquerque Valente.

Relatório
Adoto o relato do órgão julgador de primeiro grau até aquela fase:
Trata-se de um conjunto (lista completa às fls. 570/572) de 66
Declarações de Compensação (ti. 03/287) - não-homologadas de débitos de IRPJ, CSLL, CIDE, PIS, COFINS e IRRF - no
total de R$ 107.648.190,70 - relativos ao período de apuração
de 09/03 a 10/06, com créditos oriundos de pagamentos
ocorridos no período de 01/07/89 a 31/01/92, considerados
indevidos ou a maior que o devido, a título de Finsocial,
recepcionadas pela RFB no período de 31/10/03 a 10/11/06.
A autoridade fiscal, com base no Relatório às fls.570/578,
decidiu (fls. 579) não homologar as compensações efetuadas,
por entender que a contribuinte já havia utilizado todo o direito
creditó rio mediante compensações pretéritas. No Relatório
Fiscal que fundamentou a decisão é afirmado, em resumo que:
Nas dcomp a empresa informa utilização de crédito de
Finsocial, PÁ 's 06/89 a 11/91, reconhecido judicialmente nos
MS n° 9300157469 e 9400658087, por meio de decisão
transitada em julgado em 02/09/03;
O judiciário fixou, no caso, o entendimento de que o Finsocial
apenas incide sobre as receitas, não decorrente das vendas de
combustíveis e lubrificantes, à alíquota de 0,5%;
O Finsocial incidente sobre receitas de serviços foi calculado
conforme consta do demonstrativo de fls. 480/482, e após
imputação dos pagamentos correspondentes foram apurados
créditos a favor do contribuinte no montante de 89.228.185,65
UFIR equivalente a R$ 73.943397,45;
A planilha fornecida por ESSO em 28/01/97 (fls. 510/515), no
âmbito do processo administrativo n° 10768.006617/97-16,
comprova que já foram compensados débitos no montante de
103.161.903,84 UFIR, que supera o crédito requerido pela
empresa (83.052.967,02 UFIR);
Ocorreu excesso de compensação no período de 07/93 a 01/95,
devendo ser objeto de apuração nos processos administrativos
correspondentes a fim de quantificar débitos de PIS, Cofins e
CSLL;
Logo, as dcomp relacionadas neste relatório não são passíveis
de homologação porque todo o crédito já fora consumido;
Todos os débitos compensados estão confessados não sendo
necessário constituí-los.
Cientificada da decisão (fl. 594), a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fl. 598/606), em 09/05/08,
alegando, em síntese que:
A alegada insuficiência de crédito decorre de suposta
compensação de Cofins, no período de 06/94 a 01/95, e de CSLL,
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no período de 05/94 a 11/95, nos montantes respectivos de
45.681.874,89 UFIR e 20.171.828,07 UFIR;
O Acórdão proferido pela 1" Turma do TRF/2° Região, AMS n°
94.02.01554-0/RI, transitou em julgado e reconheceu a
imunidade em relação à Cofins incidente sobre suas operações
com combustíveis e derivados de petróleo;
Deste modo, a Esso no período de 06/94 a 01/95 não apurou
débitos de Cofins que fossem compensáveis com Finsocial,Inexistindo débito não poderia haver compensação devendo,
então, ser restabelecido o crédito original de 45.681.874,89
UFIR;
Da mesma forma, os valores apurados de 05 a 11/94 de CSLL
foram calculados com base em estimativa de lucro;
Se considerado o lucro efetivamente apurado resta demonstrado
não ter havido compensação a maior de CSLL no montante de
20.171.828,07, conforme alegado no despacho recorrido.
A impugnante, que apóia seus argumentos na doutrina, requer,
ao final, deferimento da manifestação de inconformidade e
homologação das compensações eletrônicas efetuadas.

A DRJ no RIO DE JANEIRO II/RJ indeferiu a solicitação, lançando a
seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/06/1989 a 30/11/1991
DCOMP. Inexistência de Crédito. Não-Homologação.
Provada a integral utilização do crédito pleiteado em
compensações anteriores, impõe-se a não-homologação da
presente declaração de compensação.
Cofins. Derivados de Petróleo. Incidência.
Antes mesmo da EC n°33/2001, que deu nova redação ao §3 0, do
art. 155, da CF/88, o C. STF já pacificara o entendimento pela
legitimidade da cobrança das Contribuições Sociais sobre as
operações relativas a energia elétrica, serviços de
telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e
minerais do país.
Decisão judicial. Efeitos limitados.
Na linha da jurisprudência do E. STJ, em se tratando de relação
continuativa é possível rever decisão transitada em julgado, se
ocorrer alteração no estado de fato.
Solicitação Indeferida.
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Discordando da decisão de primeira instância, a interessada apresentou
recurso voluntário, fls. 642 e seguintes, onde repete os argumentos apresentados na
impugnação e requer a reforma da decisão de primeiro grau.
A Repartição de origem encaminhou os presentes autos para apreciação de
Colegiado do Terceiro Conselho de Contribuintes, conforme despacho de fl. 656.
Relatados, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, e considerando o preenchimento dos
requisitos de sua admissibilidade, merece ser apreciado.
Consoante relatado, a recorrente cinge-se a repetir os argumentos
apresentados na impugnação, ipsis litteris, razão pela qual não devo alongar-me, uma vez que
que concordo com a motivação lançada pelo órgão julgador de primeira instância, para manter
a exigência fiscal, a qual declino sinteticamente:

A defesa da contribuinte, porém, consiste em afirmar que o
acórdão proferido pela 1" Turma do 7RF/2" Região, AMS n°
94.02.01554-0/R1, transitou em julgado e reconheceu a
imunidade em relação a Cofins incidente sobre suas operações
com combustíveis e derivados de petróleo. Assim, no período de
06/94 a 01/95 não apurou débitos de Cofins que fossem
compensáveis com Finsocial. Desta forma, alega que o crédito
original de 45.681.874,89 UFIR, indevidamente utilizado para
quitar tais débitos, pode ser reutilizado nas DCOMP eletrônicas
constantes do presente processo.
A fundamentação aduzida confronta os fatos e o direito. A
decisão de segundo grau em sede da AMS n°96.02.25173-5 (fl.
542) entendeu estar limitado ao exercício financeiro de 1992, o
efeito do acórdão proferido pela i a Turma do TRF/2" Regido,
na AMS n° 94.02.01554-0/RJ, que reconheceu a imunidade em
relação a Cofins incidente sobre suas operações com derivados
de petróleo. Desta forma, a Cofins apurada e compensada, no
período de 07/94 a 02/95, não pode ser considerada indevida,
logo o crédito de Finsocial para este fim utilizado, ao contrário
do afirmado pela inconformada, restara indisponível para
novas compensações.

.

(.)

A alegação de que o Acórdão nos autos da AMS n° 94.02.015540/R.I, transitou em julgado e reconheceu o referido beneficio não
o favorece, pois o efeito do acórdão proferido pela 1' Turma do
TRF/2" Região, que reconheceu a imunidade em relação a Cofins
incidente sobre suas operações com derivados de petróleo, não
poderia extrapolar os limites do exercício financeiro em que fora
ajuizada a ação, ou seja, 1992, por se tratar de relação jurídicotributária de trato sucessivo, sujeita inclusive a insurgência de
novos fatos, o que ocorreu, no caso, com a declaração de \i/'
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legitimidade da cobrança das contribuições sociais sobre
derivados de petróleo pelo C. STF.
É o entendimento acolhido e registrado na decisão de segundo
grau em sede da AMS n° 96.02.25173-5 (fl. 542), nos seguintes
termos;
"Com efeito, a demanda noticiada foi ajuizada em setembro de
1992, e como é cediço os limites objetivos da coisa julgada,
_. especialmente a teor do pedido exordial, em tema de relação
jurídica tributária continuativa, restringem-se ao respectivo
exercício financeiro, não possuindo o caráter de imutabilidade
e de normatividade a abranger os eventos futuros, por não se
apresentar, passe-se o truísmo, o mesmo objeto e causa de
pedir, a teor dos princípios da substanciação e da correlação
(STF, mutatis, RE 99435, DJU 19/8/83; RE 111504, DJU
28/11/86; RE 100888, DJU 03/02/84; AR 1239, DJ 31/08/90; RE
83225, DJ 29/02/80; RE 93048, DJU 14/08/81; RE 114264, DJU
05/04/02); e, a duas, porque ocorreu a modificação do estado
de fato e de direito, mesmo que ultrapassada a questão supra,
com a decisão do Supremo Tribunal Federal, em data posterior
ao julgado desta Corte Regional, o que, por si só, afasta a
invocada extensão, sine die, de acordo com o Superior Tribunal
de Justiça, no RESP 193500, DJU 13/09/99"
(.)
Alega ainda a contribuinte que os valores apurados de 05 a
11/94 de CSLL foram calculados com base em estimativa de
lucro (planilha fl. 510), e que, se considerado o lucro
efetivamente apurado, restará demonstrado não ter havido
compensação a maior de CSLL no montante de 20.171.828,07
UFIR, conforme decorre da comparação com a planilha de fl.
512, que registra valor compensado de apenas 3.653.804,30
UFIR a esse título. Entende-se que a inconformada alega
essencialmente ter efetuado, do mesmo modo que na Cofins,
reutilização do crédito, mas as razões anteriormente apontadas,
quanto ao procedimento, prevalecem também aqui para afastar
o argumento. Ademais, a alegação encontra-se no mais
completo desamparo factual, e porque não se desincumbiu do
ônus de provar a alegação, aplica-se o artigo 16, inciso III e §
4°, do PAF (preclusão no Decreto n° 70.235/72).
Portanto, assiste razão à Autoridade Fiscal ao não-homologar
a compensação declarada, pois todo o crédito que ora alega
possuir a inconformada, de fato, já fora integralmente utilizado
em compensações anteriores.

Posto isso, voto por DESPROVER o recurso voluntário.
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