
 

 

 

 

 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS 
 

CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS 
 

3ª TURMA 
 

(DE 29 A 31 DE AGOSTO) 
 

 
 
 
 
2 - Processo: 10580.011057/2002-84 - Recorrente: COMPANHIA DE 
SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA e Recorrida: FAZENDA NACIONAL - 
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. 
 
Relator: HENRIQUE PINHEIRO TORRES 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: PIS. DECADÊNCIA. DEZ ANOS A CONTAR DO FATO GERADOR. O 
prazo para a Fazenda proceder ao lançamento do PIS é de dez anos a contar 
da ocorrência do fato gerador, consoante o art. 45 da Lei nº 8.212/91, 
combinado com o art. 150, § 4º, do Código Tributário Nacional. Recurso 
negado. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de recurso especial do contribuinte, no qual postula o 
reconhecimento da decadência com a contagem do prazo nos moldes do 
artigo 150, § 4º, do CTN, haja vista a existência de depósito judicial.  
 
Alguns Conselheiros (contribuintes) entenderam que o depósito judicial seria 
modalidade de pagamento, para fins de contagem do prazo decadencial, 
aplicando-se o artigo 150, § 4º, do CTN. 
 
No entanto, pelo voto de qualidade, decidiu-se pela aplicação do artigo 173, 
inciso I, do CTN. 
 
Resultado: 
 
Pelo voto de qualidade, negou-se provimento ao recurso especial interposto 
pelo contribuinte.  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

SSP - 114653v1  

  

  

 
3 - Processo: 16327.001937/2007-34 - Recorrente: SANTANDER BRASIL 
ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A. e Recorrida: FAZENDA NACIONAL - 
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. 
 
Relator: HENRIQUE PINHEIRO TORRES 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de 
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF Período de 
apuração: 09/01/2002 a 31/12/2006 DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES 
SOCIAIS. FALTA DE PAGAMENTO. ART. 173, I, DO CTN. NÃO 
OCORRÊNCIA. Ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 556.664, 559.882, 
559.943 e 560.626, em 11/06/2008, o Pleno do STF declarou a 
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei nº 8.212/91. Assim, em não havendo 
pagamento parcial, o prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito 
tributário relativo às contribuições sociais não recolhidas extingue-se em cinco 
anos contados do 1º dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado, conforme disposto no art. 173, I, do CTN. 
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MEIO ADEQUADO. O lançamento é o 
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador 
da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o 
montante do tributo devido e identificar o sujeito passivo, consoante disposto 
nos arts. 142 do CTN e 9º do Decreto nº 70.235/72. RENÚNCIA À ESFERA 
ADMINISTRATIVA. OCORRÊNCIA. Importa renúncia às instâncias 
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer 
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o 
mesmo objeto do processo administrativo. Súmula nº 1 do 2º CC. JUROS DE 
MORA. CABIMENTO. DÉBITO NÃO PAGO OU DEPOSITADO NO 
VENCIMENTO. São devidos juros de mora nos lançamentos efetuados para 
prevenir a decadência, quando o crédito tributário estiver desprotegido de 
depósito judicial. Art. 161 do CTN. TAXA SELIC. É cabível a cobrança de juros 
de mora sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e 
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com 
base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic 
para títulos federais. Súmula nº 3 do 2º CC. Recurso negado. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte, no qual requer a 
aplicação do artigo 150, § 4º, do CTN, haja vista que a contribuinte possuía 
em seu favor, medida judicial, que a desobrigava ao recolhimento da exação. 
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Voto:  
 
O Conselheiro Henrique Pinheiro Torres votou por negar provimento ao 
recurso especial.  
 
Divergência: 
 
A Conselheira Maria Teresa inaugurou a divergência alegando que como o 
contribuinte possuía medida judicial que a desobrigava ao pagamento do 
tributo, não seria razoável exigir o recolhimento do mesmo. Essa hipótese 
seria uma exceção à regra prevista no RESP n° 973.733. Asseverou ainda o 
Ministro Luiz Fux, em seu voto, expressamente dispõe que: nas hipóteses em 
que houver impedimento ao pagamento, o contribuinte não estaria obrigado 
ao recolhimento, sendo essa a hipótese do processo em apreço. 
 
Resultado: 
 
Negar provimento ao recurso especial do contribuinte, por maioria de votos. 
Vencidos os Conselheiros: Antonio Lisboa (suplente), Maurício Albuquerque, 
Maria Teresa e Suzy Hoffmann.  
 

 
 
 

 
 
4 - Processo: 10510.003120/2005-85 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A - ENERGIPE - 
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
Relator: RODRIGO CARDOZO MIRANDA 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas 
a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF Período de apuração: 31/01/2000 a 
31/12/2003 Ementa: MÚTUO. RESPONSABILIDADE PELA COBRANÇA E 
RECOLHIMENTO. As operações de crédito correspondentes a mútuo de 
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa 
física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis 
às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições 
financeiras, sendo que a responsabilidade pela cobrança e recolhimento do 
IOF é da pessoa jurídica que conceder o crédito. ADIANTAMENTO PARA 
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FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. Por falta de amparo legal, não procede o 
lançamento de IOF incidente sobre adiantamento para futuro aumento de 
capital. Recurso de oficio negado. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do 
acórdão que negou provimento ao recurso de ofício por falta de disposição 
legal que autorize a exigência de IOF incidente sobre aporte de capital 
realizado a título de "Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC", 
haja vista a peculiaridade específica do setor de energia elétrica, além de não 
ser a Recorrente a responsável pelo recolhimento do tributo 
 
As operações de crédito de mútuo financeiro sujeitam-se as mesmas normas 
aplicáveis aos empréstimos de instituições financeiras. De modo que o 
mutuante deveria figurar como sujeito passivo da exação (e não o mutuário). 
Nos termos do parágrafo segundo, artigo 13, da Lei nº 9.779/99, a 
responsabilidade pelo recolhimento de IOF é da pessoa jurídica que 
concedeu o crédito, razão pela qual a DRJ e a Câmara a quo afastaram a 
responsabilidade da Recorrente.   
 
O recurso especial da Fazenda Nacional foi interposto com supedâneo em 
suposta infração à legislação: artigo 121 do CTN e artigo 13 da Lei nº 
9.779/99. Argumentou que o caso em apreço não versa sobre sujeição 
passiva ordinária, mas sim, de responsabilidade tributária suplementar, sendo 
possível que a exigência recaía sobre a Recorrente (mutuário).  
 
O contribuinte argumentou em contrarrazões ao recurso especial que não há 
qualquer contrariedade às leis invocadas pela Fazenda Nacional. Ainda que 
houvesse alguma controvérsia quanto a responsabilidade tributária nesse 
caso, a mesma cinge-se ao artigo 128 do CTN, no entanto, tal dispositivo não 
foi invocado pela PFN, razão pela qual o recurso não merecia ser conhecido.  
Ato contínuo, argumentou que ainda que se entendesse pela aplicação do 
artigo 128, é de se realçar que esse dispositivo não delimitou a hipótese em 
que deveria ocorrer a responsabilidade supletiva. 
 
Voto:  
 
Preliminar de conhecimento do recurso: 
 
Inicialmente, o Conselheiro Relator votou no sentido de não conhecer do 
recurso, uma vez que a Fazenda Nacional não trouxe qualquer alegação 
quanto ao artigo 128 do CTN, o qual assim dispõe: ―Sem prejuízo do disposto 
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neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo 
crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva 
obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este 
em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.‖ 
No entender do Relator somente haveria que se falar em contrariedade à lei, 
caso a Fazenda alegasse infração ao artigo 128, o que não fez.  
 
A Conselheira Suzy Gomes Hoffmann também votou no sentido de não 
conhecer do recurso, mas com base em outra fundamentação, no sentido de 
que o recurso especial havia sido interposto antes da alteração regimental, 
sendo que o antigo regimento interno do Conselho não previa o cabimento de 
recurso especial em face de decisão que negasse provimento ao recurso de 
ofício, razão pela qual o recurso sob análise não merecia ser conhecido. 
 
Não obstante os votos pelo não conhecimento do recurso, o Conselheiro 
Henrique Pinheiro Torres instaurou a divergência dando uma interpretação 
extensiva, julgando caracterizada a contrariedade à legislação e afastando a 
aplicação do antigo regimento do CARF.  
 
Pelo voto de qualidade, conheceu-se do recurso.  
 
Mérito: 
 
No mérito, o debate cingiu-se a questão da responsabilidade tributária. Com 
fundamento no parágrafo 2º, artigo 13, da Lei n° 9.779/99, entendeu-se que a 
responsabilidade pelo recolhimento do IOF é do mutuante (instituição 
financeira). Entendeu-se que a Lei nº 9.779/99 não atribuiu qualquer 
responsabilidade supletiva ao mutuário. Neste sentido, votou por negar 
provimento ao recurso especial. 
 
Resultado: 
 
Negar provimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional, por 
unanimidade de votos.  

 
 

 
 
 
6 - Processo: 11080.009462/2003-17 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: COPESUL - CIA. PETROQUÍMICA DO SUL - RECURSO 
ESPECIAL DO PROCURADOR. 
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Relatora: MARIA TERESA MARTÍNEZ LÓPEZ 
 
Ementa do acórdão recorrido:  
 
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 
01/02/1999 a 30/06/2003 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. BASE DE 
CÁLCULO. EVIDENTE EQUIVOCO DA FISCALIZAÇÃO. Deve ser cancelada a 
parte da exigência tributária decorrente de evidente equívoco da fiscalização, 
provado por registros contidos nos autos, na consignação da base de cálculo 
LEI SUPERVENIENTE. ALIQUOTA E CÁLCULO DO TRIBUTO. ALTERAÇÃO. 
ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. Cancela-se o crédito tributário lançado 
com base em legislação superada em parte por lei superveniente que 
estabelece forma de apuração e alíquota diversa para o tributo correspondente. 
Recurso de oficio negado. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. 
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Os julgadores administrativos 
devem afastar dispositivo legal  declarado inconstitucional pelo STF em 
decisão plenária definitiva. PIS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS 
FINANCEIRAS. Declarada a inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 
9.718, de 1998, é incabível a exigência de PIS sobre receitas financeiras que 
não decorram da atividade empresarial típica da contribuinte. Recurso de oficio 
negado e voluntário provido. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, no qual 
postula a inclusão das receitas financeiras na base de cálculo do PIS. 
Sustentou que a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 9.718/98 foi 
proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso, razão 
pela qual não seria de observância obrigatória pelo CARF.  
 
Voto: 
 
A Conselheira Relatora proferiu seu voto no sentido de negar provimento ao 
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, haja vista a declaração de 
inconstitucionalidade do § 1°, art. 3°, da Lei n° 9.718, de 1998, de modo que 
as receitas financeiras restaram excluídas da base de cálculo do PIS. 
 
Resultado: 
 
Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso especial interposto 
pela Fazenda Nacional.  

 
 



 

 

 

 

 

 

SSP - 114653v1  

  

  

 
 

 
7 - Processo: 10580.002753/2005-42 - Recorrente: COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e Recorrida: FAZENDA 
NACIONAL - RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE.  
 
Relatora: MARIA TERESA MARTÍNEZ LÓPEZ 
 
Ementa do acórdão recorrido:  
 
Assunto: COFINS. DECADÊNCIA. O prazo para a Fazenda Pública constituir o 
crédito tributário relativo à Cofins é de dez anos. NORMAS PROCESSUAIS 
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. Às instâncias 
administrativas não competem apreciar vícios de ilegalidade ou de 
inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel 
cumprimento à legislação vigente. OPERAÇÕES DE SWAP. 
RECONHECIMENTO RECEITA. ADOÇÃO REGIME DE COMPETÊNCIA. As 
receitas advindas das operações de swap integram a base de cálculo da 
contribuição e devem ser reconhecidas, contrato a contrato, e, se tributadas 
pelo regime de competência, por opção do contribuinte, devem ser 
reconhecidas mensalmente, independente da efetiva liquidação das operações 
que as geraram. EXCLUSÕES BASE DE CÁLCULO. Os registros contábeis 
em conta de resultado de receitas não operacionais que foram posteriormente 
estornados por indevidos devem ser excluídos da base de cálculo da 
contribuição, por não representarem receita. SEGUROS. TRIBUTAÇÃO. No 
caso de seguros recebidos pela contribuinte em decorrência de sinistro inexiste 
previsão legal para que se exclua do valor recebido da seguradora o valor do 
bem sinistrado. A tributação deve ocorrer sobre o total do valor recebido do 
segurado, sem quaisquer exclusões. ESTORNO DE VALORES 
COMPUTADOS INICIALMENTE COMO PROVISÕES DE RECEITAS. As 
provisões de receita que assim tenham sido registradas inicialmente, e, 
portanto, oferecidas à tributação do PIS e da Cofins, quando não se 
configurarem como efetivas receitas e forem, por conseguinte, estornadas, não 
são base de calculo para as contribuições. PAGAMENTO EXTINÇÃO DO 
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. O pagamento é uma das formas de extinção do 
crédito tributário constituído, prevista no Código Tributário Nacional. REFIS. 
Não cabe lançamento de ofício de débitos incluídos no Refis, antes do inicio da 
ação fiscal. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. A cobrança de débitos para com 
a Fazenda Nacional, após o vencimento, acrescidos de juros moratórios 
calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e 
Custódia - Selic, além de amparar-se em legislação ordinária, não contraria as 
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normas balizadoras contidas no Código Tributário Nacional. Recurso provido 
em parte. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de Auto de Infração, visando a cobrança da COFINS, em virtude de 
recolhimento a menor da contribuição por divergências nas bases de cálculo. 
O contribuinte alega que nas operações de SWAP só haverá receita quando 
da efetiva liquidação do negócio, pois são operações incertas e imprevisíveis. 
Caracterizam-se como receitas financeiras e, portanto, não integram a base 
de cálculo da COFINS. 
 
Voto: 
 
A Conselheira Relatora entendeu que as operações de SWAP, originam 
receitas financeiras, sendo uma troca de valores entre duas instituições. 
Neste sentido, deu provimento ao recurso do contribuinte. 
 
Resultado:  
 
A Turma, à unanimidade, proveu recurso do contribuinte, afastando a 
exigência de Cofins sobre receitas decorrentes de operações de SWAP e 
recebimento de indenizações de sinistros.  

 
 

 
25 - Processo: 10980.100070/2003-85 - Recorrente: BANCO BANESTADO 
S/A e Recorrida: FAZENDA NACIONAL – RECURSO ESPECIAL DO 
CONTRIBUINTE. 
 
Relatora: MARIA TERESA MARTÍNEZ LÓPEZ 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: PIS. DECADÊNCIA. O prazo decadencial para o PIS é de 10 anos, 
nos termos da Lei nº 8.212/91, art. 45. BASE DE CÁLCULO. A base de cálculo 
do PIS é o faturamento do contribuinte, assim entendido como a sua receita 
operacional bruta. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. Não 
compete ao Conselho de Contribuintes verificar a constitucionalidade de leis, já 
que tal função é exclusiva do Poder Judiciário. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. A 
exigência formalizada com base no art. 90 da Medida Provisória nº 2.158-35, 
de 24 de agosto de 2001, deve adequar-se à legislação posterior que impôs 
limitações na aplicação do dispositivo. Recursos voluntário e de ofício negados. 
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Relatório: 
 
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte, sendo que a única 
matéria admitida foi a questão da decadência. O contribuinte postula 
aplicação do artigo 150, § 4º, do CTN, haja vista tratar-se de tributo (PIS) 
sujeito a lançamento por homologação.  
 
Voto:  
 
A Conselheira Relatora esclareceu que se trata de auto de infração eletrônico 
e que os valores exigidos foram baseados em declarações (DCTF) 
apresentadas pelo contribuinte, assim sendo, o seu entendimento é no 
sentido de que havendo a declaração, independentemente, da existência de 
pagamento, a regra decadencial a ser aplicada é aquela prevista no artigo 
150, § 4º, do CTN. Neste sentido, votou por dar provimento ao recurso 
especial do contribuinte para afastar a aplicação da Lei n. 8.212/91, julgando 
decaídos os períodos exigidos até junho de 1998. 
 
Após o voto da Relatora, houve pedido de vista do Conselheiro Júlio César.   

 
 
 

 
 
29 - Processo: 10855.000730/2007-98 - Recorrente: SCHIMAR 
PROPAGANDA PUBLICIDADE e Recorrida: FAZENDA NACIONAL - 
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. 
 
Relator: HENRIQUE PINHEIRO TORRES 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FLNANCIANIENTO DA SEGURIDADE 
SOCIAL — COFINS Período de apuração: 01/01/2001 a31/12/2003 COFINS. 
DECADÊNCIA. Decai em 05 (cinco) anos o prazo  para a Fazenda promover o 
lançamento da Cofins, conforme decisão plenária do Supremo Tribunal Federal 
em análise de Repercussão Geral da matéria, objeto da Súmula n° 08/STF. 
AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALORES 
REPASSADOS A TERCEIROS. TRIBUTAÇÃO. - As agências de propaganda e 
publicidade não podem excluir da  base de cálculo da Cofins, apurada a partir 
da soma dos valores totais das faturas/notas fiscais de serviços por elas 
emitidas, os valores pagos aos veículos de divulgação, que não são meros 
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repasses financeiros, mas sim custos ou despesas. NOTA FISCAUFATURA. 
PREÇO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. A nota fiscal/fatura representa o valor 
dos serviços prestados pelo emitente ao seu destinatário, no valor da 
importância total nela consignada. Recurso provido em parte. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de lavratura de auto de infração para exigência de COFINS. O 
lançamento ocorreu em virtude de a Recorrente excluir da base de cálculo do 
tributo as importâncias correspondentes aos valores pagos ou repassados a 
empresas de rádio, televisão, jornais e revistas, que discrimina na NF como 
"rateio, das notas fiscais de veiculação publicitária em mídias."  
 
A Procuradoria da Fazenda Nacional, em contrarrazões ao recurso especial 
manejado pelo contribuinte sustentou que ao emitir a nota fiscal/fatura pelo 
valor total dos serviços, a Recorrente deixa caracterizado um contrato em que 
é remunerada de forma global pelos anunciantes. Trata-se de um "pacote 
fechado", nos quais dentre outros serviços encontra-se o de veiculação, a ser 
contratado junto as emissoras de televisão e rádios, daí os pagamentos aos 
veículos serem custos, e não meros repasses financeiros, devendo, portanto, 
integrar a base de cálculo da COFINS.  
 
Voto: 
 
O Relator entendeu que a Recorrente pretende oferecer à tributação apenas 
a receita líquida, o que não pode ser admitido, uma vez que a COFINS deve 
incidir sobre o faturamento. Do total das receitas auferidas, relativas a vendas 
de mercadorias e prestação de serviços, não são deduzidos os custos ou 
despesas, ainda que o resultado implique em prejuízo. Dai não se aplicar a 
COFINS o conceito contábil de receita como acréscimo patrimonial. Neste 
sentido, votou por negar provimento ao recurso especial interposto pelo 
contribuinte. 
 
A tese divergente foi inaugurada pela Conselheira Nanci Gama, no  sentido 
de que os valores recebidos pelas Agências de Propaganda e devidos pelos 
anunciantes aos veículos de divulgação não integram a base de cálculo da 
COFINS dessas agências, por se tratar de receita de terceiros.   
 
Resultado: 
 
Pelo voto de qualidade, negou-se provimento ao recurso especial do 
contribuinte.  
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32 - Processo: 19515.004766/2003-42 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: SOCIEDADE CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA DE SION - 
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
Relatora: NANCI GAMA 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: COFINS - ENTIDADE EDUCACIONAL - IMUNIDADE - CF/1988, 
ARTIGO 195, § 7°. A imunidade do parágrafo 7° do artigo 195 da Constituição 
Federal é norma de eficácia contida, só podendo a lei complementar veicular 
suas restrições. Precedentes STF na ADIN 2028-5. Aplicação do Decreto n° 
2.346/97 e do artigo 14 do CTN, recepcionado como lei complementar. 
Inexistência de prova nos autos de que as condições do artigo 14 do CTN não 
estavam sendo cumpridas. Também não restou provado que a entidade 
educacional não atenda de modo significativo e gratuitamente a 
hipossuficientes. Recurso provido. 
 

Relatório: 
 
Trata o processo de lançamento de oficio decorrente da falta de recolhimento 
da COFINS, as quais também não foram informadas em DCTF, relativamente 
às cobranças de mensalidades dos alunos matriculados nas atividades de 
ensino da sociedade. A Fiscalização entendeu que somente são isentas da 
COFINS as receitas das atividades próprias das instituições de educação e 
de assistência social, assim entendidas aquelas receitas típicas, destinadas 
ao custeio e manutenção da instituição e execução de seus objetivos 
estatutários, mas que não tenham cunho contraprestacional. 
 
Em sede de recurso especial, a Fazenda Nacional alega que a cobrança de 
mensalidades possui caráter contraprestacional e por tal razão a Recorrente 
não faria jus ao benefício previsto no artigo 55, inciso III, da Lei n. 8.212/91. 
 
Voto: 
 
A Conselheira Relatora entendeu que a simples cobrança de mensalidades, 
sem que haja qualquer comprovação de não cumprimento dos requisitos 
exigidos ao gozo da imunidade, não é suficiente para descaracterizar o direito 
ao benefício. Esclareceu que, neste  caso, o trabalho da Fiscalização foi 
frágil, sendo que a Recorrente foi intimada a apresentar apenas o certificado 
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de filantropia. Nesse sentido, votou por negar provimento ao recurso especial 
interposto pela Fazenda Nacional.  
 
Houve pedido de vista do Conselheiro Henrique Pinheiro Torres.  

 
 
 

 
 
35 - Processo: 10830.005690/97-80 - Recorrente: TEKA TECELAGEM 
KUEHNRICH S/A e Recorrida: FAZENDA NACIONAL - RECURSO 
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. 
 
Relator: RODRIGO CARDOZO MIRANDA 
 
Ementa do acórdão recorrido:  
 
Assunto: IPI. CRÉDITOS INCENTIVADOS. INSUMOS DE PRODUTOS 
REMETIDOS À ZONA FRANCA MANAUS. RESSARCIMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE. Até 31/12/98, o direito à manutenção na escrita fiscal dos 
créditos de IPI, decorrentes da aquisição de matéria-prima, produto 
intermediário e material de embalagem empregados na industrialização de 
produtos tributados remetidos à Zona Franca de Manaus, não permitia a 
utilização de tais créditos via ressarcimento. Recurso negado. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de auto de infração lavrado para exigência de IPI, decorrente de 
ressarcimentos pagos a maior pela Recorrente, em virtude de mercadorias 
enviadas para a ZFM. O único tema  objeto do recurso especial concerne à 
interpretação do art. 4º da Lei n° 8.387/91, visando decidir se os créditos 
incentivados de IPI dos insumos empregados nos produtos industrializados 
com saídas para a Zona Franca de Manaus (ZFM) podem ser ressarcidos, 
como postula a Recorrente, ou apenas podem ser mantidos na escrita fiscal, 
para compensação com débitos do próprio imposto. Destaca-se que os 
créditos em discussão são anteriores a edição da Lei nº 9.779/99. 
 
O acórdão recorrido entendeu que a Lei n° 8.387/91 não assegurou outras 
formas de utilização, que não a geral, qual seja, a compensação pela 
sistemática de débitos e créditos do imposto na sua escrita fiscal, sem 
comportar o ressarcimento. Para o ressarcimento em espécie após a Lei n° 
8.387/91 havia necessidade de autorização especial, não podendo ser 
aproveitadas as normas anteriores à Lei n° 8.034/90. 
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Voto: 
 
O Conselheiro Relator entendeu que, uma vez não utilizado o crédito, seria 
possível o ressarcimento. O Conselheiro Henrique Pinheiro Torres inaugurou 
a divergência, alegando não existir autorização legal para a utilização dos 
créditos pela via do ressarcimento. 
 
Resultado: 
 
Negaram provimento à qualidade ao especial do contribuinte, pois que a Lei 
8.387/91 tão somente garantiria a manutenção dos créditos de IPI e não o 
ressarcimento dos mesmos.   

 
 

 
40 - Processo: 10860.001936/2005-02 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES LTDA. – RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
Relator: JÚLIO CÉSAR ALVES RAMOS 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS — IPI 
Período de apuração: 11/01/2002 a 20/01/2002, 01/10/2003 a 10/10/2003, 
11/12/2004 a 20/12/2004 MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. 
AGRAVAMENTO. Sendo possível ao autuante formalizar a exigência com base 
nas informações prestadas pela autuada, descabe a exasperação da multa de 
ofício. ISENÇÃO. TÁXI. EXIGÊNCIA DO IMPOSTO. OBRIGAÇÃO 
ASSESSÓRIA. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA 
CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. RESPONSABILIDADE. 
Comprovados os requisitos necessários para a fruição do beneficio, não deve o 
imposto ser exigido do fabricante que deu saída ao veículo sem prévia 
autorização. Ao contrário, não comprovada a condição isentiva, é passível a 
exigência. Recurso provido em parte. 
 

Relatório: 
 
Recurso especial manejado pela Fazenda Nacional, em que se alegou 
contrariedade à prova dos autos e, se postulou a manutenção da multa 
agravada. 
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Voto:  
 
O Conselheiro Relator conduziu seu voto no sentido de dar provimento ao 
recurso especial da Fazenda Nacional, determinando o restabelecimento da 
multa qualificada, por entender que o relatório fiscal demonstra claramente 
que a contribuinte não atendeu as intimações da Fiscalização para 
apresentar esclarecimentos e/ou documentos. De outro lado, a contribuinte 
não apresentou nenhuma justificativa para proceder dessa forma, tampouco 
requereu a dilação do prazo, razão pela qual deve ser mantido o 
agravamento da multa. 
 
Resultado: 
 
Dar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, por 
unanimidade de votos.  

 
 
 

 
 
59 - Processo: 10980.005469/2001-91 - Recorrente: IMCOPA - 
IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDÚSTRIA DE OLEOS S.A. e Recorrida: 
FAZENDA NACIONAL - RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. 
 
Relator: JÚLIO CÉSAR ALVES RAMOS 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: IPI. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS E COFINS. AQUISIÇÕES DE 
PESSOAS FÍSICAS E DE COOPERATIVAS. INCLUSÃO NA BASE DE 
CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. Somente as aquisições de insumos de 
contribuintes da Cofins e do PIS geram direito ao crédito presumido concedido 
como ressarcimento das referidas contribuições, pagas no mercado interno. 
CRÉDITO PRESUMIDO. COMBUSTÍVEIS. MERCADORIAS REVENDIDAS. 
REVENDAS NO MERCADO INTERNO. Somente é admissível a inclusão, na 
base de cálculo do incentivo, de valores relativos a aquisições de matérias-
primas, materiais de embalagem e produtos intermediários. Em relação à glosa 
relativa à importação de insumos, não há prova nos autos de que efetivamente 
tenha ocorrido qualquer importação. Quanto às aquisições para 
comercialização no mercado interno, há de ser mantida a glosa nos cálculos, 
visto não representar valor passível de crédito de IPI. No mesmo sentido 
mantém-se a glosa de valores relacionados aos custos de aquisição de 
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mercadoria destinada à exportação direta, sem que sofra processo industrial, 
realizado pelo recorrente. Recurso provido em parte. 
 

Relatório:  
 
Trata-se de recurso especial do contribuinte pleiteando a possibilidade de 
utilização de crédito presumido de IPI oriundo das aquisições de insumos de 
pessoas físicas e cooperativas.  
 
Resultado:  
 
A Turma, seguindo a mesma linha das sessões anteriores, decidiu pela 
aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (artigo 62-A do 
RICARF), o qual autoriza a utilização dos créditos de IPI oriundos da 
aquisição de insumos de pessoa física e cooperativas. Dar provimento ao 
recurso, por unanimidade de votos.  
 

 
 

 
69 - Processo: 13981.000035/00-31 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: MADEPINUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. - 
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
Relator: RODRIGO DA COSTA PÔSSAS 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. LEI Nº 9.363/96. 
ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEL. De acordo com o art. 3º da Lei nº 
9.363/96, o alcance dos termos matéria-prima, produto intermediário e material 
de embalagem, deve ser buscado na legislação de regência do IPI. A 
normatização do IPI nos dá conta de que somente dará margem ao 
creditamento de insumos quando estes integram o produto final, ou em ação 
direta com aquele, quando forem consumidos ou tenham suas propriedades 
físicas e/ou químicas alteradas. A energia elétrica e o combustível são produtos 
que têm ação direta no processo produtivo, pelo que seus valores de aquisição 
podem ser computados no cálculo do benefício fiscal. INSUMOS ADQUIRIDOS 
DE NÃO-CONTRIBUINTES (PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS). Cabível 
o ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins a título de incentivo fiscal em 
relação a produtos adquiridos de pessoas físicas e/ou cooperativas que não 
suportaram o pagamento dessas contribuições. Ao determinar a forma de 
apuração do incentivo, a lei incluiu na base de cálculo do benefício fiscal as 
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aquisições que não sofreram incidência das contribuições ao PIS e à Cofins no 
fornecimento ao produtor-exportador. TAXA SELIC. Aplica-se a taxa Selic 
sobre o crédito a ser restituído em pedido de ressarcimento, por aplicação 
analógica dispositivo da legislação tributária, desta feita o art. 39, § 4º, da Lei nº 
9.250/95. Recurso negado. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, no qual 
almeja ver afastada a correção dos créditos de IPI pela taxa Selic. 
 
Resultado: 
 
Negar provimento ao recurso, por unanimidade de votos.  

 
 
 

 
 
72 - Processo: 13983.000132/2001-56 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: SADIA S.A. - RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
Relatora: MARIA TERESA MARTÍNEZ LÓPEZ 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: IPI. SALDO CREDOR TRIMESTRAL INSUMOS TRANSFERIDOS, 
SEM DESTAQUE DO IMPOSTO, DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO 
DA MESMA FIRMA. Os créditos do IPI são escriturados à vista do documento 
que lhes confira legitimidade. A indicação dos dados essenciais ao lançamento, 
inclusive do imposto devido pela saída, em campo diverso do previsto na 
norma não inviabiliza o crédito do adquirente, quando provado que o remetente 
reconheceu como débito o imposto incorretamente informado. NORMAS 
PROCESSUAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS. À falta de 
disposição legal de amparo é inadmissível a aplicação de correção monetária 
aos créditos não aproveitados na escrita fiscal por insuficiência de débitos no 
respectivo período de apuração, devendo o ressarcimento de tais créditos se 
dar pelo valor nominal. Pelo princípio da isonomia, não há de ser aplicada 
atualizações monetárias no crédito básico de IPI a ser ressarcido, uma vez que 
a Fazenda Nacional não corrige os débitos escriturais deste imposto. 
RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. O ressarcimento é uma espécie do gênero 
restituição, conforme já decidido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais 
(Acórdão CSRF/02.0.708), pelo que deve ser aplicado o disposto no art. 39, § 
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4° da Lei n° 9.250/95, aplicando-se a Taxa Selic a partir do protocolo do 
pedido. Recurso provido. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda 
Nacional, no qual postula o afastamento da correção pela SELIC, do crédito 
básico de IPI.  
 
Voto: 
 
A Relatora votou por negar provimento ao recurso da PFN, de modo a 
reconhecer a possibilidade de correção do crédito básico pela SELIC. 
 
A divergência foi instaurada pelo Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, que 
entendeu que a correção pela SELIC somente é aplicável ao crédito 
presumido e, não ao crédito básico. Afirmou não existir disposição legal que 
autoriza a correção.   
 
Houve pedido de vista do Presidente Otacílio Cartaxo.  

 
 
 

 
75 - Processo: 16327.002091/2005-98 - Recorrente: COLGATE- 
PALMOLIVE COMERCIAL LTDA. e Recorrida: FAZENDA NACIONAL - 
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. 
 
Relator: HENRIQUE PINHEIRO TORRES 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas 
a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF Data do fato gerador: 29/02/2000, 
14/03/2000, 09/05/2000, 22/05/2000, 24/05/2000, 15/06/2000, 19/06/2000, 
29/06/2000, 07/07/2000, 14/08/2000, 15/09/2000, 08/01/2001, 09/01/2001, 
23/03/2001, 02/04/2001, 06/07/2001. Ementa: MPF. NULIDADE. O Mandado 
de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento e controle 
das atividades e procedimentos da fiscalização, não implicando nulidade dos 
procedimentos as eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento. 
IOF - CÂMBIO. As transferências financeiras compreendem os pagamentos e 
os recebimentos em moeda estrangeira, independentemente da forma de 
entrega e da natureza das operações. MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. 
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Constatado e provado pela fiscalização que a operação realizada frustrou a 
caracterização do fato gerador do tributo, cabível a aplicação da multa prevista 
no inciso II do art. 44 da Lei nº 9.430/96. TAXA SELIC. É pacífica a 
jurisprudência do STJ quanto à aplicação da taxa Selic tanto na atualização da 
dívida fiscal como na repetição do indébito, consoante voto proferido pela 
Ministra Eliana Calmon, do STJ. Recurso negado. 
 

Processo retirado de pauta.  

 
 

 
 
 
81 - Processo: 10074.000190/2001-44 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: CID MOREIRA - RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. 
 
Relator: JÚLIO CÉSAR ALVES RAMOS 
 
Ementa do acórdão recorrido:  
 
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI - Data 
do fato gerador: 13/02/2001 - IPI. MULTA. ART. 463, I, RIPI/98. IMPOSSIBILI-
DADE DE APLICAÇÃO À PESSOA FÍSICA. INOCORRÊNCIA DE TIPICIDA-
DE. A infração de consumo de produto de procedência estrangeira que tenha 
entrado no estabelecimento, dele saído ou nele permanecido sem que tenha 
havido registro da DI no Siscomex ou desacompanhada de nota fiscal, somente 
pode ser imputável às pessoas jurídicas, sendo insusceptível de imputação às 
pessoas físicas, em face da impossibilidade jurídica de equiparar "estabeleci-
mento" a "domicilio" e "pessoa natural" a "comerciante", "industrial" ou "produ-
tor", para fins de aplicação da respectiva penalidade. A aplicação de sanções 
administrativas, decorrentes do exercício do poder de polícia, somente se torna 
legítima quando o ato praticado pelo administrado estiver previamente definido 
pela lei como infração administrativa, sendo descabida, assim, a aplicação de 
sanção administrativa à conduta que não está prevista como infração. Recurso 
voluntário provido. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, no qual 
requer a manutenção da pena de perdimento a ser aplicada em face do 
Recorrente, pessoa física adquirente de automóvel importado. Ocorre que o 
Recorrente adquiriu o bem de empresa importadora de veículos, sendo que a  
importação somente foi possível através de medida liminar, a qual determinou 
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o desembaraço do bem. No entanto, essa decisão judicial foi revista e 
cassada. A importadora deveria ter aguardado a decisão final, para só após 
comercializar o bem. 
 
O Recorrente, em defesa, alegou boa-fé, uma vez que adquiriu o veículo de 
uma importadora.  
 
O acórdão a quo entendeu que a legislação não seria aplicável a pessoa 
física, mas apenas a pessoa jurídica que procedeu a importação do veículo. 
 
Voto: 
 
O Conselheiro Relator votou no sentido de dar provimento ao recurso 
especial, por entender que a penalidade deve ser aplicada àquele que 
entregar a consumo ou consumir, portanto, poderia ser exigida do 
Recorrente.  
 
Divergência: 
 
A Conselheira Nanci Gama entendeu que não houve importação fraudulenta, 
pois havia a Declaração de Importação, medida liminar judicial, além do 
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.  
 
Muito embora a decisão judicial fosse precária, ela vigia. Destacou ainda que 
o beneficiário da medida judicial não era o Recorrente, mas sim, a empresa 
que importou o veículo.   
 
Resultado: 
 
Dar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, por 
maioria de votos. Vencidos os Conselheiros: Nanci, Rodrigo Miranda, 
Maurício e Suzy.  

 
 
 
 

 
 
83 - Processo: 10494.001280/2002-92 - Recorrente: ADC META 
TELECOMUNICAÇÕES S.A. e Recorrida: FAZENDA NACIONAL - 
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. 
 
Relator: RODRIGO DA COSTA PÔSSAS 
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Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Imposto sobre a Importação - II Período de apuração: 11/10/2000 a 
15/03/2001 Ementa: PRELIMINARES O Auto de Infração obedeceu às normas 
legais que regem a sua feitura tendo identificado corretamente o sujeito 
passivo. É desnecessária a realização de perícia, por estarem devidamente 
fundamentadas a autuação e a decisão sobre as matérias suscitadas pela 
Recorrente, inocorrendo cerceamento do direito de defesa. PRELIMINARES 
REJEITADAS MÉRITO FATO GERADOR. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. 
REGISTRO DA DI. A ocorrência do fato gerador do imposto de importação é a 
entrada da mercadoria no território nacional e sua regularização deve ser 
procedida com o registro da DI DESPACHO DE IMPORTAÇÃO. O despacho 
de importação será instruído com a fatura comercial e com o conhecimento de 
carga original ou documento equivalente. INTRODUÇÃO ILEGAL DE 
MERCADORIA. REGISTRO CONTÁBIL. O registro das mercadorias 
introduzidas de forma irregular na contabilidade da empresa não supre a 
ilegalidade quanto à introdução das mesmas no país. LI. DESCRIÇÕES 
COMPLETAS DAS MERCADORIAS. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de auto de infração consubstanciando exigência de II, IPI e multa 
regulamentar. Referido auto de infração teve origem em decorrência de um 
pedido de retificação de DI, onde a Recorrente solicitava aumento no 
quantitativo de mercadoria importada e conseqüentemente acréscimo nos 
tributos devidos, acompanhada de DARF da diferença apurada, constatou-se 
que a autenticação do referido DARF era falsa (informação prestada pelo 
Banco do Brasil). Diante disso, a empresa foi selecionada para ser auditada. 
Nessa data, em procedimento de fiscalização, foram apreendidos, 
simultaneamente, documentos no estabelecimento da interessada e no 
escritório dos despachantes aduaneiros que cuidavam da legalização das 
importações. Em posse desses documentos verificou-se várias 
irregularidades resultando na lavratura do auto de infração.  
 
Os despachantes elegiam valores aleatórios para lançamento fiscal (DI). Não 
se observava o valor efetivo oriundo da importação. Houve fraude e conluio 
de empregados da Recorrente com os despachantes aduaneiros. Na 
verdade, a DRJ entendeu que os empregados da contribuinte agiram com 
intuito fraudulento em conjunto com os despachantes aduaneiros em 
desfavor da própria empresa, razão pela qual entenderam pela 
desqualificação da multa. 
 
Os valores das faturas eram desviados para as contas bancárias de terceiros, 
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empregados da contribuinte. A Fiscalização entendeu pela responsabilidade 
da Recorrente, com base no artigo 136 do CTN.  
 
Em contrapartida, a Recorrente argumenta que a responsabilidade seria 
apenas dos terceiros que cometeram atos fraudulentos, nos termos dos 
artigos 135 e 137 do CTN, razão pela qual a multa deveria ser cancelada. 
 
Voto: 
 
1º ponto: 
 
O Conselheiro Relator entendeu não existir qualquer dúvida de que se trata 
de dolo específico, praticado pelos prepostos da contribuinte. O debate cinge-
se apenas a manutenção ou não da multa por não pagamento do tributo, uma 
vez que a própria DRJ já  a desqualificou. 
 
Nesse sentido, a análise deve ser objetiva, pois de fato não houve 
pagamento do tributo, nos termos do artigo 136 do CTN. O empregador tem o 
poder de observar e fiscalizar os atos de seus empregados, de modo que 
mesmo que haja a mitigação da responsabilidade objetiva, ainda assim o 
sujeito passivo deve responder pelos atos ilícitos cometidos pelos seus 
funcionários. 
 
De outro lado, admite-se a inversão do ônus da prova para que o contribuinte 
faça prova da ausência de culpa, no entanto, nesse caso não logrou êxito 
demonstrar a ausência de culpa. Neste sentido, votou por conhecer do 
recurso e no mérito negar-lhe provimento. 
 
Divergência instaurada pelo Conselheiro Henrique 
 
Suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, por se entender que o 
paradigma trazia matéria fática diversa daquela debatida no caso em apreço 
(no paradigma não havia participação de prepostos do contribuinte). 
 
Neste ponto, o Relator esclareceu que o recurso deveria ser conhecido, uma 
vez que, muito embora os fatos fossem diversos, a matéria jurídica é a 
mesma. Entendeu que nos dois casos os titulares das empresas não eram 
responsáveis pelos atos fraudulentos, assim seria perfeitamente possível a 
caracterização da divergência.  
 
Tendo em vista a divergência quanto ao conhecimento do recurso, colheu-se 
os votos, sendo que por maioria de votos, recurso não foi conhecido. 
Vencidos: Rodrigo Pôssas e Maurício. 
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2º ponto: 
 
A Recorrente insurgiu-se ainda quanto a não apreciação de laudo trazido aos 
autos, o que no seu entender, geraria nulidade da decisão recorrida.  
 
O Conselheiro Henrique analisou os autos e concluiu que o paradigma seria 
imprestável para demonstrar a divergência, entendeu ainda que as provas 
produzidas durante a instrução processual seriam suficientes, tornando-se 
desnecessário o laudo. 
 
A patrona da Recorrente esclareceu que houve apresentação do laudo 
durante o curso da instrução processual, o qual foi ignorado nas instâncias 
inferiores. Acrescentou que o paradigma trazido seria justamente no sentido 
de que o laudo juntado aos autos deveria ser analisado, de modo a afastar 
possível cerceamento de defesa do contribuinte. 
 
Neste tocante, pelo voto de qualidade, o recurso também não foi conhecido.  
 
3º ponto: 
 
Preliminar de nulidade em virtude de suposto cerceamento de defesa e 
apreciação das provas. O relator entendeu por rejeitar essa preliminar, pois 
todas as provas teriam sido devidamente analisadas.  
 
Apesar dos votos colhidos, a Conselheira Nanci Gama pediu vista dos autos, 
pois, não estaria suficientemente segura para votar. 
 

 
 
 

 
85 - Processo: 10314.000383/99-40 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: SCHRACK ELETRÔNICA LTDA. – RECURSO ESPECIAL DO 
PROCURADOR. 
 
Relator: RODRIGO DA COSTA PÔSSAS 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Regimes Aduaneiros Data do fato gerador: 18/11/1994 Ementa: 
DRAWBACK. PRORROGAÇÃO CONCEDIDA PELA SECEX. Tendo a SECEX 
deferido prorrogação ao do ato concessório, não cabe à Receita Federal 
desconstituir a validade desse ato, haja vista que a competência para 
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concessão, alteração e prorrogação do regime aduaneiro especial de drawback 
é da SECEX (inteligência do art. 117, inciso II, da Lei nº 8.112/90). RECURSO 
VOLUNTÁRIO PROVIDO. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de lançamento fiscal no qual se exige tributos suspensos, juros e 
multas. A Fiscalização constatou irregularidade nos atos concessórios. O 
contribuinte solicitou várias prorrogações, através de aditivos. O prazo para 
prorrogação do ato concessório já havia vencido quando o contribuinte 
protocolizou novo pedido de aditivo. A Fazenda Nacional entende que uma 
vez protocolizado o pedido de prorrogação extemporâneo, deveria haver o 
cancelamento do regime especial de Drawback. 
 
A contribuinte argumentou que os aditivos foram analisados e deferidos pela 
Secex, justamente pelo fato de que regime estava sendo cumprido pela 
contribuinte. A DRJ disse que o aditivo de prorrogação deve ser protocolizado 
antes do encerramento da última prorrogação (prazo fatal). 
 
Argumento Fazenda Nacional: 
 
Os pedidos de prorrogação somente poderão ser analisados até o último dia 
de validade do ato concessório. O segundo aditivo não observou o limite 
temporal fixado pela legislação aduaneira. A competência da RFB para 
fiscalizar tributos e cobrar é ampla e irrestrita. A Secex apenas formaliza o 
procedimento, mas isso não afasta a competência da RFB de fiscalizar. A 
Secex detém a competência econômica e a RFB a competência para 
fiscalizar o cumprimento do regime aduaneiro. Nesse sentido, a Secex agiu 
em desconformidade à legislação, ao emitir o segundo aditivo protocolizado a 
destempo. 
 
Voto: 
 
O Conselheiro Relator votou por dar provimento ao recurso especial da PFN, 
por entender ser necessário que a solicitação de prorrogação fosse requerida 
antes de encerrado o prazo para cumprimento do regime de Drawback. 
Asseverou que a Secex cometeu erro ao autorizar a prorrogação, o que não 
pode ser convalidado pelo Conselho. 
 
Resultado: 
 
Dar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, por 
voto de qualidade.  
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