
 

 

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS 
 

CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS 
 

3ª TURMA 
 

(DE 31 DE JANEIRO  A 2 DE FEVEREIRO DE 2012) 
 
 
 
 
17 - Processo: 16327.002091/2005-98 - Recorrente: COLGATE- PALMOLIVE 
COMERCIAL LTDA. e Recorrida: FAZENDA NACIONAL. 
 
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. 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. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte contra acórdão que manteve 
lançamento fiscal para cobrança de IOF sobre operações de câmbio, acrescido de 
multa agravada (150%).  
 
O patrono da contribuinte, Heleno Tôrres, sustentou que houve a aquisição de títulos 
da dívida pública norte-americana (T-Bills) que estavam custodiados por instituição 
financeira residente no exterior (no Uruguai).  
 
Estes títulos foram adquiridos diretamente de sociedades residentes no Brasil 
(Parmalat Participações do Brasil Ltda., Capital do Brasil Ltda e Andrade Gutierrez), 
sendo que os títulos foram pagos a vista em reais diretamente para essas empresas 
brasileiras. Assim, não haveria qualquer possibilidade de câmbio, tendo em vista que 
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não houve qualquer modalidade de troca de moedas para justificar o cabimento de 
um contrato de câmbio.  
 
Após, os T-Bills foram objeto de dação em pagamento em favor da controladora da 
Recorrente, para liquidação de empréstimo tomado no exterior.  
 
O patrono esclareceu, ainda, que essa última operação, qual seja, a utilização dos 
títulos americanos por empresa americana, para saldar débito com sua controladora 
no exterior, é algo que não impõe a necessidade de câmbio.  
 
Por fim, asseverou que as operações relativas ao empréstimo e aos T-Bills foram 
integralmente admitidas como válidas pelo Banco Central.   
 
Ressalta-se que o recurso da contribuinte baseia-se, principalmente, na divergência 
entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma nº 202-15.948, proferido em caso 
semelhante ao presente no qual é parte RBS Participações Ltda.  Segue ementa do 
paradigma:  
 

IOF – CÂMBIO. FATO GERADOR. Para que se 
concretize a hipótese de incidência do IOF incidente 
sobre operações de câmbio, faz-se necessário o 
ingresso no Pais de moeda estrangeira ou a 
remessa de divisas para o exterior. Ausentes,  não 
há que se falar em operação cambial e, 
conseqüentemente, em incidência do IOF-Câmbio. 
Auto de infração lavrado com base em meras 
especulações da fiscalização, e não em razão de 
descumprimento da norma tributária. 
Recurso provido. 

 
 
Destaca-se que esse processo, citado como paradigma pelo contribuinte, já foi 
submetido à análise da CSRF, sendo que foi mantida a decisão proferida pela 
instância a quo: 
 

IOF-CÂMBIO. AQUISIÇA0 DE TÌTULOS DE DIVIDA 
PÚBLICA ESTRANGEIRA E POSTERIOR VENDA A 
EMPRESAS NACIONAIS, COM PAGAMENTO EM 
REAIS. FATO GERADOR O fato gerador do IOF - 
Câmbio é a troca de moedas. Se os títulos 
custodiados no exterior foram vendidos dentro do 
país em moeda nacional inexistiu no só o câmbio, 
mas também o fato gerador do IOF. 
Recurso especial negado. 

 
Voto:  

O relator, Henrique Pinheiro Torres, tomando emprestado depoimento prestado por 
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representante do Banco Central - Bacen em autos de Inquérito Policial instaurado 
para verificar se as operações de compra e venda de T-Bills poderiam eventualmente 
caracterizar-se um artifício para burlar as normas cambiais brasileiras e possibilitar a 
conversão de moeda nacional em estrangeira, ainda, transcrevendo boa parte do 
termo de fiscalização, votou pela negativa de provimento ao Recurso Especial 
interposto pelo contribuinte.  

A Conselheira Susy Gomes abriu a divergência sustentando que a prova emprestada 
não servia para este julgamento, uma vez que não houve pagamento, mas sim quiça 
uma dação em pagamento, e também porque o próprio Bacen não trata T-Bills como 
moeda, não se equiparando para tal fim e para fins de incidência do IOF. 

Asseverou, ainda, que a Recorrente não comprou e nem vendeu moeda estrangeira. 
Adquiriu os T-Bills de empresas residentes no Brasil e pagou-lhes em reais e cedeu 
esses títulos da dívida pública que estavam custodiados no Uruguai à Colgate-
Palmolive Co, sem qualquer conversão de moedas. Não houve contrato, nem 
operação de câmbio, na medida em que os títulos foram pagos no Brasil e em reais e 
cedidos sem troca de moeda. 

Não ha também que se falar em simulação, pois toda a operação foi feita de forma 
clara e transparente. 

Resultado: 

Pelo voto de qualidade, negou-se provimento ao recurso. A Conselheira Susy 
apresentará declaração de voto. 

 

 
 
 

 
 
20 - Processo: 16327.003565/2003-57 - Recorrente: BANCO ITAULEASING S.A. e 
Recorrida: FAZENDA NACIONAL. 
 
Relatora: NANCI GAMA 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: COFINS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO. RETIFICAÇÃO. 
MULTA DEVIDA. A retificação de declaração por iniciativa do próprio declarante, para 
fins inclusão de receitas não consideradas na base de cálculo do tributo só ilide a multa 
quando solicitada antes de iniciado o procedimento do lançamento de oficio (arts. 138 
do CTN e 7º, § 1º, do Decreto nº 70.235/72). BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. 
REVOGAÇÃO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (ART. 195, § 6º, DA CF/88). A base 
de cálculo da contribuição compreende a totalidade das receitas auferidas pela pessoa 
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação 
contábil adotada para as receitas, admitidas tão-somente as exclusões especificadas 
na legislação de regência. Em razão da anterioridade nonagesimal constitucionalmente 
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assegurada (art. 195, § 6º, da CF/88), a lei que institui, modifica ou revoga exclusões 
de receitas da base de cálculo de contribuições só têm eficácia após 90 dias da sua 
publicação, aplicando-se somente aos fatos geradores futuros e pendentes ocorridos a 
partir desta data, à qual se deve necessariamente reportar o lançamento para fins de 
aferição da ocorrência (ou não) do fato gerador da obrigação (arts. 105 e 144 do CTN). 
CONTRATOS DE SWAP NÃO LIQUIDADOS. A exclusão da base de cálculo do PIS 
dos valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos 
ativos, objetos de contratos firmados por instituição financeira ou equiparada, em 
operações de swap ainda não liquidadas, determinada pelo art. 1º, inciso II, da Lei nº 
9.701, de 17/11/98, e estendida à base de cálculo da Cofins pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 
9.718, de 27/11/98, foi revogada através do art. 13 da MP nº 1.807-1, de 28/01/99, que 
somente se aplica a fatos geradores ocorridos a partir de 28/04/99, data em que as 
receitas dos contratos de swap ainda não liquidados passaram a integrar a base de 
cálculo das referidas contribuições, não podendo mais ser excluídas. Recursos de 
ofício provido em parte e voluntário negado. 
 

Relatório: 
 
Quando do advento da COFINS, as financeiras eram isentas desse tributo, sendo que 
tal situação benéfica era compensada pelo fato de tais instituições sujeitarem-se à 
alíquota superior de CSLL. Esse cenário foi alterado com o início da vigência da MP 
1807 – que se deu em 28 de abril de 1999 –, que suprimiu a isenção supracitada. 
 
A despeito de as financeiras submeterem-se ao regime de competência, havia 
permissivo legal que permitia que, em relação ao PIS, as receitas derivadas de 
contratos de SWAP fossem computadas unicamente ao tempo da sua liquidação, de 
modo que a autuada lançou mão de tal prerrogativa em relação a avenças dessa 
natureza firmadas no primeiro trimestre de 1999. 
 
Assim sendo, nos meses das liquidações dos contratos mencionados acima, a 
contribuinte apurou base de cálculo de PIS superior à da COFINS, o que se deu em 
virtude da inclusão das receitas dessas avenças. 
 
Nada obstante, o entendimento do Sr. Auditor Fiscal foi diverso, sendo que o 
lançamento funda-se em supostas exclusões indevidas da base de cálculo da 
COFINS. 
 
A DRJ houve por bem fulminar o lançamento, eis que constatou que a diferença 
delineada acima era oriunda da inclusão das receitas dos liquidados contratos de 
SWAP, todos eles firmados ao tempo em que as instituições financeiras eram isentas 
da COFINS. 
 
O correlato recurso de ofício foi acolhido em parte, sendo que apenas restaram 
excluídas as receitas dos contratos de SWAP havidas no lapso da anterioridade 
nonagesimal da citada MP 1807-1/99. 
 
A 3ª Turma da CSRF apreciou, pois, recurso voluntário do contribuinte, em que se 
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pedia o restabelecimento da decisão da DRJ. 
 
A Conselheira Nanci Gama acolheu a pretensão do contribuinte, forte no argumento 
de que o lançamento seria impensável se a autuada não tivesse utilizado a permissão 
legal de apuração pelo regime de caixa. 
 

Recurso voluntário provido para reconhecer legítima a exclusão do PIS da base de 
cálculo da variação positiva decorrente de contratos de ‘swap’. 

 

 
 

 
21 - Processo: 16327.000118/2002-65 - Recorrente: ITAÚ CORRETORA DE 
VALORES e Recorrida: FAZENDA NACIONAL. 
 
Relator: JÚLIO CÉSAR ALVES RAMOS 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 31/03/1997 Ementa: PIS. 
PARCELAMENTO E ANISTIA. COMPETÊNCIA DOS CONSELHOS DE 
CONTRIBUINTES. A competência dos Conselhos de Contribuintes para apreciar 
recursos não abrange processos que versem sobre anistia. Recurso não conhecido. 
 

O Recurso Especial, que pretende o reconhecimento da competência do CARF para 
a apreciação de feitos que versem sobre anistia.  

A Turma, por maioria de votos, entendeu pela incompetência da Terceira Seção para 
apreciar processos que tratem de anistia. Caso o CARF possuísse tal competência, a 
mesma seria afeta à Primeira Seção. Nessa linha, por maioria de votos, negou-se 
provimento ao recurso. Vencido o Conselheiro Rodrigo Miranda. 

 
 

 
 
25 - Processo: 10814.017735/96-77 - Recorrente: MCS RÁDIO TELEFONIA LTDA. e 
Recorrida: FAZENDA NACIONAL. 
 
Relator: RODRIGO DA COSTA PÔSSAS 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Imposto sobre a Importação - II Data do fato gerador: 23/10/1996 O processo 
deve ser instruído com todos os meios de prova necessários, precluindo o direito de 
apresentação das mesmas após o prazo para impugnação, salvo hipóteses 
excepcionadas em lei. RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO. 



 

 

 

 

SSP - 138849v1  

 

Relatório: 
 
A discussão entabulada nos presentes autos cinge-se em definir qual o momento 
processual oportuno para a juntada de novos documentos por parte do contribuinte. 
 
No Recurso Voluntário a contribuinte postulou a reforma da decisão de primeira 
instância no que diz respeito à possibilidade de restituição dos valores pagos a título 
de IPI vinculado à importação. Juntamente com o recurso, trouxe aos autos 
documentos que provavam que assumiu o encargo do IPI indevidamente pago.  
 
A decisão recorrida entendeu pelo não provimento do recurso, por estar precluso o 
direito da contribuinte de produzir a prova.  
 
Voto: 
 
O Conselheiro Relator, Rodrigo Pôssas, votou pelo não provimento do recurso 
especial, ratificando o entendimento da decisão recorrida.  
 
Ocorre que, pelo voto de qualidade, deu-se provimento ao recurso manejado pelo 
contribuinte. O Presidente do CARF, Otacílio Cartaxo, entendeu que a prova trazida 
aos autos em sede de recurso voluntário deveria ser apreciada, pois a mesma não 
demandaria nenhuma dificuldade de análise pelos julgadores (“prova pronta”).   

 

 
 
 

 
 
34 - Processo: 10675.001020/2003-70 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: XINGULEDER COUROS LTDA. 
 
Relatora: NANCI GAMA 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS — IPI Período de 
apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002 RECEITA DE EXPORTAÇÃO. PRODUTOS 
ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. MERA REVENDA. EXCLUSÃO. Na determinação da 
base de cálculo do crédito presumido do IPI, a receita oriunda da exportação de 
produtos adquiridos de terceiros e que não tenham sido submetidos a processo de 
industrialização pela empresa produtora e exportadora deve ser excluída do valor total 
da receita de exportação e também da receita operacional bruta. NORMAS GERAIS 
DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. 
APLICABILIDADE. A denúncia espontânea objeto do art. 138 do CTN refere-se a 
outras infrações que não o mero inadimplemento de tributo, pelo que descabe excluir a 
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multa de mora no caso de recolhimento com atraso. RESSARCIMENTO. JUROS 
SELIC. INAPLICABILIDADE. Ao ressarcimento de IPI, inclusive do Crédito Presumido 
instituído pela Lei n° 9.363/96, inconfundível que é com a  restituição ou compensação, 
não se aplicam os juros Selic. VARIAÇÃO CAMBIAL Integra o valor das exportações a 
ser utilizado no cálculo do incentivo a variação cambial ocorrida entre a data de 
emissão da nota fiscal e o fechamento do contrato de Câmbio, quando a variação 
cambial engloba o preço do produto exportado, sendo, inclusive, emitida nota fiscal 
complementar, o que não se configurou nas hipóteses. Recurso provido em parte. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de recurso especial manejado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, o 
qual visa afastar a decisão a quo, que entendeu na determinação da base de cálculo 
do crédito presumido do IPI, a receita oriunda da exportação de produtos adquiridos 
de terceiros e que não tenham sido submetidos a processo de industrialização pela 
empresa produtora e exportadora deve ser incluída no valor total da receita de 
exportação e também da receita operacional bruta. 
 
A Relatora, Nanci Gama, consignou que a receita oriunda da simples revenda ao 
exterior deve ser incluída na receita operacional bruta.  
 
Por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso interposto pela Fazenda 
Nacional.  
 

 
 

 
 
42 - Processo: 18336.000193/2003-23 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS. 
 
Relator: MARCOS AURÉLIO PEREIRA VALADÃO 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: DENUNCIA ESPONTÂNEA - A teor do art. 138 do CTN, se a denúnica 
espontânea for acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, e 
ocorrer antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório, não é devido o 
pagamento da multa de mora ou da multa de ofício, vinculadas ao fato gerador. 
RECURSO PROVIDO. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de Auto de Infração no qual se exige o recolhimento de juros e multa de 
mora relativa à complementação da Contribuição de Intervenção do Domínio 
Econômico - CIDE. O contribuinte postula  a ocorrência da denúncia espontânea, 
haja vista que ele próprio, na condição de  importador, ao apurar desembaraço de 
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mercadoria em quantidade superior à declarada, procedeu solicitação de retificação 
da DI e recolhimento complementar da CIDE, sem que estivesse sob qualquer 
procedimento fiscal. A decisão recorrida acolheu a argumentação do contribuinte e 
reconheceu a ocorrência da denúncia espontânea, razão pela qual afastou as multas 
de mora e de ofício. 
 
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial.  
 

O Colegiado, à unanimidade de votos, decidiu pelo não provimento do recurso 
especial, por entender que não obstante observada a denúncia espontânea, deveria 
ser mantido o afastamento da multa pelo fundamento da retroatividade benigna, 
tendo em vista que com o advento da Lei nº 11.488, a multa isolada exigida no caso 
em apreço, não mais possuía amparo legal, observando-se o artigo 106, II, ‘a’, do 
CTN. Negado provimento ao recurso da PFN com fundamento na retroatividade 
benigna. 

 

 
 

 

 


