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Itens 65 e 66 

Processos n. 13502.000530/2009-95 e 13502.001001/20 09-17 

Recorrente: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. 

Relator: Francisco Maurício Rabelo de Albuquerque e Silva 
 
 
Relatório: 
 

O cerne da controvérsia consiste em saber se o benefício tributário a que 
alude o art. 1º da Lei n. 9826/99 – que estabelece que certos 
empreendimentos industriais sitos nas áreas de atuação da SUDAM e da 
SUDENE fazem jus a crédito presumido de IPI – pode ser cumulado com o 
art. 56 da Medida Provisória n. 2158-35/01, dispositivo esse que tem a 
seguinte letra, verbis: 

 

Art. 56.  Fica instituído regime especial de apuração do 
IPI, relativamente à parcela do frete cobrado pela 
prestação do serviço de transporte dos produtos 
classificados nos códigos 8433.53.00, 8433.59.1, 
8701.10.00, 8701.30.00, 8701.90.00, 8702.10.00 Ex 01, 
8702.90.90 Ex 01, 8703, 8704.2, 8704.3 e 87.06.00.20, da 
TIPI, nos termos e condições a serem estabelecidos pela 
Secretaria da Receita Federal. 

 

Na esteira do inciso I do §1º desse art. 56, o crédito em destaque equivale a 
três por cento do valor do imposto destacado na nota fiscal. 

A contribuinte usufruía de ambos os créditos acima delineados, de modo que 
a autuação, confirmada pela decisão da instância a qua, glosou o 
aproveitamento dos créditos a que se refere a Lei 9.826/99, forte no 
argumento de que seria inviável a cumulação dos dois benefícios tributários.  

 Irresignada, a empresa interpôs os vertente Recurso Especial, ante a 
alegação de que se não tratava de dois benefícios tributários, eis que o 
mencionado art. 56 da MP 2158-35/01 teria trazido à balha regime tributário 



 

 

 
 

 

 

 

diferenciado, que se não confunde com benefício ou incentivo tributário. 

Ademais, tem-se que o próprio legislador teria ratificado esse entendimento, o 
que se deu pela edição da Lei 12.407/11, que inseriu, no tantas vezes citado 
art. 56, o §4º, que reza, litteris: 

 

§ 4o  O regime especial de tributação de que trata este 
artigo, por não se configurar como benefício ou incentivo 
fiscal, não impede ou prejudica a fruição destes. 

 

A turma, à unanimidade, deu provimento ao recurso do contribuinte, sendo 
que o Conselheiro Henrique Torres frisou a celeridade do Congresso 
Nacional na apreciação do respectivo Projeto de Lei.  

 
 
 
 
 

Item 14 

Processo n. 16327.002111/2005-21 

Recorrente: FAZENDA NACIONAL 

Recorrida: CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A 

Relator:  Henrique Pinheiro Torres 

 
 
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas 
a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF Data do fato gerador: 23/03/2000, 
24/03/2000, 28/03/2000, 31/03/2000, 14/04/2000, 14/08/2000, 15/08/2000 
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. RECUSA. 
CARACTERIZAÇÃO. Não resta caracterizada a recusa da ciência de auto de 
infração quando esta não se faz acompanhar de termo próprio, lavrado na 
presença de testemunhas, de modo a que se permita saber, inclusive, o local e 
a data de sua lavratura. Some-se o fato de que, no caso, os documentos objeto 
da intimação não foram entregues ao autuado. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. CIÊNCIA VIA POSTAL. 
Considera-se feita a intimação na data do recebimento quando realizada por 
via postal. DECADÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. CANCELAMENTO. 
Cientificado o sujeito passivo do lançamento após o prazo legal estipulado para 
o Fisco fazê-lo, deve ser cancelado o auto de infração. Recurso provido. 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

Relatório: 
 

Após a conclusão da fiscalização, lavrou-se auto de infração contra o 
contribuinte. 

No entanto, não foi possível cientificar o sujeito passivo do lançamento, vez 
que, por duas vezes, os responsáveis pela intimação depararam-se com um 
funcionário da empresa que supostamente não teria poderes para receber 
esse tipo de comunicação. 

Buscou-se efetuar a intimação via postal, sendo que, em virtude de greve dos 
Correios, essa apenas teve lugar quando transcorrido o prazo decadencial 
para constituição dos créditos tributários em testilha. 

No entanto, posteriormente restou demonstrado que o sobredito funcionário 
teria poderes para o recebimento de autuações. 

Uma vez que o aresto recorrido reconheceu a decadência do direito 
fazendário de proceder ao lançamento fiscal, a Turma houve por bem dar 
provimento ao Recurso da Fazenda, determinando a remessa dos autos à 
origem para apreciação das demais questões meritórias. 

 
 
 
 
 

Item 33 

Processo n. 10830.000830/98-41 

Recorrente: FAZENDA NACIONAL 

Recorrida: COMPAQ COMPUTER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

Relator: Henrique Pinheiro Torres 
 

Assunto: Regimes Aduaneiros Período de apuração: 13/01/1995 a 24/05/1995 
DRAWBACK. RENÚNCIA. PAGAMENTO DOS TRIBUTOS COM 
ACRÉSCIMOS LEGAIS. DIVERGÊNCIA. LANÇAMENTO POR IMPUTAÇÃO. 
Com o advento da Lei nº. 9.430/96 tem-se por revogado, tacitamente, o 
procedimento de imputação do pagamento - que altera de ofício a rubrica do 
recolhimento do tributo para distribuição proporcional para multa e juros de 
mora - uma vez que a criação do lançamento isolado torna inconciliável a co-
existência dos dois sistemas. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
Relatório: 
 

A contribuinte importara uma série de insumos em regime de DRAWBACK – 
Suspensão, sendo que, dias depois de expirado o prazo para exportação dos 
correlatos produtos, apresentou requerimento em que pretendia nacionalizar 
esses insumos. 

Assim, a empresa efetuou os cálculos e procedeu ao recolhimento que 
entendia devido (DARF com código próprio do tributo ); não houve 
recolhimento de parcela atinente a juros ou à multa. 

A fiscalização, no entanto, entendeu que, à exceção de uma DI, seriam 
devidos juros e multa moratórios, eis que o recolhimento foi realizado após o 
término do prazo de suspensão. 

O fiscal aplicou, destarte, o instituto da imputação, de modo que os valores 
recolhidos foram desmembrados, com fração desse montante destinada ao 
pagamento da multa, parte para juros e o remanescente para o tributo. 

Assim, parcela do principal foi tida por não paga, de modo que sobre esses 
valores foi aplicada multa de ofício (44 da L. 9430 ). 

O acórdão recorrido, forte no Parecer Normativo COSIT n. 2/96 e em 
precedente de 1988 da lavra do Conselheiro Hélio Roth, entendeu que a 
imputação seria inaplicável em casos de simples recolhimento intempestivo. 
Nada obstante, seriam devidos os juros e a multa vergastados, eis que o não 
recolhimento da parcela referente aos primeiros impossibilitaria a incidência 
do instituto da denúncia espontânea. 

Em sustentação oral, o patrono da contribuinte salientou que o lançamento 
deveria ter constituído créditos unicamente atinentes à multa e aos juros, na 
esteira da expressa previsão legal nesse sentido – art. 43 da Lei n. 9430/96; 
ainda, frisou que a Receita Federal, pródiga na edição de Instruções 
Normativas, jamais regulamentara o art. 163 do CTN.   

Nada obstante, o Conselheiro Henrique Torres asseverou que, à época da 
autuação, a imputação era prática reiterada da Administração Tributária, de 
modo que a situação fática atrairia a aplicação do inciso III do art. 100 do 
CTN. 

Assim, entendeu o relator que a não aplicação do malfadado instituto seria 
impossível, circunstância essa que seria corroborada pela Súmula n. 
464/STJ, que expressamente afasta a incidência do art. 354 do CC/2002 em 
temas tributários, que têm sistemática própria. 

Abriu a divergência a Conselheira Nanci Gama, salientando que, a despeito 
de compartilhar do entendimento de que a denúncia espontânea não teve 
lugar, o art. 163 do CTN versa sobre hipótese em que o contribuinte tem dois 
débitos simultâneos, ao passo que, in casu, os débitos relativos a juros e à 
multa seriam meramente decorrentes. 

Por fim, o Conselheiro Luis Eduardo Barbieri salientou que ao Fisco cabiam 
duas possibilidades, é dizer, fazer incidir a imputação ou unicamente lançar a 
multa e os juros; acompanhou, pois o relator. 



 

 

 
 

 

 

 

Por voto de qualidade, deu-se provimento ao Recurso Especial da FN, sendo 
que restaram vencidos todos os representantes dos contribuintes (Nanci 
Gama, Suzy Hoffman, Maria Teresa Martínez, Rodrigo Miranda e Maurício 
Albuquerque). 
  

 
 
 

Item 38 

Processo n. 16327.003565/2003-57 

Recorrente: BANCO ITAULEASING S.A. 

Relatora: Nanci Gama 
 
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 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, ha-
via permissivo legal que permitia que, em relação ao PIS, as receitas deriva-
das 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 dife-
rença delineada acima era oriunda da inclusão das receitas dos liquidados 
contratos de SWAP, todos eles firmados ao tempo em que as instituições fi-
nanceiras eram isentas da COFINS. 
 
O correlato recurso de ofício foi acolhido em parte, sendo que apenas resta-
ram excluídas as receitas dos contratos de SWAP havidas no lapso da ante-
rioridade nonagesimal da citada MP 1807-1/99. 
 
A 3ª Turma da CSRF estava a apreciar, pois, recurso voluntário do contribuin-
te, em que se pedia o restabelecimento da decisão da DRJ. 
 
A Conselheira Nanci Gama acolheu a pretensão do contribuinte, forte no ar-
gumento de que o lançamento seria impensável se a autuada não tivesse 
utilizado a permissão legal de apuração pelo regime de caixa. 
 
Pediu vista dos autos o Conselheiro Henrique Torres. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

Item 70 

Processo n. 10283.010262/2001-04 

Recorrente: FAZENDA NACIONAL 

Recorrida: SONOPRESS RIMO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
FONOGRÁFICA LTDA.  

Relatora:  Susy Gomes Hoffmann 
 
Assunto: ZONA FRANCA DE MANAUS. ISENÇÃO DE IPI. PROCESSO 
PRODUTIVO BÁSICO - PPB. INTERPRETAÇÃO DA NORMA. Caso o órgão 
técnico responsável pretendesse restringir a possibilidade de se terceirizar uma 
etapa do processo de produção, essa proibição deveria estar expressa na 
norma, eis que, em se tratando de norma restritiva, faz-se necessário que suas 
determinações sejam expressas. Ademais, no caso em tela, a própria 
SUFRAMA, órgão técnico especializado, reconheceu a possibilidade de 
terceirização da etapa em questão. RECURSO PROVIDO. 
 
 
Relatório: 
 

Com o fito de beneficiar-se de isenção de IPI, a autuada, sita na Zona Franca 
de Manaus, apresentou Projeto Produtivo Básico – PPB (conjunto mínimo de 
operações, no estabelecimento fabril, que caracteriza a efetiva 
industrialização de determinado produto) à SUFRAMA, ulteriormente 
aprovado pela Portaria Interministerial n. 185/93, sendo que tal PPB envolvia 
nove etapas de produção (de “a” a “i”). 

 

A autuação deveu-se ao fato de a contribuinte ter terceirizado a etapa “h” do 
processo produtivo: sendo produtora de disco laser, essa etapa contestada 
consistia na produção de estojos plásticos para acondicionamento dos CD´s. 
Em virtude dessa terceirização supostamente não autorizada, o Fisco 
entendeu que a sociedade empresária em destaque não faria jus à isenção, 
de modo que lançou os créditos tributários correlatos. 

 

Importante salientar que o sujeito passivo consultara a SUFRAMA acerca da 
possibilidade de terceirização de etapas de seu processo produtivo, sendo 
que obteve resposta positiva em relação a cada uma delas. 

 

Forte nesse Parecer da SUFRAMA, a instância a qua acolheu o Recurso 
Especial, fulminando o lançamento por entender intocada a isenção da 
contribuinte. 



 

 

 
 

 

 

 

 

A FN interpôs recurso especial salientando que apenas certas frações do 
processo produtivo poderiam ser terceirizadas, sendo que a etapa em 
vergaste não era uma delas. 

 

Esse entendimento foi acolhido por todos os representantes da FN – que não 
se sensibilizaram pelos argumentos da relatora no sentido de que a 
pretensão fazendária contrariava a segurança jurídica, ante o fato de a 
Administração Pública, através da SUFRAMA, ter sufragado a conduta da 
contribuinte –, de modo que o recurso foi provido por voto de qualidade.  

 
Vencidos os Conselheiros Suzy Hoffman, Nanci Gama, Rodrigo Miranda, 
Maurício Albuquerque e Maria Teresa Martínez. 

 
 

Item 57 

Processo n. 10480.000212/2003-46 

Recorrente: GRÁFICA A ÚNICA LTDA. 

Relatora: Nanci Gama  

 

Assunto: Normas de Administração Tributária Período de apuração: 01/10/2001 
a 31/12/2001 RESSARCIMENTO. JUROS SELIC. INAPLICABILIDADE. Ao 
valor do ressarcimento de IPI, inconfundível que é com restituição ou 
compensação, não se abonam juros calculados pela taxa Selic. Recurso 
negado. 
 
Relatório: 
 

O recurso especial pleiteia, em pedido de ressarcimento sobre créditos 
escriturais de IPI, a incidência da correção monetária desde as respectivas 
entradas. 

Saliente-se que, em relação ao principal, o pleito foi integralmente deferido, 
não havendo qualquer resistência da Administração Tributária em relação ao 
valor de face dos citados créditos. 

A relatora Nanci Gama, acompanhada pelos demais conselheiros dos 
contribuintes, deu parcial provimento à irresignação do contribuinte, fazendo 
incidir a SELIC a partir da apresentação do pedido de ressarcimento. 

O Conselheiro Henrique Torres inaugurou a divergência, aludindo à posição 
do STJ no sentido de que a aplicação da taxa vergastada apenas seria 
cabível nos casos em que a SRF apresentasse resistência em relação ao 



 

 

 
 

 

 

 

reconhecimento do crédito, o que não teria tido lugar na hipótese. 

Como os representantes do Fisco não se sensibilizaram com o argumento de 
que a demora no acolhimento do pleito de ressarcimento consubstanciaria tal 
resistência – eis que entendem que a única materialização desse óbice seria 
no caso de a SRF não reconhecer a possibilidade de ressarcimento do 
principal ou de fração dele –, a Turma houve por bem, por voto de qualidade, 
negar provimento ao inconformismo do sujeito passivo. Vencidos os 
Conselheiros Gileno Gurjão Barreto (que substituiu a Conselheira Suzy 
Hoffman no último dia da sessão), Nanci Gama, Maria Teresa Martínez, 
Maurício Albuquerque e Rodrigo Miranda). 

Importante salientar que a Turma tem o mesmo entendimento em relação aos 
créditos básicos de IPI (consoante o julgamento do item 84 da mesma pauta), 
sendo que, nessa hipótese, o representante dos contribuintes Rodrigo 
Miranda entende que a atualização da SELIC não deve ter lugar em não 
havendo resistência da SRF. 

 
 
 

Item 82 

Processo n. 16327.000118/2002-65 

Recorrente: ITAÚ CORRETORA DE VALORES 

Relator: Júlio César Alves Ramos 
 
 
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. 

 
 
Relatório: 
 

O Recurso Especial, que pretende o reconhecimento da competência do 
CARF para a apreciação de feitos que versem sobre anistia, foi retirado de 
pauta até o advento do novo Regimento Interno do CARF. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

Item 92 

Processo n. 11007.000119/2004-71 

Recorrente: COUROS BOM RETIRO LTDA. 

Relatora:  Nanci Gama 

 
Assunto: PIS. CRÉDITOS APURADOS DE OFÍCIO PELA FISCALIZAÇÃO. 
UTILIZAÇÃO. O pagamento a maior ou indevido, feito no período fiscalizado e 
apurado pela Fiscalização, deve ser compensado, de ofício, com débitos 
apurados no período fiscalizado, posteriores ao do pagamento. BASE DE 
CÁLCULO. As receitas financeiras e o crédito presumido de IPI não estão 
relacionados dentre as exclusões previstas na lei, portanto, integram a base de 
cálculo da contribuição. INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE. 
ARGÜIÇÃO. A autoridade administrativa é incompetente para apreciar argüição 
de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de norma vigente. JUROS DE MORA. 
TAXA SELIC. É legítima a cobrança dos juros de mora com base na taxa Selic, 
nos termos da Lei nº 9.430/96, porque o § 1o do art. 161 do CTN ressalvou a 
possibilidade de lei ordinária dispor de forma diversa. Recurso provido em 
parte. 
Relatório: 
 

A discussão de fundo versa sobre a inclusão dos créditos presumidos de IPI 
na base de cálculo do PIS.  

O Conselheiro Henrique Torres, que gostaria de examinar os fundamentos da 
autuação, pediu vista dos autos logo no início da apreciação do feito. 

 
 


