
 

 

 

 

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS 
 

CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS 
 

3ª TURMA 
 

(DE 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2011) 
 
 
 
 
 
5 - Processo: 16327.003565/2003-57 - Recorrente: BA NCO 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 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. 



 

 

 
 

 

 
SSP - 126384v1  

 

Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte contra acórdão que 
deu parcial provimento ao Recurso de Ofício. A decisão recorrida manteve a 
autuação referente aos meses de maio e junho de 1999, por entender que o 
art. 3º, §5º, da Lei nº 9718/98 somente se aplicaria 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.” 

Segundo alegado pelo patrono do contribuinte, tais valores não poderiam ser 
incluídos na base de cálculo da COFINS, pois as receitas dos contratos de 
Swap foram contabilizadas anteriormente à vigência do art. 3º, § 5º, da Lei nº 
9.718/98. Assim, requereu o contribuinte a consideração do momento da 
contabilização das receitas e não o momento da liquidação dos contratos. 

Após a sustentação oral houve pedido de vista do Conselheiro Júlio César.   

 
 
 
 
 
8 - Processo: 11007.000119/2004-71 - Recorrentes: C OUROS BOM RETIRO 
LTDA. e FAZENDA NACIONAL e Recorridas: COUROS BOM R ETIRO 
LTDA. e FAZENDA NACIONAL. 
 
Relatora: NANCI GAMA 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
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. 
 

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra 
acórdão que considerou que “o pagamento a maior ou indevido, feito no 
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período fiscalizado e apurado pela Fiscalização, deve ser compensado, de 
ofício, com débitos apurados no período fiscalizado, posteriores ao do 
pagamento”. 

A Conselheira Nanci, relatora do caso, entendeu que é possível, à 
Fiscalização, realizar ajustes na base de cálculo e, assim, compensar de 
ofício caso seja apurado indébito, nos termos do artigo 142, do CTN. 
Destacou, ainda, que é possível a compensação de ofício quando há pedido 
de restituição, nos termos da IN nº 900/2008. 

Após o voto da relatora, o Conselheiro Henrique instaurou a divergência. 
Segundo esse Conselheiro, muito embora não haja proibição expressa na lei, 
não existe em nosso Ordenamento Jurídico previsão para a compensação de 
ofício por parte da fiscalização.  

A Turma, por maioria de votos, deu provimento ao recurso da Fazenda 
Nacional, vencidos os Conselheiros Nanci, Rodrigo Miranda, Maurício 
Albuquerque e Maria Teresa. Votaram pelo provimento os Conselheiros 
Henrique, Júlio Cesar, Rodrigo Pôssas, Valadão, Gileno (contribuintes – 
suplente da Susy) e Cartaxo. 

 
 
 
 
 
 
 
13 - Processo: 10830.006160/2005-66 - Recorrente: A LL - AMÉRICA 
LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. e Recorrida: F AZENDA 
NACIONAL 
 
Relator: RODRIGO DA COSTA PÔSSAS 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE 
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2002 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO 
OU OBSCURIDADE. DESCABIMENTO. Não se conhece de embargos que 
não demonstrem a ocorrência de algumas das situações previstas no art. 57 do 
Regimento Interno, com as quais não se confunde a inadequada 
fundamentação das conclusões expendidas pelo Relator. Embargos rejeitados. 
 
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte,  no qual discute-se 
a incidência de PIS e COFINS sobre ingressos de receitas repassadas a 
terceiros. 
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Em sua defesa, a contribuinte sustentou que restou demonstrado nos autos 
que, como simples depositária, tão somente recebera recursos para repasse 
a terceiros, tudo em observância às normas da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres – ANTT, determinadora que é da forma de 
contabilização desses meros ingressos, como órgão regulador da atividade 
pública de transporte ferroviário concedido à recorrente. 

Tais recursos repassados diziam respeito à seguinte operação: a contribuinte 
firmava contratos para transporte de carga de um ponto “X” para um ponto 
“Y”, entretanto, somente era detentora de concessão para explorar transporte 
de carga em outro ponto, daí que, adotava o “tráfego mútuo” por imposição 
normativa regulatória. O custo para a realização de tal transporte já estava 
embutido no valor contratualmente pactuado, até porque parte desse valor 
seria utilizado para remunerar o terceiro pela “passagem” em sua área de 
concessão. 

A recorrente apresentou como paradigma a jurisprudência da própria CSRF, 
quando analisou o serviço de “roaming” para o setor de telefonia (CSRF/02-
02.218).  

 

Decisão: 

A Turma concluiu, à qualidade de votos, pela manutenção de lançamento de 
ofício que constituiu crédito de contribuição ao PIS e à COFINS, pois 
considerou o ingresso de receita repassada a terceiros como se receita 
própria fosse da Recorrente. 

 
 
 
 
 
 

 

34 - Processo: 13053.000112/2005-18 - Recorrente: F AZENDA NACIONAL e 
Recorrida: DOUX FRANGOSUL S/A AGRO AVÍCOLA INDUSTRI AL. 
 
Relatora: NANCI GAMA 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE 
SOCIAL — COFINS Período de apuração: 01/10/2004 a 12/03/2004 COFINS. 
CRÉDITO. INDUMENTÁRIA. INDÚSTRIA AVÍCOLA. A indumentária de uso 
obrigatório na indústria de processamento de carnes é insumo indispensável ao 
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processo produtivo e, como tal, gera direito a crédito do PIS/Cofins. CRÉDITO. 
TRATAMENTO DE ÁGUAS PARA LAVAGEM E CONGELAMENTO DE AVES. 
INDÚSTRIA AVÍCOLA. O material utilizado no tratamento das águas usadas na 
lavagem e congelamento de aves é insumo da indústria avícola e, como tal, 
gera direito a crédito do PIS/Cofins. CRÉDITO. ALUGUEL DE 
EQUIPAMENTOS. O dispêndio realizado com o aluguel de equipamento 
utilizado em qualquer atividade da empresa dá direito ao crédito do PIS/Cofins. 
CRÉDITO. OUTRAS DESPESAS. Por falta de previsão legal, não geram direito 
ao crédito do PIS/Cofins as despesas realizadas ou incorridas que não se 
enquadrem no conceito de insumo, exceto as previstas na legislação. Recurso 
voluntário provido em parte. 
 
Relatório:  
 

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional por 
contrariedade ao art. 3º, da Lei nº 10.833 e a Instrução Normativa nº 
247/2002. Aludido recurso foi interposto contra acórdão que considerou a 
indumentária, de uso obrigatório na indústria de processamento de carnes, 
como insumo indispensável ao processo produtivo e, portanto, dedutível da 
base de cálculo do PIS e da COFINS.  

 

Segundo sustentado pelo Procurador Paulo Riscado, o que se discute é a 
possibilidade de se considerar a indumentária (luvas, calçados e vestimentas) 
adquiridas para seus empregados como insumo para fins de creditamento do 
PIS/COFINS. Para o Procurador, não há dúvidas de que não se trata de custo, 
nem de despesa, e sim de um ativo (aquisição de um bem). Assim, não 
mereceria tratamento de insumo, mas, sim de gasto com depreciação.  

Voto: 
 

A Conselheira Relatora, Nanci Gama, iniciou seu voto destacando que não 
seria possível a aplicação do conceito de insumo previsto na legislação do IPI, 
pois para essa legislação o conceito é restrito à matérias primas, produtos 
intermediários e materiais de embalagem. 

Ato contínuo destacou que também não seria possível adotar o conceito de 
insumo previsto para a legislação do IR, tendo em vista que este seria deveras 
extensivo. 

Portanto, concluiu que o conceito de insumo no caso do PIS/COFINS deve ter 
critérios próprios, sendo necessário o exame da essencialidade e necessidade 
de emprego do insumo ao processo produtivo da contribuinte. Ou seja, a 
análise deverá ser promovida de forma pontual e casuística. 

Assim, a Relatora concluiu pelo reconhecimento do direito ao ressarcimento 
de créditos de PIS e COFINS não-cumulativos quanto a indumentárias 
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adquiridas para seus empregados, conforme, aliás, exigência da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), órgão do Poder Público. 

Neste contexto, a Conselheira Nanci, negou provimento ao Recurso Especial 
da Fazenda Nacional. 

 

Declaração de voto da Conselheira Susy:  

  

A Conselheira iniciou seu voto afirmando que concorda com o posicionamento 
adotado pela Relatora, Conselheira Nanci. 

Para a análise criteriosa do caso, destacou as três correntes existentes que 
abordam o conceito de insumo: 1) entende que os insumos (bens e serviços) 
devem ser interpretados de acordo com a legislação do IPI. 2) entende que o 
conceito de insumo deve seguir a legislação do IR (voto do Conselheiro 
Gilberto – Acórdão 3202-00.226) e 3) os insumos não podem ser relacionados 
à legislação do IR ou do IPI, mas devem seguir critérios próprios (acórdão 
proferido pela 3ª Turma da CSRF, nos autos do PA n. 11065.101271/2006-47, 
Rel. Henrique). 

A Conselheira Susy se filia à 3ª corrente, por entender que o critério é 
casuístico, assim como defendido pelo Conselheiro Henrique no julgamento 
do processo administrativo relacionado acima. E, portanto, ao analisar o 
objeto do presente recurso, indumentária, concluiu que este deve ser 
considerado como insumo, levando-se em consideração a obrigatoriedade do 
uso, na linha do exposto pela Conselheira Relatora. 

Ainda, a Conselheira traçou breve histórico da jurisprudência do CARF acerca 
do tema: Citou acórdão em que se decidiu pela aplicação do conceito de 
insumo decorrente da legislação do IPI (Acórdão 203-12.469 - Por maioria de 
votos, negou-se provimento ao recurso, adotando-se o conceito da não-
cumulatividade do PIS - tese da definição de insumos prevista na legislação 
do IPI, a teor do Parecer Normativo nº 65/79); 

Posteriormente, citou o voto vencido do Conselheiro Dalton, proferido nos 
autos do RV n. 137.820, em que esse julgador entendeu pela aplicação da 
legislação do IR (Acórdão n. 203-12.471 - (iii) Regime não-cumulativo. 
Despesas com seguros; Com relação a este último tópico, faço lembrar a 
todos que meu posicionamento é no sentido de que o aproveitamento dos 
créditos do PIS no regime da não-cumulatividade há que observar a adoção 
da legislação do IRPJ para a definição do que são `insumos' (RV n° 137.822, 
Conselheiro relator Odassi Guerzoni Filho, Acórdão 203-12473); 

Por fim, citou o Acórdão n. 3301-00.954, o qual adota a tese de que a análise 
do conceito de insumo para fins de creditamento do PIS/COFINS deve ser 
feita caso a caso, portanto, afasta tanto a legislação do IPI como a legislação 
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do IR. 

Neste contexto, também negou provimento ao Recurso da Fazenda Nacional. 

 
 
Voto Vista do Conselheiro Júlio César:  
 
Na Turma há um consenso de que não deve ser utilizado o conceito previsto 
para IPI tampouco para IRPJ. O material da indumentária parece ser durável 
e, portanto, difícil definir se esse material seria ou não consumido durante a 
produção. Para  esse Conselheiro seria fundamental a diligência para que se 
verificasse a forma em que se deu a escrituração da aquisição de tal insumo 
(indumentárias), uma vez que se lançado em ativo permanente, poderia ser o 
contribuinte beneficiado em duplicidade, não só pela depreciação do bem, 
mas também pelo reconhecimento do creditamento em tela para fins de 
ressarcimento. O Presidente, Cartaxo, afastou a possibilidade de diligência. 
Diante disso, o Conselheiro Júlio votou por dar provimento ao recurso da PFN, 
por entender que não se trata de insumo indispensável à produção.  
 

A Turma, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso da Fazenda 
Nacional, vencidos os Conselheiros Júlio e Valadão (Fazenda). 

  
 
 
 
 
40 - Processo: 16327.001945/2003-57 - Recorrente: F AZENDA NACIONAL e 
Recorrida: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL ORES 
MOBILIÁRIOS LTDA. 
 
Relator: RODRIGO DA COSTA PÔSSAS 
 
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: 31/03/2000 a 06/02/2002 
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE PERÍCIA. 
Desnecessária a perícia (determinação dos montantes levados a débito na 
conta corrente bancária dos clientes com destino a conta da DTVM), que, 
formulada com o objetivo de contestar afirmativa do Fisco no auto de infração, 
produzirá algum efeito para a solução da lide, haja vista que, no caso, a 
exigência se deu sobre o montante de débitos havidos na conta da DTVM e 
não na conta dos clientes. Além disso, o argumento da recorrente para 
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contestar a afirmativa do fisco se mostrou plausível. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO FISCAL UNIFICAÇÃO DE JULGAMENTO DE 
PROCESSOS DISTINTOS. A manutenção ou não do lançamento não está 
condicionada à forma com que se procede ao julgamento e sim à matéria fática 
e de direito contida em cada um dos autos envolvidos. No caso, tem-se dois 
processos distintos, envolvendo pessoas jurídicas e enquadramentos legais 
distintos, o que não justifica a unificação de seus julgamentos. CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO. EXTINÇÃO. RECURSO. CONHECIMENTO. 
INCABÍVEL. Configurada a extinção do crédito tributário por pagamento 
realizado pela recorrente, não há que se conhecer do recurso na parte que 
versa sobre a matéria relativa ao crédito extinto, por perda de objeto. CPMF. 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. ALÍQUOTA. 
Operação contratada de assessoria financeira configura hipótese descrita em 
ato do Ministro de Estado da Fazenda para incidência da alíquota zero na 
apuração da CPMF decorrente do lançamento a débito, por instituição 
financeira, em conta corrente de depósito de sociedade distribuidora de títulos 
e valores mobiliários. CPMF. DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO. Afasta-se a 
alegação de duplicidade de lançamento, neste e em outro processo, 
respectivamente, de controlada e sua controladora, quando, embora a base de 
cálculo tenha sido a mesma, restou caracterizada a concretização de duas das 
hipóteses legais de incidência da CPMF; no primeiro, a prevista no inciso I do 
artigo 2° da Lei n° 9.311/96, e, no segundo, a prev ista no inciso III do mesmo 
artigo TAXA SELIC. SÚMULA N° 3. É cabível a cobranç a 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 Recurso provido em parte. 
 
 

Relatório: 

Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Santander DTVM para exigência 
de valores não recolhidos a título de CPMF. Isso porque, segundo a 
Fiscalização, determinados valores lançados a débito na conta corrente 
mantida pela DTVM junto ao Banco Santander Brasil S/A, seu controlador, 
não sofreram a retenção e, conseqüentemente, não geraram o recolhimento 
da CPMF, assim, responsabilizou a DTVM, em caráter supletivo, exigindo-lhe 
o pagamento da aludida contribuição.  

Ainda segundo a Fiscalização, a obrigação de reter e recolher a contribuição 
por parte do Banco Santander Brasil S/A, prevista no inciso I, do art. 5°, da Lei 
n° 9.311/96, deixou de ser cumprida, porém, aparent emente justificada em 
virtude de caber ao Banco fazer a retenção e o recolhimento depois de 
verificada tão somente a situação cadastral dos titulares das contas. Assim, no 
entender do fisco, o Banco, sabedor que a titular daquela movimentação 
financeira se tratava de uma sociedade distribuidora de títulos e valores 
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mobiliários e que "os lançamentos em contas correntes de depósito" desse 
tipo societário tinham, na forma do inciso III do artigo 8° da Lei n° 9.311/96, a 
alíquota da CPMF reduzida a zero, se considerou desobrigado de efetuar a 
retenção. 

A Fiscalização considerou que esse tipo de movimentação financeira, 
denominada de gestão de pagamentos não constituiria o objeto social de uma 
distribuidora de títulos e valores mobiliários, estando fora, portanto, da forma 
de tributação privilegiada pela lei, qual seja, a alíquota zero. 

A Câmara de origem, ao analisar o caso, entendeu que, na operação 
realizada pela Santander DTVM, ocorreu, sim, o fato gerador da CPMF 
descrito no art. 2°, inciso I, da Lei n° 9.311/96, estando a sujeição passiva 
prevista no art. 4°, inciso I, do mesmo diploma leg al. Contudo, a matéria 
tributável identificada nos autos está sujeita à incidência da alíquota zero, por 
força do disposto no art. 8°, inciso III, da mencio nada lei, combinado com o 
art. 3°, incisos I e VII, da Portaria MF n° 134, de  1999. 

 

Argumentos PFN: 

 

O Procurador da Fazenda Nacional realizou sustentação oral e alegou, em 
síntese, que tal operação não passou de um planejamento tributário com a 
finalidade de se economizar tributo, no caso, a CPMF. 

Isso porque, segundo o Procurador, a pessoa jurídica (cliente) contratou o 
Santander DTVM para cumprir obrigações acessórias (gestão de pagamentos 
e liquidação de obrigações) e a DTVM contratou o Santander Brasil S/A para 
realizar pagamentos aos credores. Assim, a pessoa jurídica endossava os 
cheques à DTVM e, portanto, não recolhia a CPMF. 

Outrossim, acrescentou que se o saque fosse feito diretamente na conta da 
pessoa jurídica haveria a incidência da CPMF. O planejamento, assim, 
consistiria em utilizar a alíquota zero prevista para as DTVM(s).  Destacou, por 
fim, que a operação não se relaciona com o previsto no contrato social da 
DTVM (assessoria). Asseverou, ainda, que quem fazia os pagamentos era o 
Banco. Inclusive, no objeto social da DTVM não há qualquer previsão sobre a 
possibilidade dessa empresa efetuar pagamentos. 

 

Argumentos contribuinte: 

 

O patrono da contribuinte teceu as seguintes ponderações: 

 

1) A 1ª operação ocorreu da seguinte forma: 



 

 

 
 

 

 
SSP - 126384v1  

 

Cliente contratava o Santander DTMV e, posteriormente a DTVM contratava o 
Santander Brasil S/A para efetuar os pagamentos, pois a DTVM é proibida de 
realizar as liquidações. 

    

Cliente                                             Santander (DTVM) 

               Instrumento pactual 

 

Santander DTVM                                          Santander 

 

                                                  Banco Santander liquidava 

 

 

                                                                  

Cliente                                Santander DTVM                                 Credores 

    (Pagamento de CPMF) 

 

Segundo o Patrono, o lançamento não pode subsistir, pois haveria duplicidade 
na cobrança, uma vez que houve apenas um fato econômico e, tendo em vista 
que houve recolhimento de CPMF na primeira etapa da operação, não há que 
se falar em novo recolhimento no momento dos pagamentos. 

O Santander DTVM prestou serviços que se enquadram como “serviços de 
pagamentos e recebimento diversos e outros serviços típicos de instituições 
financeiras”, na forma do inciso VII, artigo 3º da Portaria n° 134/99 do MF. 
 
Destacou, ao final, que a DEINF também autuou o Banco Santander Brasil 
S/A pelos mesmos fatos (PA 16327.002009/2003-63 – o banco foi autuado 
como responsável – sobre a mesma base de cálculo). 
 

Após as sustentações orais houve pedido de vista do Conselheiro Henrique 
Pinheiro Torres.  
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48 - Processo: 16327.002091/2005-98 - Recorrente: C OLGATE- 
PALMOLIVE COMERCIAL LTDA. e Recorrida: FAZENDA NACI ONAL. 
 
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 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.  
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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 nº 202-15.948, proferido em 
caso semelhante ao presente no qual é parte RBS Participações Ltda.  
 
Antes que fosse proferido qualquer voto, o processo foi retirado da pauta de 
julgamentos com vista coletiva. 
 

 
 
 
 
53 - Processo: 18471.000549/2003-74 - Recorrente: F AZENDA NACIONAL e 
Recorrida: LABORATÓRIO DAUDT OLIVEIRA LTDA. 
 
Relator: RODRIGO CARDOZO MIRANDA 
 
Ementa do acórdão recorrido:  
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. Período de apuração: 
28/02/2000 a 31/12/2002 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. 
DESCARACTERIZAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE 
DISPOSITIVO LEGAL. NULIDADE. A descaracterização de pessoa jurídica . 
que demonstrou estar legalmente constituída só pode ser feita mediante a 
indicação de dispositivo legal no qual se baseou. PROCESSO . 
ADMINISTRATIVO FISCAL. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DE SUJEITO 
PASSIVO. NULIDADE. Nulo é o procedimento fiscal que retira de pessoa 
jurídica legalmente constituída a responsabilidade pelo recolhimento da 
contribuição de receitas financeiras por ela auferida transferindo-a a outrem. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, ELISÃO . FISCAL.Não há simulação 
em operações de venda realizada entre empresas interdependentes, quando, 
ainda que por preço bastante inferior ao praticado pelo mercado, tenham sido 
observadas todas as normas legais vigentes, tais como, a fixação de valor 
tributável mínimo para fins de apuração do IPI: a emissão de documentário 
fiscal, o pagamento, a tradição da mercadoria, dentre outras, tudo  isso 
devidamente escriturado nos livros fiscais e contábeis de ambas as empresas. 
A economia de contribuições a que se buscou e se logrou  obter com a 
operação é mera decorrência da brecha escancarada na legislação, que deixou 
de criar obstáculos para que as empresas interdependentes ou integrantes de 
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um mesmo grupo econômico dela se aproveitassem. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO FISCAL ESPONTANEIDADE. DÉBITO DECLARADO. 
Somente para os casos de. tributos ou contribuições lançados ou declarados é 
que a pessoa jurídica submetida à ação fiscal se  beneficia com o instituto da 
espontaneidade mediante o pagamento dessas exações no prazo de vinte dias 
do termo de inicio da ação fiscal. No caso, passaram-se mais de vinte dias, não 
houve pagamento e, além disso, os débitos não estavam. Recurso provido em 
parte. 
 
Relatório:  
 
Trata-se de auto de infração por meio do qual foi constituído crédito tributário 
de PIS, além de multa de ofício e agravada, uma vez que a Fiscalização 
entendeu estar presente indícios de fraude e não atendimento às  intimações 
fiscais.   
 
Ainda, a Fiscalização procedeu à desconsideração da personalidade jurídica 
da empresa Labratos Farmacêutica Ltda, considerando que o real vendedor, 
beneficiário do faturamento dos produtos, fora a Recorrente e que, portanto, 
as operações de venda por ela realizadas à referida Labratos visaram 
unicamente uma economia no pagamento do PIS em face da alíquota de 
10,2%, em vigor a partir de 1° de maio de 2001, por  conta dos dispositivos da 
Lei n° 10.147, de 2000. Incluiu-se também na base d e cálculo da contribuição 
o montante das receitas financeiras auferidas pela Labratos por ter tido a sua 
personalidade jurídica desconsiderada. 
 
 
A decisão recorrida entendeu que houve erro na eleição sujeito passivo no 
que se refere à exigência do PIS  incidente sobre as receitas financeiras, já 
que estas, tendo sido auferidas pela Labratos, uma pessoa jurídica legalmente 
estabelecida, a ela pertencem e dela que deveria ser exigida a contribuição 
incidente, não da Recorrente.  
 
Voto: 
 

O Conselheiro Relator esclareceu que o acórdão paradigma (AC 106-16837)  
trazido no recurso especial interposto pela Fazenda Nacional não se prestava 
a caracterizar a divergência arguida.  
 
Ademais, afirmou que o Fisco não poderia ter desconsiderado a personalidade 
jurídica de uma empresa legalmente estabelecida, especialmente quando o 
fez somente para fins de apuração do PIS e da Cofins, não o fazendo em 
relação ao IPI e em relação ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Além 
disso, não há no nosso ordenamento jurídico, nenhum dispositivo legal a 
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contemplar a descaracterização da forma com que se procedeu no presente 
caso. 
 
Nessa esteira, votou pelo não conhecimento do recurso, no que foi 
acompanhado, à unanimidade de votos, pelos demais integrantes do 
Colegiado.  
 

 
 
 
 


