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Processo n 10140001193/98-43
Recurso n 119835
Matéria IRPJ EX 1994
Recorrente SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LT DA.
Reorrida DRJ em - CAMPO GRANDFJMS
Sessiío de 1 DE ABRIL DE 2000
Acórdão n' 105-13143
PROCESSO ADMINISTRATIVO- FISCAL MATÉRIA NÃO PRE
QI'FSTIONAD NSts se conhece -de recurso voluntário, na parte
4h- scrs.t ohrc matéria não prcque'tinnada no curso do litígio, em
i ntcnagcm aos princípios da prcclusSo e do duplo grau de jurisdição
que norteiam o processo administrativo fiscal.
IRPI REVISÃO DA DECLARAÇAO-DE RENDIMENTOS ERRO Dl' FATO Não prospera o- lançamento resultante ia -revisão
1) leclaraÇlo de rendimentos, -quando .calcado cm mero erro
fis' cometido em seu preenchimento, devidamente -comprovado
pela- pessoa jurídica.
Recurso parcialrítõnte conhecido e provido.
Por unanimidade de votou, DAR - provimento ao recurso, na parte
coabeciclu (erro de falo)
VIRINAI - f)O FIFb4RIQVE DA SILVA PRESIDENTE
IPIS OON7ACIA víFDFIROSNÓBRFOA REI ATOR
Processo n° 10980024140197-00
Recurso n!: 121,769
Matéria IRPJ e OUTROS . EX.: 1994
Recorrente DRJensSAO PAULO/SP
Interessada DIAS MARTINS S/A MP,RCANTII E INDUSTRIAL
Sc'ssito-de II DE ABRIL DE 2000
-Acórdão n° 105-13.144
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PASSIVO FICTÍCIO 1 ANÇAMFNTO DE OFÍCIO -A constituição do crédito tributário;
em lançamento de ofício, em obediência ao princípio da legalidade,
dcse conformar se à-realidade fátira,porquantõ a exigência assenta se
na verdade material.
- RECURSO DE -OFICIO - Reexaminudosos fundamentos legais e as
provas constante.s dos- autos e verifióada ai -cõrreç8o da decisão -singular, é-de negar-se provimento ao recurso , de ofício.
Recurso de ofício não-provido
Por unanimidade de votos. NEGAR provimento ao recurso de ofício;
-VERINALDO HENRIQUE DA- SILVA - PRESIDENTE
ÁLVARO BARROSBARBOSA LIMA. RELATOR
Processo n* 10825 000545198.26
Recurso n°.: .121,369
Matéria: IRPI - EX.: :1994
Recorreste SÃO MANUEl, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
LTDA.
Recorrida: DRJ-etn RIBEIRAOPRETO/SP
Sessão de: II DE ABRIL DE 2000Acórdão O: 105-13.146
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - Proferida- decisão - pela
Càmata, alio há conto se falar cal modificação da decisão por fatos
supervenientes, salvo se apresentados -em fase -de -embargos de der
claraçito ou de recurso especial.
Decisão mantida.
- Por unanimidade de votos, RATIFICAR o Acórdão 105-13.080, de
22102/00.
VERINALDO HENRIQUE -DA SILVA - PRESIDENTE ROSA MARIA DE JESUS! DA SILVA COSTA DE CASTRO RELATORA
-
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não cooperativos por elas praticados. Tratando-se de lançamentos
reflexos, a decisão prolatada no lançamento matriz, é aplicável, no
-que couber, aos decorrentes, em razão da íntima relação, de-catisa:e
efeito - que- ou vincula.
-CONTRIBUIÇAO PARA-O PIS - COOPERATIVAS DE CREDITO DECADÊNCIS MODALIDADE. Por força do disposto no artigo
146, III, 'b", da -Conótiluiçito Federal -de 1988,-aplicam-se aos fatos
geradores ocorridos-após a sua pcoinulgaçito,:asnormas concernentes
lt-decadência contida no Código Tributário Nacional. Ascooperati5as
de crédito contribuirão adicionalmente para- o P15, relativamente -a
atos praticados com, não associados, no -período correspondente aos
anos calendário de 1992 e 1993, com base -nas regras constantes do
artigo 3, §2 da Lei Complcmentur - n 711970 (PIS-Repique).
CONTRIBUIÇAO PARA OFINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS . As cooperótivas de crédito estilo excluídas do
pagamento dá COFINS, a teor do disposto noparágrafo -único, do
artigo II, da Lei Complementar n7011991, combinado com -oartigo
22, § 1', da Lei n° 8.21211991, relativamente aos fàlos geradores
ocorridos nos unos-calendário de 1992 e 1993.
Recurso parcialmente provido.
Por unasimidadó de votos, REJEITAR as preliminares suscitadas,
exceto a - última (de decadência), para. - excluir a exigência relativa ao
Pis Faturamentocorrespondcnte ao período de apuração de janeiro de
1992 a novembro de 1993, eto- virtude de ter decaído o direito dó- a
Fazenda - Pública constituir õ crédito tributário. No - mérito, por-maiõriade votos, dar provimento parcial ao recurso, para: 1 -- IRPJ e- Cõn-tribuiçlo Social: ecIuirdasbaseu de cálculo das exigências as parcelas- referentes sou- rendimentos de operações praticadas com a cooperativa associada (CREDIMINAS); 2 PIS Faturamênto: excluir
-exigência remanescente; 3 - COFINS: excluir integralmente a exigência. Vencidos os Conselheiros Maria Amélia Fragó.Eerreira,Roéa
Macia deJesus da Silva Costa de Castro e José Carlos Passueilo, que
dõyam.provimóóto integral-ao recurso. A -ConselheiraRosa - Maria dó
Jesus da Sil ,,a:Cosia de Castro fará declaração de voto.VERINALDO-HENRIQUE DA SILVA PRESIDENTE
LUIS- GONZAGA MEDEIROS NÓBREGA - RELATOR
Processo n.°. :10384.000995198-93
Recurso n.°.: 120.770 - EX OFFICIO
Matéria:IRPJ - EX.: 1994
Recorrenle:DRJ em FORTALEZA/CE
Interesauda:TELECOMUNICAÇOES- DO PIAUÍ- S/A - TELEPISA
Sessão de: 12 DE ABRIL DE2000
Acórdão n.' :105-13.150 PROCESSO ADMINISTRATIVO - FISCAL - Verificada a exatidão da
decisão singular, é de se- mantê-la naíntegra, -por seus, jurídicos
fundamentos. Recurso de ofício negado.
Por unanimidade de:votos, NEGAR provimento ao recurso-de-ofício.
Declarou-se impedido o Conselheiro Luis Gonóaga Medeiros Nó-.
brega. VERINALDO HENRIQUE DA SILVA - PRESIDENTE
NILTON PÊSS RELATOR
Processo n°: 10945.007014198-16
Recurso n: 121.403
Matéria: IRPJ e OUTROS' - EX.: 1997
Recorrente: FOZ FACFORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.
Recorrida: DIU em FOZ DO IGUAÇU/PR
Sessitó-do: 12 DEABRIL DE 2000
Acórdiío-n : 105-13.151
- PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA - A ausência de apreciação, pelo julgador
singular, de todos osargumentos e documentos apresentados na fase
impugnalória, constitui-preterição dodireito de defesa e determina a
declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, a teor do disposto no artigo 59 inciso 11,-do Decreto u° 70.23511972.
Por unanimidade de votos, ACOLHER a preliminar suscitada, para
declarar nulaa decisão de primeiro grau, afim de que seja proferida
outra na boa-e devida forma.
VERINALDO HENRIQUE DA -SILVA - PRESIDENTE
LUIS GONZAGA MEDEIROS !NÓBREGA - RELATOR
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PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL--- CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA - lnexiutiõdoos vícios apontadospelo sujeito
passivo, tanto no lanamento, quanto na decisão -dó primeiro grau,
não prevalece a tese de nulidade dos atou administrativos.
JRPJ - OMISSÃO DE RECEITAS! - LEVANTAMENTO DE ESTOQUES - Apurado, por! lôvantamento quantitativo, ter a pessoa
jurídica vendido mercadorias- seus a corrõspondenle cõntabilizuçito,
afigura-se correta a imputação Fiscal de omissão de receitas.
-IRPJ DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL - GLOSA DE- EXCLUSOES - A- sariaçio monetária alisa corcespoõdeste a recebi
mentos de créditos expressos emL'RV compõe o-lucro real, dele nês,
podendo ser excluído por ausência de Previsão legal:
IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE- O LUCRO - SUBAVALIÁÇÃO DE ESTOQUES - POSTERGAÇÃO DO - IMPOSTOREGIME- DE.COMPETÊNCÍA -- AJUSTES AO LUCRO REAL DECLARADO -É legítima a exigência fiscal decorrente da retificâçilo
das- bases de -cálculo mensais do tributo, determinada- por procedirnentos da pessoa -jurídica--que implicaram em seu recolhimento à
-menor, atendidas as regras contidas no Parecer Normativo COSIT n
02/1996.
DEDUTIBILIDADE DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES EM
LANÇAMENTO DE OFÍCIO . Incabível a dedutibilidade, na de
tõrminiaçitodolucro -real,do montante da Contribuição Social sobre õ
Lucro, apurado em ação fiscal, assim coiaao,do IRPJe da aludida
-contribuição, -na basõ de cálculo do Imposto de Renda na Fonte,
exigível com-fundamento no artigo 44, da Lei n' 834111992.
DECORRÊNCIA -- IRRF, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO, PIS.FATURAMENTO-ECOFINS Afastados osargumón.
tosdedefcsacontrários à cada exigência e.trutandose de lançamentos
reflegos, a decisão prolatada no -lançamento matriz, -é aplicável, no
que couber, aos decorrentes, em razão da íntima relaçãode causa -e
'efeito que ou vincula.
-JUROS MORATÓRIOS CALCULADOS COM BASE NA TAXA
SELIC INCONSTITUCIONALIDADE -. Os órgãos julgadoresda
Administraçito Fazendária afastarão a aplieaçllo de-lei, -tratado ou ato
normativo federal, somente - mia hipótese- de sua- declaração de inconstitucionalidade, por decisão, -do :Supremo Tribunal Federal.
!ReõUrao negado.
Por unanimidade de votos, REJEITAR as preliminares suscitadas e,
no mérito, por -maioria de votos, NEGAR provimento ao recurso.
Vencidos os Conselheiros Rosa Maria de Jesus da - Silva Costa de
Castro-e José Carlon ;Pasuucllo, da seguinte forma: i) os dois consideravam como mês de ocorrência do -falo gerador -do Pis Faturamento-o sexto mês subseqlteóte àquele em que foi constatada, de
forrou efetiva, a omissão de receita; ii) a primeira admitia, ainda; a
-dedulibilidade da CSLL, lançada de ofício, como despesa e afastava
das exigências a aplicação da taxa SELIC, na parte que exceder- a 1%
(um por cento) ao mês-calendário ou tração. A :Conselheira Rosa
Maria de Jesus da Silva- Costa de Castro fará declaração de voto
quanto à exigência relativa ao Pis Faturamõnto e quunto.à taxa SE-LIC
-VERINALDO HENRIQUE DA SILVA - PRESIDENTE
LUIS GONZAGA MEDEIROS NÓBRÉGA, RELATOR
Processo n°:10380.004465198-34
Recurso n°:121,360
Matéria:IRPJ - EX.: 1994
Recorrenle:EXPRESSO GUANABARA S/A
Recorrida:DIU--em FORTALEZA/CESessito de:I3 DE ABRIL DE - 2000
Acórdão n°.: 105-13.156
NORMAS PROCESSUAIS . NULIDADE - É nula a decisão da
primeiro grau- que não: se manifesta -nobre- documentou- essenciais à
solução da lide, anexados quando da impugnaçito do contribuinte.
Por unanimidade de - votos, DECLARAR NULA a decisão de primeiro grau, a fim de'que seja-proferida outra naboa-e devida forma. - VERJNALDO-HENRIQUE- DA-SILVA. PRESIDENTE
ROSA -MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA DE CASTRO RELATORA
-

Processo n
10680.010622196-11
Recurso n.° :120.683
Maléria:IRPJ --EXS.: 1992 a 1995
Recorrente I'NIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI
COLTDA.
Recorrida:DRJ em BELO HORIZONTE/MG
Sessão de: II DE ABRIL DE 2000
Acórdão n.° :105-13.147
Processo u°: 10945,006819199-41
IRPJ - SOCIEDADES -COOPERATIVAS - COOPERATIVAS DE
- Recurso n': 121.7-78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Nas- cooperativas de prestação de
Processo n.° :10950,000925197-62
Matéria: IRPJ - EX.: 1996
serviços, é lícito apropriar a receita correspondente aos aios uSo
Recurso n°:119.634
Recorrente : COEXMACO - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE
cooperativos pela- aplicação sobre o montante das receitas do perMatéria:IRPJ e OUTROS - EX.: 1993
MATERIÁIS.PE
ceutual obtido na.comparação dos custos incorridos com terceiros
Rccorrente:PJ MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA.
CONSTRUÇAO LTDA.
com o total doa custos incorridos. Eventual erro no rateio deve ser
Recon- ida:DRJ em FOZ DO-IGUAÇUIPR
Recorrida; DIU em FOZ DO IGUAÇU/PR
apurado pela fiscalização, mediante aprofundamento de sua atividade
Sessão de: 12 DE ABRIL DE 2000
Sessão de : 13 DE ABRIL DE 2000
fiscalizadora, sendo inaceitável a-aimples glosa do total da exclusão
Acórdão n.°,:105-I3.153
--Acórdito n : 105-13.158
--rrlatis,n -- a atos cnnn'peratisns procedida diante de dificuldade na ãrtuPROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CERCEAMENTO AO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - ARGUIÇAO DF IN apuração exara.
DEIREITO DE DEFESA - NULIDADE DA DECISÃO RECORCONSTITUCIONALIDADEDE LEI - LIMITAÇAODACOMPENRccurso -provido.
RIDA - Contendo -a impugnação demonstração inequívoca de paSAÇAO DE PREJUÍZOS FISCAIS - Os órgãos julgadores -da AdPi , r nuns mnd.nds de snnt
RFJFI'I AR -r preliminar suscitada e no
gatoento a maior de tributo anterior ou simultâneo ao feito da cxm
mmnnslraçao Fazendárma afastarão a aplicação de ler tratado ou aio
nnéritn'. por maioria de soto., DAR prosimesto ao recurso Vencido o
gênçia e aos fatos geradores tributados, sob a-forma de pedido de-normativo federal, somente na hipótese de sua declaração de inC,'nsellnctrn'-Nilton Pêss-(Relator),- que - negava rosimenIo Designado
compensação, tal pedido deve ser aprcciadõ ainda na primeira inuconstitucionalidade, por decisito do Supremo Tribunal Federal.
para redigir -o voto vencedor o CouselheirõJosé-Carlos -Passuell.
tâecia procesâual, somente seguindo o recurso volnnntário:apóso desRecurso negado.
-VERINAI DO HENRIQUE DA SILVA PRESIDENTE linde da compensação solicitada. A não apreciação do pedido de
Por maioria de votos, NEGAR, provimento ao recai-no. Vencidos as 10SF CARI OS PASSUFI 1 O RIM ATOR
DESIGNAO
compensação representa cerceamento ao direito de defeua e tentativa
Conselheiras Mana Amélia Fraga Ferreira e Rosa Mana de Jesus da
Processo n: 10680.014998195-70
de ressurgimento da cláusula de uõlvc:etrepete.
Silva Costa de Castro, que davam provimento.
Recurso n: 119.919Dõclarada nulaa decisão recorrida.
-VERINALDO HENRIQUE DA SILVA - PRESIDENTE
Matéria: IRPJ e - OUTROS. - EXS.: 1992 a- 1994
Por missiona de Votos , DECLARAR NULA -a decisão de primeiro
LUIS GONZAGA -MEDEIROS NÓBREGA - RELATOR
Recorreste : COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE - BOM
grau, a finS de que seja proferida -outra -na boa e -devida- forma,
DESPACHO LTDA.
Vencidos os Conselheiros Luis Gonzaga Medeiros Nóbrega, Alvaro
Prõcesso n9 : 10469. 002044197:08
Recorrida : DRJ em BELO -HORIZONTE/MG
Barrou Barbosa Lima e Verinaldo Henrique -da Silva, que não coRecurso n': 121,361
-Sessão de : 12 DE ABRIL DE2000
trheciansdorecuro, Por falta de objeto.
Matéria: IRPJ e: OUTROS - EXS,: 1993 e 1994 Acórdão n: 105-2.148
-YERINALDO HENRIQUE DA SILVA - PRESIDENTE
Recorrente: LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
IRPJ - COOPERATIVAS DE CREDITO - APLICAÇOES FINANJosÉ CARLOS PASSUELLO - RELATOR
Recorrida: DIU em RECIFE/PE
CEIRAS As aplicações financeiras realizadas com sito associados,.
Sessão de: 13 DE ABRIL DE 2000 uSo configuram atos cooperativos, cujos resultados positivos se aisProcesso n°: 10935.000061198-16
Acórdâo-n°: 105-13,159
-jeitamà- incidência do imposto de renda. A isenção das cooperativasRecurso -n°: 121.404
PROCESSO ADMINIST)IATIVO
SCAL --CERCEAMENTO AO
FI
decorreda essência dos atos por elas praticados e-sito da natureza de
-Matéria: IRPJ e OUTROS - EX.: 1995
DIREITO;DEDEFESA - NULIDADE DA DECISÃO - RECORRIDA
que elas se t-c'scstem Isenção somente -pode ser concedida - por lei. Recorrente. CLOVER EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LT-- Tendo o contribuinte trazido, Aos autos, quairdo da impugnâção,
CONTRIBUIÇAO SOCIAL EFINSOCIAL - DECORRÊNCIA - SalDA.
demonstração inequívoca-de-pagamento a maior de-tributo, anterior
'.o disposição delei enscontrúrio, as contribuições sociais -são -des idas
Recorrida. -DIU- em FOZ DO IGUAÇU/PR
ou:simullilneo ao feito da exigência ' c aosfatos-geradores tributados,
pelas sociedades cooperativas qsãndo praticarem atos Com riSo asSessão de: 13 DE ABRIL DE 2000
sob a forma de pedido de compensação, tal pedido deve sei- apresocm-rdos tendo como base de cálculo o resultado positivo dos atos
Acórdão n 105-13.154
ciado, atnda na primeira instância processual. A não aprectaçao do

