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ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA  IRPF
Exercício: 1991
IRPF. DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543C DO
CPC. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART.
150, §4o, DO CTN.
O art. 62A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp nº 973.733 
SC, decidido na sistemática do art. 543C do Código de Processo Civil, o que
faz com a ordem do art. 150, §4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em
que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a
existência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173,
nas demais situações.
No presente caso, houve pagamento antecipado na forma de imposto de renda
retido na fonte, e não houve a imputação de existência de dolo, fraude ou
simulação, sendo obrigatória a utilização da regra de decadência do art. 150,
§4o, do CTN, que fixa o marco inicial na ocorrência do fato gerador.
Como o fato gerador do imposto de renda é complexivo anual, ele só se
aperfeiçoa em 31 de dezembro do anocalendário, o que fez com que o prazo
decadencial tenha se iniciado em 31/12/1990 e terminado em 31/12/1995.
Como a ciência do lançamento se deu apenas em 12/07/1996, o crédito
tributário já havia sido fulminado pela decadência.
Recurso especial provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
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Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso

(Assinado digitalmente)
Henrique Pinheiro Torres – PresidenteSubstituto

(Assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

EDITADO EM: 05/07/2012
Participaram, do presente julgamento, os Conselheiros Henrique Pinheiro
Torres (PresidenteSubstituto), Susy Gomes Hoffmann (VicePresidente), Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Gonçalo Bonet Allage, Marcelo Oliveira, Manoel Coelho Arruda Junior,
Gustavo Lian Haddad, Maria Helena Cotta Cardozo, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
e Elias Sampaio Freire.

Relatório
O Acórdão nº 10246.415, da 2a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes
(fls. 344 a 362), julgado na sessão plenária de 07 de julho de 2004, por maioria de votos,
rejeitou a preliminar de decadência do anobase de 1990, e, no mérito, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso. Transcrevese a ementa do julgado:
NORMAS PROCESSUAIS  DECADÊNCIA  O prazo para o
exercício do direito de formalizar o crédito tributário que deixou
de ser recolhido, antes sujeito à modalidade de lançamento por
homologação, é de 5 (cinco) anos com marco inicial de
contagem no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
poderia ter sido lançado, na forma dos artigos 149, V, e 173, I,
do CTN.
IRPF  ACRÉSCIMO PATRIMONIAL NÃO JUSTIFICADO 
PROVAS  Em havendo nos autos provas da aquisição de bens
imóveis e móveis e tendo sido reconhecido no "fluxo financeiro"
todos os rendimentos do sujeito passivo e da esposa e, ainda,
considerando que as aplicações foram superiores aos recursos,
resulta, à evidência, acréscimo patrimonial a descoberto,
mormente quando o contribuinte deixa de apresentar provas e
documentos que pudessem contrapor os fatos constatados pela
fiscalização.
Preliminar
rejeitada.
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Recurso negado.

Cientificado dessa decisão, o contribuinte apresentou embargos de declaração
(fls. 367 a 374), indicando omissões e erros materiais.
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Após converter o julgamento em diligência (fls. 382 a 389), 2a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes acolheu os embargos e deu provimento parcial ao recurso para
reduzir o imposto devido relativo ao ano de 1994, por meio do Acórdão no 10248.552, de 24
de maio de 2007 (fls. 402 a 413).
A Fazenda Nacional não recorreu dessa decisão (fl. 414).

Cientificado dessa decisão em 11/07/2008 (fl. 437), contribuinte manejou, em
24/07/2008, recurso especial de divergência (fls. 438 a 501), onde pugnava pela decadência do
acréscimo patrimonial de julho de 1990, e questionava o acréscimo patrimonial de outubro e de
dezembro de 1994.
Os despachos de fls. 505 a 507 deram seguimento parcial ao recurso especial
para a matéria decadência, mas não o admitiram para a discussão do acréscimo patrimonial de
1994 por falta de comprovação de divergência jurisprudencial.
Para a matéria admitida, o recorrente alega que, como o lançamento é por
homologação, aplicase a regra de decadência do art. 150, §4o, do CTN.
Em sede de contrarrazões (fls. 510 a 519), a Fazenda Nacional defende
inexistir decadência, devido à inexistência de recolhimento antecipado, o que obriga a
utilização da regra de decadência do art. 173, inciso I, do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator
Pelo que consta no processo, o recurso atende aos requisitos de
admissibilidade e, portanto, dele conheço.
Sabese que a discussão da decadência dos tributos lançados por
homologação é questão tormentosa, que vem dividindo a jurisprudência administrativa e
judicial há tempos. No âmbito dos antigos Conselhos de Contribuintes, e agora no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, praticamente todas as interpretações possíveis já tiveram
seu espaço.
É notório que as inúmeras teses que versam sobre o assunto surgiram do fato
do nosso Código Tributário Nacional  CTN possuir duas regras de decadência, uma para o
direito de constituir o crédito tributário (art. 173), e outra para o direito de não homologar o
pagamento antecipado de certos tributos previstos em lei (art. 150, §4o). Apesar de serem
situações distintas, o efeito atingido é o mesmo, pois, uma vez homologado tacitamente o
pagamento, o crédito tributário estará definitivamente extinto, não se permitindo novo
Documento assinado
digitalmente salvo
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nº 2.200-2 de 24/08/2001
lançamento,
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Na verdade, a celeuma não está no prazo da decadência, que é de cinco anos
nas duas situações, mas na data de início de sua contagem. Enquanto o art. 173 fixa essa data
no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou
no dia em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado, o art. 150, §4o, determina o marco inicial na ocorrência do
fato gerador.
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Pacificando essa discussão, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, órgão
máximo de interpretação das leis federais, firmou o entendimento de que a regra do art. 150,
§4o, do CTN, só deve ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o pagamento e
não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art.
173, nos demais casos. Vejase a ementa do Recurso Especial nº 973.733  SC (2007/0176994
0), julgado em 12 de agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO
CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO
INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS
150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o
crédito tributário (lançamento de ofício) contase do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou
simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do
débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito
Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o
Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e,
consoante doutrina abalizada, encontrase regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra
da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos
ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3ª ed., Max
Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).

3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra
decadencial regese pelo disposto no artigo 173, I, do CTN,
sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
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iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à
ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, revelandose
inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4º, e 173, do Codex Tributário, ante
a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal
(Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro", 3ª ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10ª ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de
Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3ª ed.,
Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
(...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime
do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(destaques do original)

Observese que o acórdão do REsp nº 973.733/SC foi submetido ao regime
do art. 543C do Código de Processo Civil, reservado aos recursos repetitivos, o que significa
que essa interpretação deverá ser aplicada pelas instâncias inferiores do Poder Judiciário.
Recentemente, a Portaria MF no 586, de 21 de dezembro de 2010, introduziu
o art. 62A no Regimento Interno do CARF  RICARF, com a seguinte redação:
Art. 62A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos
artigos 543B e 543C da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
§ 1º Ficarão sobrestados os julgamentos dos recursos sempre
que o STF também sobrestar o julgamento dos recursos
extraordinários da mesma matéria, até que seja proferida
decisão nos termos do art. 543B.
§ 2º O sobrestamento de que trata o § 1º será feito de ofício pelo
relator ou por provocação das partes.

Desta forma, este CARF forçosamente deve abraçar a interpretação do
Recurso Especial nº 973.733 – SC, de que a regra do art. 150, §4o, do CTN, só deve ser adotada
nos casos em que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a existência
de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173, nos demais casos.
Tem sido esse o entendimento da 2a Turma da CSRF, como demonstram os
acórdãos a seguir transcritos:
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO. APLICAÇÃO, AO RESPECTIVO PRAZO
DECADENCIAL, DO ARTIGO 150, PARÁGRAFO 4º. DO CTN.
OBSERVÂNCIA DA DECISÃO DO STJ PROFERIDA EM
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
JULGAMENTO
DEDA
RECURSO
REPETITIVO.
Autenticado digitalmente em 05/07/2012 por
AFONSO ANTONIO
SILVA, Assinado
digitalmente em 18/07/2
012 por HENRIQUE PINHEIRO TORRES, Assinado digitalmente em 13/07/2012 por LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA S
ANTOS
Impresso em 26/07/2012 por RECEITA FEDERAL - PARA USO DO SISTEMA

5

DF CARF MF

Fl. 6

Processo nº 10120.002180/9677
Acórdão n.º 920202.214

CSRFT2
Fl. 526

C
Ó

P

IA

Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, se
houve pagamento antecipado, o respectivo prazo decadencial é
regido pelo artigo 150, parágrafo 4º. do CTN, nos termos do
entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento de recurso
especial, sob o rito de recurso repetitivo, tendo em vista o
previsto no artigo 62A do Regimento Interno do CARF.
(Acórdão nº 920201.61, sessão de 10/05/2011, Relatora Susy
Gomes Hoffmann)
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PRAZO DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
O Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais CARF, através de alteração promovida pela Portaria do
Ministro da Fazenda n.º 586, de 21.12.2010 (Publicada no em
22.12.2010), passou a fazer expressa previsão no sentido de que
“As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e
543C da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF” (Art. 62A do
anexo II).
O STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC definiu que “o dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida
regra decadencial regese pelo disposto no artigo 173, I, do CTN,
sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à
ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos
sujeitos a lançamento por homologação” (Recurso Especial nº
973.733).
O termo inicial será: (a) Primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não
houve antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I); (b) Fato
Gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial
(CTN, ART. 150, § 4º). (Acórdão nº 920201.376, sessão de
11/04/2011, Relator Gustavo Lian Haddad)

Neste processo, a questão é de fácil deslinde, pois existiu antecipação de
pagamento na forma de imposto de renda retido na fonte, devidamente deduzido na declaração
de ajuste do exercício de 1991 (fl. 4), não tendo sido imputada a existência de dolo, fraude ou
simulação, sendo obrigatória a utilização da regra de decadência do art. 150, §4o, do CTN, que
fixa o marco inicial na ocorrência do fato gerador.
Como o fato gerador do imposto de renda é complexivo anual, ele só se
aperfeiçoa em 31 de dezembro do anocalendário, o que faz com que, no presente caso, ele
tenha se iniciado em 31/12/1990 e terminado em 31/12/1995. Como a ciência do lançamento se
deu apenas em 12/07/1996 (fl. 48), o crédito tributário já havia sido fulminado pela decadência.
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Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso para, no mérito,
dar provimento ao recurso especial do contribuinte, para reconhecer a decadência dos fatos
geradores ocorridos no anocalendário de 1990.

Luiz Eduardo de Oliveira Santos
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(Assinado digitalmente)
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