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FAZENDA NACIONAL

Anocalendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA.
APLICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. O Superior
Tribunal de Justiça  STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC (Recurso Especial nº 973.733  SC) definiu que o prazo decadencial
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”(artigo 173, I do CTN); e da data do fato
gerador, quando a lei prevê o pagamento antecipado e este se dá (artigo 150,
§ 4º, do CTN).
Por força do art. 62A do anexo II do RICARF, as decisões definitivas
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.
Recurso especial negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
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Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
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Otacílio Dantas Cartaxo  Presidente

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo  Relatora

EDITADO EM: 14/08/2013
Participaram, do presente julgamento, os Conselheiros Otacílio Dantas
Cartaxo (Presidente), Gonçalo Bonet Allage, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Alexandre
Naoki Nishioka (suplente convocado), Marcelo Oliveira, Gustavo Lian Haddad, Maria Helena
Cotta Cardozo, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Elias Sampaio Freire. Ausentes,
justificadamente, os Conselheiros Manoel Coelho Arruda Junior e Susy Gomes Hoffmann.

Relatório
Trata o presente processo, de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física,
tendo em vista a omissão de rendimentos com base em depósitos bancários sem comprovação
de origem.
Em sessão plenária de 05/02/2009, foi julgado o Recurso Voluntário 157.624,
prolatandose o Acórdão 10617.252 (fls. 428 a 452), assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
 IRPF
Anocalendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
AÇÃO
FISCAL

MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
INCOMPATÍVEL  MOTIVAÇÃO – MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA QUE EXCEDE DEZ VEZES OS RENDIMENTOS
DECLARADOS

SITUAÇÃO
QUE
PERMITE
A
TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DO SIGILO BANCÁRIO
PARA 0 FISCO  HIGIDEZ  INDÍCIO DE INTERPOSIÇÃO DE
PESSOA  TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO PARA 0
FISCO EM TODOS OS EXERCÍCIOS EM QUE EXISTAM
INDÍCIOS DE INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA  Caso
a movimentação financeira exceda 10 (dez) vezes os rendimentos
declarados, surge a motivação da ação fiscal para auditar a
discrepância entre essa movimentação e os rendimentos, com a
possibilidade da transferência compulsória dos dados bancários
do contribuinte para o fisco, caso aquele não atenda a intimação
para apresentar os extratos de suas contas bancárias.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
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Ocorrendo a discrepância relatada em um anocalendário, não
fica o fisco adstrito a transferência compulsória do sigilo
bancário apenas do exercício em que ocorreu o excesso, pois se
trata de indicio de interposição de pessoa, situação merecedora
de aprofundamento da investigação fiscal, e, como tal, devese
fiscalizar os demais exercícios para os quais existam outros
indícios de infração legislação tributária, podendo, igualmente,
haver o assenhoreamento compulsório dos dados bancários dos
demais exercícios.
APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N° 10.174/2001 
LEGISLAÇÃO QUE AUMENTA OS PODERES DE
INVESTIGAÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA
FISCAL  PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA VERSUS
PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO 
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO QUE AMPLIA 0 PODER
PERSECUTÓRIO DO ESTADO  Hígida a ação fiscal que
tomou como elemento indiciário de infração tributária a
informação da CPMF, mesmo para período anterior a 2001, já
que à. luz do art. 144, § 1 0, do CTN, podese utilizar a
legislação superveniente A. ocorrência do fato gerador, quando
esta amplia os poderes de investigação da autoridade
administrativa fiscal. Não se pode invocar o principio da
segurança jurídica como um meio para se proteger da
descoberta do cometimento de infrações tributárias.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
 CONTA DE DEPÓSITO MANTIDA COM COTITULARES 
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS CO
TITULARES  A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO IMPLICA EM
EXCLUSÃO DOS DEPÓSITOS DA CONTA CONJUNTA  Nos
termos do art. 42 da Lei n° 9.430/96, devem todos os titulares da
conta de depósito serem intimados para comprovar a origem dos
depósitos 1á efetuados, sob pena de exclusão da parcela dos
depósitos que integraram o rol de rendimentos fundado na
presunção de omissão de rendimentos decorrente da existência
de depósitos bancários de origem não comprovada.
IRPF  LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA
DA OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO 
PRAZO DECADENCIAL REGIDO PELO ART. 150, § 4°, DO
CTN  RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL  FATO
GERADOR COMPLEXIVO ANUAL  A regra de incidência
prevista na lei é que define a modalidade do lançamento. O
lançamento do imposto de renda da pessoa física é por
homologação, com fato gerador complexivo, que se aperfeiçoa
em 31/12 do anocalendário, no caso de rendimentos sujeitos ao
ajuste anual. Para esse tipo de lançamento, o qüinqüênio do
prazo decadencial tem seu inicio na data do fato gerador, na
forma do art. 150, § 4 0, do CTN, exceto se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, quando tem aplicação
o art. 173, I, do CTN.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
 RENDIMENTOS OMITIDOS – FATO GERADOR COM
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PERIODICIDADE MENSAL  IMPOSSIBILIDADE 
APRECIAÇÃO EQUIVOCADA DO ART. 42, § 4°, DA LEI N°
9.430/96  FATO GERADOR COMPLEXIVO, COM
PERIODICIDADE ANUAL – HIGIDEZ DO LANÇAMENTO  Ê
equivocado o entendimento de que o fato gerador do imposto de
renda que incide sobre rendimentos omitidos oriundos de
depósitos bancários de origem não comprovada tem
periodicidade mensal. A uma, porque o art. 42, §40, da Lei n°
9.430/96 sequer dèfiniu o vencimento da exação dita mensal; a
duas, porque os rendimentos sujeitos h. tabela progressiva
quando, então, apurase o imposto devido, indicando que o fato
gerador, no caso vertente, aperfeiçoouse em 31/12 do ano
calendário; a três, porque a ausência de antecipação dentro do
anocalendário somente poderia ser apenada com uma multa
isolada de oficio, como ocorre na ausência do recolhimento
mensal obrigatório (carnêledo); a quatro, porque a regra geral
da periodicidade do fato gerador do imposto de renda da pessoa
fisica é anual, na forma do art. 2° da Lei n° 7.713/88 c/c os arts.
2° e 9° da Lei n° 8.134/90.
IMPOSTO DE RENDA  TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE
COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS  REGIME DA LEI
N° 9.430/96  POSSIBILIDADE  A partir da vigência do art. 42
da Lei n° 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a comprovar
o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de
origem não comprovada, a transparecer sinais exteriores de
riqueza (acréscimo patrimonial ou dispêndio), incompatíveis
com os rendimentos declarados, como ocorria sob égide do
revogado parágrafo 5° do art. 6' da Lei n° 8.021/90. Agora, o
contribuinte tem que comprovar a origem dos depósitos
bancários, sob pena de se presumir que estes são rendimentos
omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
Recurso voluntário provido parcialmente.”

A decisão foi assim resumida:
“ACORDAM os Membros da Sexta Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes, por maioria de votos, REJEITAR a
preliminar de nulidade do lançamento em decorrência da
irretroatividade da Lei n° 10.174, de 2001, vencidos os
Conselheiros Carlos Nogueira Nicácio (suplente convocado) e
Gonçalo Bonet Allage. Por unanimidade de votos, REJEITAR as
demais preliminares argüidas pelo recorrente e, no mérito, DAR
provimento PARCIAL ao recurso para reconhecer a decadência
do lançamento do anocalendário 2000 e excluir da base de
cálculo do anocalendário 2004 o valor de R$ 115.379,00, nos
termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.”

Cientificada do acórdão em 29/04/2009 (fls. 454), a Fazenda Nacional
interpôs, em 30/04/2009, o Recurso Especial de Divergência de fls. 457 a 479, visando
rediscutir a questão da decadência. Ao recurso foi dado seguimento, por meio do Despacho
20200.009, de 17/07/2009 (fls. 480 a 482).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional alega, em síntese, a inexistência de
pagamento antecipado, razão pela qual deveria ser aplicado o art. 173, inciso I, do CTN.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 16/08/2013 por AFONSO ANTONIO DA SILVA, Assinado digitalmente em 05/09/2
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Impresso em 10/09/2013 por RECEITA FEDERAL - PARA USO DO SISTEMA

4

DF CARF MF

Fl. 5

Processo nº 10120.003548/200601
Acórdão n.º 9202002.768

CSRFT2
Fl. 517

P

IA

Cientificada do acórdão, do Recurso Especial, interposto pela Fazenda
Nacional, e do despacho que lhe deu seguimento em 29/10/2009 (fls. 493), a Contribuinte
ofereceu as ContraRazões de fls. 494 a 500, reiterando os argumentos contidos nas peças de
defesa e aduzindo que, “diferentemente do que alega o nobre Recorrente, a Recorrida apurou,
declarou e procedeu ao recolhimento antecipado dos tributos por ela reputados devidos no ano
calendário autuado, conforme se verifica dos próprios autos, notadamente da Declaração de
Ajuste Anual”.

C
Ó

Voto

Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora

O presente Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, é tempestivo
e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido.
Tratase de autuação por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários sem comprovação de origem. A questão a ser decidida diz respeito à decadência do
direito de o Fisco efetuar o lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de
2001, anocalendário de 2000, cujo fato gerador ocorreu em 31/12/2000. A ciência do Auto de
Infração ocorreu em 1º/06/2006 (fls. 331).
A matéria já está pacificada no âmbito deste Colegiado que, por imposição do
artigo 62A do Regimento Interno do CARF, deve aderir à tese esposada pelo STJ no Recurso
Especial nº 973.733  SC (2007/01769940), julgado em 12 de agosto de 2009, sendo relator o
Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC e da
Resolução STJ 08/2008, assim ementado:
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 quinquenal 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).
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 16/08/2013 por AFONSO ANTONIO DA SILVA, Assinado digitalmente em 05/09/2
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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
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 o 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).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuidase de tributo
sujeito a lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege
de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não
restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro
de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos
deuse em 26.03.2001.
6. Destarte, revelamse caducos os créditos tributários
executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial
qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício
substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime
do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

Assim, nos casos em que há pagamento antecipado, ainda que parcial, o
termo inicial é a data do fato gerador, na forma do § 4º do art. 150 do CTN, a saber:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, operase pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo
obrigado, expressamente a homologa.
[...]
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 16/08/2013 por AFONSO ANTONIO DA SILVA, Assinado digitalmente em 05/09/2
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§ 4º Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco)
anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado este
prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado,
considerase homologado o lançamento e definitivamente extinto
o crédito, salvo se co0mprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
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Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a
quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173 do CTN:
Art. 173 — O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extinguese após 5 (cinco) anos, contados:
1 — do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado;

No caso dos autos, houve o pagamento antecipado, conforme assevera a
Contribuinte em sede de ContraRazões (fls. 494 a 500), oferecidas tempestivamente, eis que
juntadas aos autos em 12/11/2009 (fls. 501), portanto dentro do prazo de quinze dias da ciência
do recurso, o que ocorreu em 29/10/2009 (fls. 493). Com efeito, o pagamento antecipado pode
ser constatado pelo exame da Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2001, anocalendário
de 2000, às fls.239, bem como no Auto de Infração às fls. 323, onde consta a informação de
imposto pago no valor de R$ 9.381,54.
Destarte, tratase de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício de 2001, anocalendário de 2000, cujo fato gerador ocorreu em 31/12/2000. Assim,
aplicandose o art. 150, § 4º, do CTN, o Fisco teria até o dia 31/12/2005 para efetuar o
lançamento. Como a ciência do Auto de Infração ocorreu em 1º/06/2006 (fls. 331),
efetivamente consumouse a decadência.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial, interposto pela
Fazenda Nacional, para manter a decadência, relativamente ao exercício de 2001, ano
calendário de 2000.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo
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