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FAZENDA NACIONAL

Exercício: 2003, 2004

MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO  CONCOMITÂNCIA  A
aplicação concomitante da multa isolada (inciso III, do § 1°, do art. 44, da Lei
n° 9.430, de 1996) e da multa de ofício (incisos I e II, do art. 44, da Lei n°
9.430, de 1996) não é legítima quando incidem sobre a mesma base de
cálculo.
Recurso especial negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso. Vencidos os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Henrique
Pinheiro Torres.

(Assinado digitalmente)
Henrique Pinheiro Torres  Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Gustavo Lian Haddad – Relator
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Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Henrique Pinheiro
Torres (Presidente em exercício), Gonçalo Bonet Allage, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Alexandre Naoki Nishioka (suplente convocado), Marcelo Oliveira, Manoel Coelho Arruda
Junior, Gustavo Lian Haddad, Maria Helena Cotta Cardozo e Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira. Ausente, momentaneamente, o Conselheiro Elias Sampaio Freire.
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Relatório

Em face de João Humberto Afonso foi lavrado o auto de infração objetivando
a exigência de imposto de renda pessoa física dos exercícios de 2003 e 2004, tendo sido
apuradas infrações relativas a (i) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoas jurídicas, (ii) omissão de rendimentos de trabalho sem vínculos
empregatício recebidos de pessoas físicas, (iii) omissão de rendimentos da atividade rural; (iv)
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada e
d) classificação indevida de rendimentos na DIRPF.
A 1ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da 3ª Seção do CARF, ao apreciar o
recurso voluntário interposto pelo contribuinte, exarou em julgamento de 06 de maio de 2009 o
acórdão n° 340100.052, que se encontra às fls. 3981/3991 e cuja ementa é a seguinte:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física  IRPF
Exercício: 2003, 2004
IRPF – PRESUNÇÃO LEGAL DO ARTIGO 42 DA LEI 9430/96
– FALTA DE PROVAS – CARACTERIZAÇÃO DE
RENDIMENTOS OMITIDOS
Não comprovadas as origens dos depósitos bancários por meio
de documentos fiscais hábeis e idôneos, tornase perfeita a
presunção legal prevista no Art. 42 da Lei 9.430/96, uma vez que
os valores depositados em instituições financeiras passaram a
ser considerados receita ou rendimentos omitidos.
ATIVIDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DAS RECEITAS.
CONTRIBUINTE COMO EMITENTE OU DESTINATÁRIO.
A receita bruta, decorrente da comercialização dos produtos,
deverá ser comprovada por documentos usualmente utilizados,
tais como nota fiscal do produtos, nota fiscal de entrada, nota
promissória rural vinculada à nota fiscal do produtor e demais
documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais, devendo
constar o contribuinte como emitente ou destinatário, e não
terceiros.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS E DE PESSOAS FÍSICAS – EXERCÍCIO DA
CORRETAGEM.
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O contribuinte declarou que exercia corretagem para pessoas
físicas e pessoas jurídicas, daí a autuação por omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas jurídicas; e omissão de rendimentos de trabalho sem
vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas.
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MULTA ISOLADA DO CARNÊLEÃO E MULTA DE OFÍCIO –
CONCOMITÂNCIA.
Incabível a aplicação da multa isolada (art. 44, § 1º, inciso III,
da Lei nº 9.430, de 1996), quando em concomitância com a
multa de ofício (inciso II do mesmo dispositivo legal), ambas
incidindo sobre a mesma base de cálculo.
Recurso voluntário provido em parte.”

A anotação do resultado do julgamento indica que a Câmara, por maioria de
votos, excluiu da exigência a multa isolada em concomitância com a multa de ofício, mantendo
as demais acusações.
Intimada pessoalmente do acórdão em 17/11/2010 (fls. 3992) a Procuradoria
da Fazenda Nacional interpôs recurso especial às fls. 3995/4000, em que sustenta, em apertada
síntese, que o v. acórdão contrariou o artigo 44, §1º, III da Lei nº 9.430/1996 ao afastar a
aplicação da multa isolada.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme Despacho nº 2200
00356, de 06/06/2011 (fls. 4003/4005).
Intimado por edital (fls.4.014) sobre a admissão do recurso especial
interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional o contribuinte deixou de apresentar suas
contrarrazões.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Lian Haddad, Relator
Como relatado anteriormente, a decisão proferida pelo v. acórdão recorrido
se deu por maioria de votos. Destarte, nos termos do artigo 7º, inciso I, do antigo Regimento
Interno deste Conselho, vigente à época da prolação do acórdão, o recurso especial interposto
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que buscou demonstrar linha de argumentação para
justificar a contrariedade à lei e às provas preenche os requisitos de admissibilidade. Dele
conheço.
A Procuradoria da Fazenda Nacional se insurge contra o cancelamento, pelo
v. acórdão, da multa isolada, sustentando contrariedade ao artigo 44, §1º, III da Lei nº
9.430/1996.
Como se verifica dos autos o Contribuinte foi autuado por ter deixado de
recolher o carnêleão relativamente a rendimentos recebidos de pessoas físicas.
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Em face de tal irregularidade, foram imputados os rendimentos omitidos e
apurada a efetiva base de cálculo a ser considerada para fins de apuração do imposto de renda
devido nos períodos sob comento.
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Sobre a diferença de imposto entre os valores declarados e os valores
apurados pela fiscalização foram acrescidos multa de ofício (75%) e juros de mora (SELIC).
Adicionalmente, pelo não recolhimento do imposto por meio da sistemática do carnêleão foi
imputado ao Contribuinte multa isolada de 75%.
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Para fins de clareza, transcrevo abaixo os dispositivos legais que tratam da
aplicação das multas, veiculados pela Lei nº 9.430, de 1996 (conforme redação em vigor à
época do lançamento):
“Art. 43 – Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário
correspondente exclusivamente à multa ou juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único – Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago
no respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3º do
art. 5º, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior
ao pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Artigo 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I  de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II  cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502. de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1º As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I  juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II  isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III  isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do
imposto (carnêleão) na forma do art. 8º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de fazêlo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
IV  isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2º, que deixar
de fazêlo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no anocalendário correspondente.
§ 2º As multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão a ser de
cento e doze inteiros e cinco décimos por cento e duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação para:
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 21/06/2013 por AFONSO ANTONIO DA SILVA, Assinado digitalmente em 22/07/2
013 por HENRIQUE PINHEIRO TORRES, Assinado digitalmente em 16/07/2013 por GUSTAVO LIAN HADDAD
Impresso em 25/07/2013 por RECEITA FEDERAL - PARA USO DO SISTEMA

4

DF CARF MF

Fl. 5

Processo nº 10215.000179/200637
Acórdão n.º 9202002.742

CSRFT2
Fl. 7

a) prestar esclarecimentos;
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b) apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei nº
8.218, de 29 de agosto de 1991, com as alterações introduzidas pelo art. 62. da Lei nº 8.383, de
30 de dezembro de 1991;

P

c) apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38."
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Com base nos dispositivos legais acima transcritos a fiscalização imputou ao
Contribuinte duas multas  a punitiva pelo não recolhimento de tributo (multa normal – art. 44,
I) e a isolada pelo não recolhimento de imposto na sistemática do carnêleão (multa isolada –
art. 44, II, “a”).
A legalidade da aplicação concomitante da multa de ofício de 75% decorrente
da apuração de diferença de imposto e da multa isolada de 75% pelo não recolhimento do
imposto na sistemática conhecida como carnêleão não é matéria nova nesta Câmara Superior.
Reiteradas decisões deste E. Colegiado têm concluído pela impossibilidade
de cobrança concomitante da multa normal e da multa isolada.
O entendimento que tem prevalecido é o de que havendo lançamento de
diferença de imposto deve ser cobrada a multa de lançamento de ofício juntamente com o
tributo (multa de ofício normal), não havendo que se falar na aplicação de multa isolada. Por
outro lado, quando o imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual houver sido pago, mas
havendo omissão quanto ao recolhimento do carnêleão, dever ser lançada a multa isolada, e
somente ela.
Nestes termos, seguindo o entendimento já pacificado transcrito acima
entendo que no caso em exame deve ser mantida a decisão recorrida que afastou a aplicação da
multa isolada pelo nãorecolhimento do carnêleão sobre os rendimentos recebidos do exterior.
Destarte, conheço do recurso especial interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional para, no mérito, NEGAR LHE PROVIMENTO.

(Assinado digitalmente)
Gustavo Lian Haddad
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