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Exercício: 2002

MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF nº 2).
JUROS À TAXA SELIC
A partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia  SELIC para títulos federais (Súmula CARF nº 4).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson  Presidente.
(assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles  Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Andréa de Moraes
Chieregatto, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Marcelo de Sousa Sáteles (Relator) Martin
1

DF CARF MF

Fl. 80

da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente
o Conselheiro: Rorildo Barbosa Correia.

Relatório
Tratase de recurso voluntário interposto contra o acórdão nº 018.409,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belém 
PA (DRJ/BEL) que julgou procedente o lançamento do crédito tributário levantado.
Foi lavrado o Auto de Infração de Imposto de Renda de Pessoa Física (efls.
46 a 55), Exercício 2002, AnoCalendário 2001, em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas sujeitos à carnêleão e multa isolada devido a falta de recolhimento
do IRPF devido a título de carnêleão, no valor total de R$ 33.061,24, incluindo imposto, multa
de ofício de 75%, multa isolada e juros de mora.
O contribuinte, inconformado com a autuação, apresentou impugnação
pedindo a improcedência do Auto de Infração alegando a inconstitucionalidade da multa de
ofício e da taxa Selic.
O lançamento foi julgado procedente pela DRJ/BEL. A decisão teve a
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física  IRPF
Exercício: 2002
TAXA SELIC. Devidos os juros de mora calculados com base na
taxa Selic, na forma da legislação vigente. Eventual
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da norma legal deve ser
apreciada pelo Poder Judiciário.
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE. A autoridade administrativa não possui
atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade de
dispositivos legais. As leis regularmente editadas segundo o
processo
constitucional
gozam
de
presunção
de
constitucionalidade e de legalidade ate decisão em contrário do
Poder Judiciário.

O contribuinte interpôs recurso voluntário em 06/09/2007 (efls. 74/76),
repisando os termos da impugnação.
É o relatório.

Voto
Marcelo de Sousa Sáteles  Conselheiro Relator
O recurso foi apresentada tempestivamente, atendendo também aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
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Em relação ao argumento do recorrente de que é inconstitucional a multa de
ofício, lembro que a este Conselho não é dado se pronunciar sobre ilegalidade e
inconstitucionalidade de Lei em plena vigência, ou deixar de aplicála, nos termos do art. 26A
do Decreto nº 70.235/72 e Súmula CARF nº 2:
Art. 26A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Portanto, correta a aplicação da multa de ofício, no percentual de 75 %,
conforme preceitua o art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430/96.
Quanto à alegação sobre juros à taxa Selic, a questão se encontra pacificada
neste Conselho, sendo objeto da Súmula CARF nº 4:
Súmula CARF n° 4: A partir de 1º de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia  SELIC para títulos federais.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles  Relator.
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