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CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo n"

10480.014479/2002-30

Recurso n"

137.270 Voluntário

Acórdão n"

2102-00.004 — 1" Câmara / 2" Turma Ordinária

Sessão de

04 de março de 2009

Matéria

CPMF

Recorrente

MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

Recorrida

DRJ em Recife - PE

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Período de apuração: 01/07/1999 a 31/12/2000
CPMF. LANÇAMENTO. PROVA. INVERSÃO. INEXISTÊNCIA.
Para efeito do lançamento da CPMF não retida por medida judicial, as
informações detalhadas prestadas pelas instituições financeiras são prova
suficiente a ensejar a autuação, cabendo ao contribuinte demonstrar a
inexistência da ação, da determinação de não retenção ou da inocorrência dos
fatos geradores.
MULTA DE OFICIO. CONFISCO. JUROS DE MORA. SELIC.
ILEGALIDADE. MATÉRIAS SUMULADAS. INDEFERIMENTO
SUMÁRIO.
Indeferem-se sumariamente as alegações relativas a matérias sumuladas pelo
22-Conselho de Contribuintes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA -

CPMF

Período de apuração: 01/07/1999 a 31/10/2000
RETENÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MEDIDA JUDICIAL
IMPEDITIVA. CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE SUPLETIVA.

O lançamento da CPMF deve ser efetuado contra o contribuinte que tenha
apresentado ação judicial no âmbito da qual tenha sido expedida medida
judicial impeditiva da retenção da contribuição pela instituição financeira
responsável, em face da responsabilidade supletiva prevista em lei.
Recurso voluntário negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
o

Processo n" 10480.014479/2002-30
Acórdào n." 2102-00.004

"

S2-CIT2
Fl. 101

ACORDAM os Membros da SEGUNDA TURMA ORDINÁRIA da
PRIMEIRA CÂMARA da SEGUNDA SEÇÃO do CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
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•SE A MARIA COELHO MARQUES
Presidente

JO"NIO FRANCISCO
Relator
Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros Walber José da
Silva, Fabiola Cassiano Keramidas, Mauricio Taveira e Silva, Roberto Velloso (Suplente), Ivan
Allegretti (Suplente) e Gileno Gudão Barreto.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 73 a 85) apresentado em 17 de março de
2006 contra o Acórdão n2 13.329, de 16 de setembro de 2005, da DRJ em Recife - PE (tis. 59 a
67), do qual tomou ciência a interessada em 16 de fevereiro de 2006 e que, relativamente a
auto de infração de CPMF de períodos situados entre julho de 1999 e outubro de 2000,
considerou procedente o lançamento.
O auto de infração foi lavrado em 23 de outubro de 2002 e, segundo o termo
de 11 4, os valores da apuração foram informados pelas instituição financeiras responsáveis
pela retenção da contribuição, em face de haver decisão judicial impeditiva da retenção.
Na impugnação, a interessada alegou ser ilegal a incidência de CPMF na
baixa de aplicações financeiras, ser contiscatória a multa aplicada e ser ilegal a exigência de
juros com base na taxa Selic.
A primeira instância considerou não ser nulo o auto de infração e haver
responsabilidade supletiva do contribuinte em relação à retenção a cujo impedimento tenha
dado causa.
Ademais, a duplicidade de incidência que ocorreria em face da baixa de
aplicação financeira não teria sido demonstrada.
No recurso, a interessada alegou que o fato de o Acórdão haver-lhe imputado
o ônus de prova sobre o fato que teria dado origem à exigência demonstraria a nulidade da
autuação, em face do art. 10, III, do Decreto ri2 70.235, de 1972.
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Reafirmou a ilegalidade da incidência sobre o resgate das aplicações,
asseverando que os valores seriam objeto de tributação na movimentação relativa à aplicação, e
repetiu os argumentos contrários à multa e aos juros de mora.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro JOSÉ ANTONIO FRANCISCO, Relator
O recurso é tempestivo e satisfaz os demais requisitos de admissibilidade,
dele devendo-se tomar conhecimento.
As alegações da interessada versam sobre a nulidade da autuação, a
ilegalidade da incidência da CPMF no resgate de aplicações, a confiseatoriedade da multa, a
ilegalidade da exigência de juros com base na Selic e a nulidade do Acórdão de primeira
instância, por haver supostamente invertido o ônus da prova sobre os fatos que deram origem à
autuação.
Muito embora o auto de infração não tenha especificado as ações judiciais,
especificou as instituições financeiras que prestaram as informações à Receita Federal. Mas em
relação às nulidades, a interessada não fez alegações diretamente contrárias ao que foi afirmado
no auto de infração em relação a haver movido ação judicial contra a incidência da
contribuição, cujo efeito foi de impedir as instituições financeiras de efetuar as retenções no
vencimento legal.
Entretanto, uma breve consulta ao sítio da Justiça Federal de Pernambuco na
Internet (www.jfpe.gov.br ) permite constatar que a interessada apresentou o Mandado de
Segurança n2 99.0008399-7 contra a exigência da CPMF, com sentença denegatória da
segurança publicada em abril de 2000, o que é compatível com a situação encontrada nos
autos.
Entretanto, embora conhecesse tais fatos, a interessada não apresentou
documentação alguma para demonstrar que os valores devidos da contribuição deixaram de ser

recolhidos em função de tal ação judicial ou de outra em que tenha constestado a exigência da
contribuição.
Ademais, não se trata apenas de inversão de ônus de prova, mas de
informação obtida das instituições financeiras, com detalhes a respeito do contribuinte e dos
fatos geradores ocorridos, o que exigiria muito mais do que alegações vazias de comprovação
para serem contestadas.
Em relação ao restante do alegado e especialmente à nulidade da autuação e à
responsabiliade supletiva do contribuinte, adoto, com fulcro no art. 50, § 1 52, da Lei n2
9.784/1999, os demais fundamentos do Acórdão de primeira instância.
Quanto à multa de oficio e aos juros de mora, aplicam-se as seguintes
súmulas deste 2 9- Conselho de Contribuintes, aprovadas em sessão plenária de 18 de setembro
de 2007:
1\
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"Súmula n" 2:
O Segundo Conselho de Contribuintes não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de legislação
tributária.
Súmula n°3.'
É cabível a cobrança de furos de mora sobre os débitos para
CO)?! a União decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com
base na taxa referencial do Sistema Especial de Liqüidação e
Custódia - Selic para títulos Jederais.''

À vista do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Sala das Sessões, em 04 de março de 2009.
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