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ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA  IRPF
Exercício: 2010
LUCROS CESSANTES
Lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de
lucrar como consequência direta do evento danoso (Código Civil, art. 402).
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.

LUCROS

CESSANTES.

Configurase omissão de rendimentos a não declaração de valores
decorrentes de indenização de lucros cessantes, na condição de rendimentos
tributáveis, em sua declaração anual de ajuste do anocalendário respectivo.
São considerados rendimentos tributáveis do Imposto de Renda tanto as
verbas que o Recorrente razoavelmente deixou de auferir em razão do evento
donoso consistente em seu afastamento do cargo público, quanto a
atualização monetária, os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo
atraso no pagamento dos rendimentos do trabalho assalariado.
IRPF.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. DECISÃO JUDICIAL. JUROS DE MORA.
São também considerados rendimentos tributáveis do trabalho assalariado a
atualização monetária e os juros de mora devidos ao trabalhador pelo atraso
no pagamento de quaisquer espécies de remunerações por trabalho prestado
no exercício de empregos, cargos e funções, e de quaisquer proventos ou
vantagens percebidos pelo obreiro, salvo sobre as verbas trabalhistas pagas
no contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho, consoante o art.
Documento assinado digitalmente conforme
2.200-2
6º,MP
V,nºda
Lei de
nº24/08/2001
7.713/88, bem como sobre verba principal isenta ou fora do
Autenticado digitalmente em 18/04/2016 por ARLINDO DA COSTA E SILVA, Assinado digitalmente em 18/04/
2016 por ARLINDO DA COSTA E SILVA, Assinado digitalmente em 21/04/2016 por ANDRE LUIS MARSICO LOMBAR
DI
Impresso em 29/04/2016 por RECEITA FEDERAL - PARA USO DO SISTEMA

1

DF CARF MF

Fl. 161

campo de incidência do IR, conforme a regra “accessorium sequitur suum
principale”.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE

IA

É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no
percentual de 75%, sobre o valor do Imposto de Renda apurado em
procedimento de ofício, que deverá ser exigida juntamente com o tributo não
recolhido espontaneamente pelo contribuinte em suas épocas próprias.
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PENALIDADE
PECUNIÁRIA.
VIOLAÇÃO
CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA.

A

PRINCÍPIOS

Não configura violação a princípios constitucionais a imputação de
penalidade pecuniária em razão do não cumprimento tempestivo de obrigação
de natureza tributária, quando aplicada em estreita sintonia com as normas
legais vigentes e eficazes.
Foge à competência deste Colegiado o exame da adequação das normas
tributárias fixadas pela Lei nº 9.430/96 aos princípios e às vedações
constitucionais ao poder de tributar previstas na CF/88, eis que tal atribuição
foi reservada pela própria Constituição, com exclusividade, ao Poder
Judiciário.
IMPOSTO DE RENDA. PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES.
TABELA PROGRESSIVA. ALÍQUOTA. RE Nº 614.406/RS.
No julgamento do Recurso Extraordinário nº 614.406/RS, concluído em 23
de outubro de 2014, conduzido sob o regime dos recursos repetitivos
assentado no art. 543B do Código de Processo Civil, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, sem declarar a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei nº
7.713/88, reconheceu que o critério de cálculo dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente  RRA adotado pelo suso citado art. 12, representava
transgressão aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva do
Contribuinte, conduzindo a uma majoração da alíquota do Imposto de Renda.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Recurso Voluntário Provido em Parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 1ª TO/4ª CÂMARA/2ª SEJUL/CARF/MF/DF,
por unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, por voto
de qualidade, DARLHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator. Vencidos
os Conselheiros RAYD SANTANA FERREIRA, THEODORO VICENTE AGOSTINHO,
LUCIANA MATOS PEREIRA BARBOSA e CARLOS ALEXANDRE TORTATO, que
davam provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a nulidade do lançamento, por vício
material, ante a inobservância do AFRFB da legislação aplicável ao lançamento e a
consequente adoção equivocada da base de cálculo e alíquota do lançamento.
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André Luís Mársico Lombardi – Presidente de Turma.
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Arlindo da Costa e Silva  Relator.

C
Ó

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: André Luís Mársico
Lombardi (Presidente de Turma), Maria Cleci Coti Martins, Luciana Matos Pereira Barbosa,
Miriam Denise Xavier Lazarini, Carlos Alexandre Tortato, Rayd Santana Ferreira, Theodoro
Vicente Agostinho e Arlindo da Costa e Silva.
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Exercício: 2010.
Data da Notificação de Lançamento: 18/06/2012.
Data da Ciência da Notificação de Lançamento: 02/07/2012.

C
Ó

Temse em pauta Recurso Voluntário interposto em face de Decisão
Administrativa de 1ª Instância proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador/BA, que julgou improcedente a impugnação interposta pelo Sujeito
Passivo do Crédito Tributário formalizado mediante a Notificação de Lançamento nº
2010/488215760721027, a fls. 98/103, consistente em Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza da Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício de 2010, anocalendário de
2009, em razão de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de
Ação ajuizada na Justiça do Trabalho.
De acordo com a citada Notificação de Lançamento, do exame das
informações e documentos apresentados pelo Contribuinte e/ou das informações constantes dos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatouse omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista no valor de
R$ 211.372,84 , auferidos pelo titular e/ou dependentes.
Irresignado com o supracitado lançamento tributário, o sujeito passivo
apresentou impugnação a fls. 02/22.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA
lavrou Decisão Administrativa aviada no Acórdão nº 1532.514  5ª Turma da DRJ/SDR, a fls.
107/116, julgando procedente o lançamento, e mantendo o Crédito Tributário em sua
integralidade.
O Sujeito Passivo foi cientificado da decisão de 1ª Instância no dia
19/06/2013, conforme Aviso de Recebimento a fl. 119.

Inconformado com a decisão exarada pelo órgão administrativo julgador a
quo, o ora Recorrente interpôs recurso voluntário, a fls. 120/143, respaldando seu
inconformismo em argumentação desenvolvida nos termos que se vos seguem:
· Não incidência de Imposto de Renda sobre danos emergentes;
· Não incidência de Imposto de Renda sobre juros moratórios;
· Que a multa de ofício deve ser reduzida a patamar dentro dos limites da
proporcionalidade e razoabilidade;

Ao fim, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 18/04/2016 por ARLINDO DA COSTA E SILVA, Assinado digitalmente em 18/04/
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DI
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É o que importa relatar.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
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Conselheiro Arlindo da Costa e Silva, Relator.

O sujeito passivo foi válida e eficazmente cientificado da decisão recorrida
no dia 19/06/2013. Havendo sido o Recurso protocolizado em 19/07/2013, há que se
reconhecer a sua tempestividade.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário,
dele conheço.
Ante a inexistência de questões preliminares, passamos diretamente ao exame
do mérito.

2.

DO MÉRITO

Cumpre de plano assentar que não serão objeto de apreciação por este
Colegiado as matérias não expressamente impugnadas pelo Recorrente, as quais serão
consideradas como verdadeiras, assim como as matérias já decididas pelo Órgão Julgador de 1ª
Instância não expressamente contestadas pelo sujeito passivo em seu instrumento de Recurso
Voluntário, as quais se presumirão como anuídas pela Parte.
Também não serão objeto de apreciação por esta Corte Administrativa as
questões de fato e de Direito referentes a matérias substancialmente alheias ao vertente
lançamento, eis que em seu louvor, no processo de que ora se cuida, não se houve por
instaurado qualquer litígio a ser dirimido por este Conselho, assim como as questões arguidas
exclusivamente nesta instância recursal, antes não oferecida à apreciação do Órgão Julgador de
1ª Instância, em razão da preclusão prevista no art. 17 do Decreto nº 70.235/72.

2.1.

IRPF – GANHOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE

O Recorrente alega não haver incidência de Imposto de Renda sobre os danos
emergentes, tampouco sobre os juros moratórios.
E para fincar os alicerces sobre os quais será erigida a opinio iuris que ora se
escultura, atinese que o nomem iuris atribuído a propósito pelo Sujeito Passivo a uma
determinada verba não possui o condão de lhe alterar ou modificar sua natureza jurídica.
JULIET:
Documento assinado digitalmente
nº 2.200-2
24/08/2001
”Tisconforme
but thy MP
name
that isdemy
enemy;
Autenticado digitalmente em 18/04/2016 por ARLINDO DA COSTA E SILVA, Assinado digitalmente em 18/04/
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Thou art thyself, though not a Montague.
What's Montague? it is nor hand, nor foot,
Nor arm, nor face, nor any other part
Belonging to a man. O, be some other name!
What's in a name? that which we call a rose
By any other name would smell as sweet;
So Romeo would, were he not Romeo call'd,
Retain that dear perfection which he owes
Without that title. Romeo, doff thy name,
And for that name which is no part of thee
Take all myself”.

William Shakespeare, Romeo and Juliet, 1600.

Vamos aos fatos:
Colhemos dos autos que o ora Recorrente ajuizou em 1979 perante a 3ª Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – Bahia, Ação Ordinária de Nulidade e
Revogação de Ato Administrativo de Disponibilidade, a fls. 35/61, visando à declaração da
nulidade do Ato Administrativo que o havia colocado em disponibilidade, com a consequente
indenização por todos os prejuízos sofridos e eventuais danos que viessem a se concretizar em
razão do mencionado Ato, tais como a regularização de suas promoções preteridas ao longo do
período de sua disponibilidade, com efeitos retroativos, pagamento de diferença de adicionais a
partir de 1965; de 1967, diferença de Vencimentos de 1ª para a 2ª entrância; de abril de 1973,
de 2ª para a 3ª entrância; 1975, adicionais de 20% (vinte por cento); 03 de março de 1983,
entrância especial; 1980, diferença de adicionais, 30% (trinta por cento), repicão; abono férias
não recebidos em 1979, 1980 e 1981; N.U. congelado em Cz 0,26 (descongelamento) e mais
10% (dez por cento) de honorários advocatícios.
Decisão de 1ª Instância Judicial deu provimento ao pedido formulado para: a)
declarar nulo o Decreto que o havia colocado em disponibilidade, assim como todos os demais
atos dele consequentes, b) assegurar ao Autor a percepção dos direitos e vantagens decorrentes
da decisão, a serem apurados na Execução, e c) condenação em honorários advocatícios de
10% (dez por cento), conforme Sentença a fls. 63/69.
O Autor, ora Recorrente, deu entrada no processo de Execução nº 438/88,
onde requereu o pagamento da importância de R$ 157.887,05 (cento e cinquenta e sete mil,
oitocentos e oitenta e sete reais e cinco centavos), conforme memorial de cálculo a fls. 71/76.
Embargos do Devedor opostos pelo Estado da Bahia foram julgados
improcedentes, sendo declarada a eficácia da referida Execução e condenando o Executado ao
pagamento de verbas advocatícias arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
Execução, nos termos da Sentença a fls. 78/81.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 18/04/2016 por ARLINDO DA COSTA E SILVA, Assinado digitalmente em 18/04/
2016 por ARLINDO DA COSTA E SILVA, Assinado digitalmente em 21/04/2016 por ANDRE LUIS MARSICO LOMBAR
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Impresso em 29/04/2016 por RECEITA FEDERAL - PARA USO DO SISTEMA

7

DF CARF MF

Fl. 167

C
Ó

P

IA

Avulta de todo o exposto que a Decisão proferida pela 3ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Salvador – Bahia, nos autos da Ação Ordinária acima referida, carreou
não somente uma obrigação de fazer, consistente na reversão do Autor à sua função pública da
qual fora afastado, como, também, uma obrigação de pagar quantia certa correspondente a
todas as vantagens salariais que o Autor deixara de auferir em razão do afastamento de sua
função pública, consistentes na regularização de suas promoções preteridas ao longo do
período de sua disponibilidade, com efeitos retroativos, pagamentos de diferença de adicionais
a partir de 1965; de 1967, diferença de Vencimentos de 1ª para a 2ª entrância; de abril de 1973,
de 2ª para a 3ª entrância; 1975, adicionais de 20% (vinte por cento); 03 de março de 1983,
entrância especial; 1980, diferença de adicionais, 30% (trinta por cento), repicão; abono férias
não recebidos em 1979, 1980 e 1981; N.U. congelado em Cz 0,26 (descongelamento).
Muito embora o autor atribua às vantagens econômicas citadas no parágrafo
anterior o nome genérico de “Danos emergentes”, tal atribuição nominativa não possui o
condão de lhe alterar a natureza jurídica, tendo em vista que ela não se coaduna com o conceito
jurídico de “dano emergente”, mas, sim, com o de “lucro cessante”, conforme fartamente
adotado pela doutrina e jurisprudência pátria.
Com efeito, o dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela
vítima, causando diminuição do seu patrimônio. Esse dano pode ser de duas naturezas:
a) Dano emergente  corresponde ao que efetivamente o lesado perdeu, ao
prejuízo imediato e mensurável causado pelo ato danoso;
b) Lucro cessante – Corresponde ao que a vitima razoavelmente deixou de
ganhar em decorrência do ato inquinado;

Como visto, os danos patrimoniais podem ser classificados em danos
emergente e lucros cessantes, sendo esta classificação absorvida pela legislação pátria desde o
Código Civil de 1916, onde era prevista no artigo 1059, e mantida no Código Civil de 2002,
que disciplina a matéria no seu artigo 402.
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil
Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as
perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele
efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Partindose da classificação legal, temos que a legislação pátria estabeleceu
como dano emergente tudo aquilo o que foi efetivamente perdido no patrimônio da vítima,
enquanto os lucros cessantes representam o que a vítima razoavelmente deixou de lucrar em
razão do evento donoso.
Para Silvio de Salvo Venosa (in Direito civil: Responsabilidade Civil. 3ª ed.
São Paulo: Atlas, 2003) o dano emergente é o que mais se realça a primeira vista, por isso
chamado de “dano positivo”, eis que traduz uma diminuição imediata e visível do patrimônio
da vítima, sendo geralmente, na prática, o dano mais facilmente avaliável, porque depende
exclusivamente de dados concretos.
Sobre os lucros cessantes, partindose da previsão legal de “o que a vítima
razoavelmente deixou de lucrar”, o mencionado autor afirma que se trata de uma projeção
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 18/04/2016 por ARLINDO DA COSTA E SILVA, Assinado digitalmente em 18/04/
2016 por ARLINDO DA COSTA E SILVA, Assinado digitalmente em 21/04/2016 por ANDRE LUIS MARSICO LOMBAR
DI
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contábil nem sempre muito fácil de ser avaliada, e que, nessa hipótese, deve ser considerado o
que a vítima teria recebido se não tivesse ocorrido o dano.
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Não por outra razão Sérgio Severo (in Os Danos Extrapatrimoniais. São
Paulo: Saraiva, 1996) afirma que se costuma dividir o dano patrimonial em dano emergente e
lucro cessante, também designados, respectivamente, como dano atual e dano futuro, uma vez
que seus efeitos se concretizam e podem ser mensurados de imediato (danos emergentes) ou
com o decorrer do tempo, até a reparação total dos efeitos do ato, muitas vezes dependentes de
sentença judicial (lucros cessantes).
Exemplo clássico que reflete a exposição até então apresentada é a do taxista
que tem o seu carro abalroado por outro veículo que ultrapassou sinal vermelho de trânsito: Os
prejuízos com o sinistro do automóvel, mecânico, peças, lanternagem, etc. compõem os danos
emergentes. Já as verbas que o taxista deixou de ganhar com o exercício de sua atividade
autônoma, em razão da não disponibilização do veículo para efetuar as corridas ou da falta de
tempo, gasto com o tratamento de eventuais danos pessoais, constituem os lucros cessantes da
vítima.

Caio Mário da Silva Pereira, citado por Silvio de Salvo Venosa (o.c.) leciona
que “o dano emergente representa a efetiva subtração no patrimônio da vítima, um dano
presente, consagrado no artigo 402 do Código Civil, já o lucro cessante consiste na perda de
um lucro esperado, um prejuízo futuro, mas certo.”.
Tal compreensão é corroborada pelo disposto no art. 403 do Código Civil,
que subdivide as perdas e danos em “prejuízos efetivos” (danos emergentes) e o “lucros
cessantes” (o que razoavelmente deixou de lucrar).
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil
Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as
perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes
por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei
processual.

Nesse sentido segue a jurisprudência da Suprema Corte de Justiça, conforme
se depreende do REsp nº 1.110.417/MA, cuja ementa reproduzimos abaixo:
Recurso Especial nº 1.110.417  MA
Relatora : Ministra Maria Isabel Gallotti
Data do Julgamento: 07/04/2011
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO
AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CÁLCULO DOS LUCROS
CESSANTES. DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUZIDAS. TERMO
FINAL. ALIENAÇÃO DO BEM.
1. Para o atendimento do requisito do prequestionamento, não se
faz necessária a menção literal dos dispositivos tidos por violados
no acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha
sido apreciada pelo Tribunal de origem. Ausência de violação do
art.MP
535,
do CPC.
Documento assinado digitalmente conforme
nº 2.200-2
de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 18/04/2016 por ARLINDO DA COSTA E SILVA, Assinado digitalmente em 18/04/
2016 por ARLINDO DA COSTA E SILVA, Assinado digitalmente em 21/04/2016 por ANDRE LUIS MARSICO LOMBAR
DI
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2. Lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou
razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento
danoso (Código Civil, art. 402). No caso de incêndio de
estabelecimento comercial (posto de gasolina), são devidos pelo
período de tempo necessário para as obras de reconstrução. A
circunstância de a empresa ter optado por vender o imóvel onde
funcionava o empreendimento, deixando de dedicarse àquela
atividade econômica, não justifica a extensão do período de cálculo
dos lucros cessantes até a data da perícia. (grifos nossos)
3. A apuração dos lucros cessantes deve ser feita com a dedução de
todas as despesas operacionais da empresa, inclusive tributos.
4. Recurso especial provido.

Vencidos esses rápidos, porém necessários, prolegômenos, concluise que as
verbas auferidas pelo Recorrente em razão da Demanda Judicial em apreço não ostentam
natureza jurídica de “danos emergentes”, como assim quer fazer crer o Autuado, mas, sim, de
“lucros cessantes”, pois correspondem exatamente ao quanto o Recorrente deixou de receber
em razão do evento danoso consubstanciado em seu afastamento indevido da função pública.
Nessa perspectiva, assentado que as verbas em exame ostentam natureza
jurídica de “lucros cessantes”, nos reportamos às disposições inscritas nos incisos VI e XIV do
art. 55 do Regulamento do Imposto de Renda, que rezam nestas palavras:
Regulamento do Imposto de Renda
Art. 55. São também tributáveis (Lei nº 4.506, de 1964, art. 26, Lei
nº 7.713, de 1988, art. 3º, § 4º, e Lei nº 9.430, de 1996, arts. 24, §
2º, inciso IV, e 70, § 3º, inciso I):
(...)
VI  as importâncias recebidas a título de juros e indenizações por
lucros cessantes;
(...)
XIV  os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza,
inclusive os que resultarem de sentença, e quaisquer outras
indenizações por atraso de pagamento, exceto aqueles
correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis;

Notese que, caso não houvesse ocorrido o evento danoso ora em debate, as
verbas ora recebidas pelo Recorrente em atraso, se recebidas em suas épocas próprias,
ostentariam natureza jurídica eminentemente salarial e, como tal, base de incidência do
Imposto de Renda.
Conforme demonstrado, tanto as verbas que o Recorrente razoavelmente
deixou de auferir em razão do evento donoso consistente em seu afastamento do cargo público,
quanto os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza decorrentes do atraso no
pagamento dessas verbas, compõem a matéria tributável do Imposto de Renda, razão pela qual,
nesse específico particular, não conferimos razão ao Recorrente e negamos provimento ao
Recurso Voluntário.
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O Recorrente alega que a multa de ofício deve ser reduzida a patamar dentro
dos limites da proporcionalidade e razoabilidade.
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Com efeito, a Constituição Federal de 1988, no Capítulo reservado ao
Sistema Tributário Nacional assentou, em relação aos impostos, os princípios da pessoalidade e
da capacidade contributiva do contribuinte. Nessa mesma prumada, ao tratar das limitações do
poder do Estado de tributar, o inciso IV do art. 150 da Carta obstou, igualmente, a utilização de
tributos com efeito de confisco, estatuindo ipsis litteris:
Constituição Federal, de 03 de outubro de 1988
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
(...)
§1º  Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e
serão graduados segundo a capacidade econômica do
contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente
para conferir efetividade a esses objetivos, identificar,
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do
contribuinte. (grifos nossos)
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios:
IV  utilizar tributo com efeito de confisco;

Deflui das disposições legislativas ora revisitadas que as vedações
constitucionais acima mencionadas referenciamse aos tributos – obrigação tributária principal
, e não às penalidades pecuniárias decorrentes do descumprimento da obrigação tributária
correspondente.
Justificamse tais vedações pelo fato de os tributos serem prestações
pecuniárias compulsórias, que não constituem sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Sendo compulsória, não há como o
Contribuinte, ao praticar o fato gerador lícito, se esquivar do seu recolhimento.
Já a penalidade pecuniária decorrente do descumprimento da obrigação
principal correspondente representa sanção pela prática de ato tributário ilícito, o qual é
perfeitamente evitável, além de desejável.

Olhando com os olhos de ver, avulta que os Princípios Constitucionais suso
realçados, além de outros dispostos na CF/88, são dirigidos, sem sombra de dúvida, aos
membros políticos do Congresso Nacional, como vetores a serem seguidos no processo de
gestação
de conforme
normasMPmatrizes
de24/08/2001
cunho tributário, não ecoando nos corredores do Poder
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atividade vinculada aos ditames da lei, dele não podendo se descuidar, sob pena de
responsabilidade funcional.
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Não procedem, pois, as alegações do Recorrente relativas à multa de ofício,
eis que esta se houve por aplicada em perfeita sintonia com os ditames legais assentados no
inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/96, fazendo incidir, nos lançamentos de ofício, como é o
presente caso, a multa de ofício na ordem de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto,
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata.
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Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei nº 11.488,/2007)
I  de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei nº 11.488/2007)
II  de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o
valor do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei nº
11.488/2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido
apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de
pessoa física; (Incluída pela Lei nº 11.488/2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
anocalendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Incluída pela Lei nº 11.488/2007)
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos 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.
(Redação dada pela Lei nº 11.488/2007)
I  (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.488/2007)
II  (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.488/2007)
III  (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.488/2007)
IV  (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.488/2007)
V  (revogado pela Lei nº 9.716/98). (Redação dada pela Lei nº
11.488/2007)
§2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput
e o § 1o deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de
não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação para: (Redação dada pela Lei nº 11.488/2007)
I  prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei
nº 11.488/2007)
II  apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11
a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da
alínea "b", com nova redação pela Lei nº 11.488/2007)
III  apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38
desta Lei. (Renumerado da alínea "c", com nova redação pela
Lei nº 11.488/2007)
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§3º Aplicamse às multas de que trata este artigo as reduções
previstas no art. 6º da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, e
no art. 60 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
§4º As disposições deste artigo aplicamse, inclusive, aos
contribuintes que derem causa a ressarcimento indevido de
tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou
benefício fiscal.

Escapa, contudo, à competência deste Colegiado a sindicância da adequação
das normas tributárias constantes na Lei nº 9.430/96 ao Ordenamento Jurídico, aos princípios
constitucionais e às limitações ao poder de tributar veiculadas nos artigos 145 e 150 da Lei
Maior.
Revelase mais do que sabido por aqueles que militam com profissionalismo
no Direito Pátrio que a declaração de inconstitucionalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos constituise prerrogativa outorgada pela Constituição Federal exclusivamente
ao Poder Judiciário, não podendo os agentes da Administração Pública imiscuíremse ex
proprio motu nas funções reservadas pelo Constituinte Originário ao Poder Togado, sob pena
de usurpação da competência exclusiva deste.
Nesse sentido, no que é atávico ao Processo Administrativo Fiscal, determina
o Decreto nº 70.235/72, na redação dada pela Lei nº 11.941/2009, ser vedado aos órgãos de
julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Decreto nº 70.235/72
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. (Redação dada pela Lei nº
11.941/2009)
(...)
§6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de
tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo: (Incluído
pela Lei nº 11.941/2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela
Lei nº 11.941/2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela
Lei nº 11.941/2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
ProcuradorGeral da Fazenda Nacional, na forma dos
arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
(Incluído pela Lei nº 11.941/2009)
b) súmula da AdvocaciaGeral da União, na forma do art.
43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; ou (Incluído pela Lei nº 11.941/2009)
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c) pareceres do AdvogadoGeral da União aprovados pelo
Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído
pela Lei nº 11.941/2009)
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Ademais, perfilando idêntico entendimento como o acima esposado, a
Súmula CARF nº 2, de observância vinculante, exorta não ser o CARF órgão competente para
se pronunciar a respeito da inconstitucionalidade de lei de natureza tributária.

C
Ó

P

Súmula CARF nº 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Cumpre ainda salientar, por relevante, ser vedado aos membros das turmas de
julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar o conteúdo encartado em leis e decretos sob o fundamento de incompatibilidade com
a Constituição Federal, conforme determinado pelo art. 62 Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF nº 343, de 09 de junho de 2015 , do Ministério da Fazenda.
Portaria MF nº 343, de 09 de junho de 2015
Art. 62. Fica vedado aos membros afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de
tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I  que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
plenária definitiva do Supremo Tribunal Federal; ou
II  que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
ProcuradorGeral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e
19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002;
b) súmula da AdvocaciaGeral da União, na forma do art. 43 da
Lei Complementar n° 73, de 1993; ou
c) parecer do AdvogadoGeral da União aprovado pelo
Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar n° 73, de 1993.

Por outro viés, trigo de outra safra, porém, sendo a atuação da Administração
Tributária inteiramente vinculada à Lei, e, restando os preceitos introduzidos pelas leis que
regem os tributos ora em apreciação plenamente vigentes e eficazes, a inobservância desses
comandos legais implicaria negativa de vigência por parte do Auditor Fiscal Autuante, fato que
desaguaria inexoravelmente em responsabilidade funcional dos agentes do Fisco Federal.
Cumprenos chamar a atenção para o fato de que as disposições introduzidas
pela legislação tributária em apreço, até o presente momento, não foram ainda vitimadas de
qualquer sequela decorrente de declaração de inconstitucionalidade, seja na via difusa tendo o
Recorrente como parte, seja na via concentrada, esta exclusiva do Supremo Tribunal Federal,
produzindo,
osMPefeitos
jurídicos
que lhe são típicos.
Documento
assinado portanto,
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de 24/08/2001
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Desbastada nesses talhes a escultura jurídica, impedido se encontra este
Colegiado de apreciar tais alegações e afastar penalidades pecuniárias aplicadas nos estreitos
trilhos mandamentais da lei, sob alegação de inconstitucionalidade por violação a princípios
constitucionais, atividade essa que somente poderia emergir do Poder Judiciário.
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2.3.

IRPF – GANHOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. JUROS DE MORA.
O Recorrente alega não haver incidência de Imposto de Renda sobre os juros

moratórios.
De acordo com o Parágrafo Único do art. 16 da Lei nº 4.506/64, são também
classificados como rendimentos de trabalho assalariado os juros de mora e quaisquer outras
indenizações pelo atraso no pagamento de verbas classificadas como rendimentos do trabalho
assalariado.
Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964.
Art. 16. Serão classificados como rendimentos do trabalho
assalariado todas as espécies de remuneração por trabalho ou
serviços prestados no exercício dos empregos, cargos ou funções
referidos no artigo 5º do Decretolei número 5.844, de 27 de
setembro de 1943, e no art. 16 da Lei número 4.357, de 16 de julho
de 1964, tais como:
I  Salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens,
subsídios, honorários, diárias de comparecimento;
II  Adicionais, extraordinários, suplementações, abonos,
bonificações, gorjetas;
III  Gratificações, participações, interesses, percentagens, prêmios
e cotaspartes em multas ou receitas;
IV  Comissões e corretagens;
V  Ajudas de custo, diárias e outras vantagens por viagens ou
transferência do local de trabalho;
VI  Pagamento de despesas pessoais do assalariado, assim
entendidas aquelas cuja dedução ou abatimento a lei não autoriza
na determinação da renda líquida;
VII  Aluguel do imóvel ocupado pelo empregado e pago pelo
empregador a terceiros, ou a diferença entre o aluguel que o
empregador, paga pela locação do prédio e o que cobra a menos do
empregado pela respectiva sublocação;
VIII  Pagamento ou reembolso do imposto ou contribuições que a
lei prevê como encargo do assalariado;
IX  Prêmio de seguro individual de vida do empregado pago pelo
empregador, quando o empregado e o beneficiário do seguro, ou
indica o beneficiário deste;
X  Verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de
despesas necessárias para o exercício de cargo, função ou
emprego;
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XI  Pensões, civis ou militares de qualquer natureza, meiossoldos,
e quaisquer outros proventos recebidos do antigo empregador de
institutos, caixas de aposentadorias ou de entidades
governamentais, em virtude de empregos, cargos ou funções
exercidas no passado, excluídas as correspondentes aos mutilados
de guerra exintegrantes da Força Expedicionária Brasileira.
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Parágrafo único. Serão também classificados como rendimentos de
trabalho assalariado os juros de mora e quaisquer outras
indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações
previstas neste artigo. (grifos nossos)

No mesmo sentido também dispõe o §3º do art. 43 do Regulamento do
Imposto de Renda, restando patente que a Legislação Tributária conferiu aos juros moratórios e
à atualização monetária o mesmo tratamento tributário dado ao principal.
Regulamento do Imposto de Renda
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho
assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de
empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens
percebidos, tais como (Lei nº 4.506, de 1964, art. 16, Lei nº 7.713,
de 1988, art. 3º, § 4º, Lei nº 8.383, de 1991, art. 74, e Lei nº 9.317,
de 1996, art. 25, e Medida Provisória nº 1.76955, de 11 de março
de 1999, arts. 1º e 2º):
I  salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens,
subsídios, honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo
e de pesquisa, remuneração de estagiários;
II  férias, inclusive as pagas em dobro, transformadas em pecúnia
ou indenizadas, acrescidas dos respectivos abonos;
III  licença especial ou licençaprêmio, inclusive quando
convertida em pecúnia;
IV  gratificações, participações, interesses, percentagens, prêmios
e quotaspartes de multas ou receitas;
(...)
§3º Serão também considerados rendimentos tributáveis a
atualização monetária, os juros de mora e quaisquer outras
indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações previstas
neste artigo (Lei nº 4.506, de 1964, art. 16, parágrafo único).

A matéria em apreço já foi bater às portas da Suprema Corte de Justiça, cuja
Primeira Seção, em julgamento realizado em 10/10/2012, no julgamento do REsp
1.089.720/RS, DJe 28/01/2012, por maioria, vencido o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, firmou orientação, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator Humberto Martins, de
que, segundo a regra geral, incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do art. 16, caput e
parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, também quando reconhecidos em reclamatórias
trabalhistas, apesar de sua natureza indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo legal,
salvo quando:
·

Nos casos em que forem pagos no contexto de despedida ou rescisão do
contrato de trabalho, em reclamatórias trabalhistas ou não; e
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·

Nos casos em que a verba principal é isenta ou fora do campo de
incidência do imposto de renda, estendendose a isenção aos juros de
mora, mesmo quando na circunstância em que não há perda do emprego,
consoante a regra do "accessorium sequitur suum principale".

RECURSO ESPECIAL Nº 1.089.720  RS
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES
DJe: 28/01/2012.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO
CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA Nº 284/STF. IMPOSTO DE
RENDA DA PESSOA FÍSICA  IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA
SOBRE JUROS DE MORA. PRESERVAÇÃO DA TESE JULGADA NO
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP. Nº
1.227.133 – RS NO SENTIDO DA ISENÇÃO DO IR SOBRE OS JUROS
DE MORA PAGOS NO CONTEXTO DE PERDA DO EMPREGO.
ADOÇÃO DE FORMA CUMULATIVA DA TESE DO ACCESSORIUM
SEQUITUR SUUM PRINCIPALE PARA ISENTAR DO IR OS JUROS DE
MORA INCIDENTES SOBRE VERBA ISENTA OU FORA DO CAMPO
DE INCIDÊNCIA DO IR.
[...]
2. Regra geral: incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do art. 16,
caput e parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, inclusive quando
reconhecidos em reclamatórias trabalhistas, apesar de sua natureza
indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo legal (matéria ainda
não pacificada em recurso representativo da controvérsia).
3. Primeira exceção: são isentos de IRPF os juros de mora quando pagos
no contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho, em
reclamatórias trabalhistas ou não. Isto é, quando o trabalhador perde o
emprego, os juros de mora incidentes sobre as verbas remuneratórias ou
indenizatórias que lhe são pagas são isentos de imposto de renda. A
isenção é circunstancial para proteger o trabalhador em uma situação
sócioeconômica desfavorável (perda do emprego), daí a incidência do
art. 6º, V, da Lei nº 7.713/88. Nesse sentido, quando reconhecidos em
reclamatória trabalhista, não basta haver a ação trabalhista, é preciso
que a reclamatória se refira também às verbas decorrentes da perda do
emprego, sejam indenizatórias, sejam remuneratórias (matéria já
pacificada no recurso representativo da controvérsia REsp. nº 1.227.133 
RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel .p/acórdão Min.
Cesar Asfor Rocha, julgado em 28.9.2011).
3.1. Nem todas as reclamatórias trabalhistas discutem verbas de
despedida ou rescisão de contrato de trabalho, ali podem ser discutidas
outras verbas ou haver o contexto de continuidade do vínculo
empregatício. A discussão exclusiva de verbas dissociadas do fim do
vínculo empregatício exclui a incidência do art. 6º, inciso V, da Lei n.
7.713/88.
3.2. . O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6º, inciso V, da
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respectivas, em juízo ou fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca tanto
os juros incidentes sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias
quanto os juros incidentes sobre as verbas não isentas.
4. Segunda exceção: são isentos do imposto de renda os juros de mora
incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do
IR, mesmo quando pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do
contrato de trabalho (circunstância em que não há perda do emprego),
consoante a regra do “accessorium sequitur suum principale ”.
5. Em que pese haver nos autos verbas reconhecidas em reclamatória
trabalhista, não restou demonstrado que o foram no contexto de despedida
ou rescisão do contrato de trabalho (circunstância de perda do emprego).
Sendo assim, é inaplicável a isenção apontada no item “3”, subsistindo a
isenção decorrente do item “4” exclusivamente quanto às verbas do FGTS
e respectiva correção monetária FADT que, consoante o art. 28 e
parágrafo único, da Lei n. 8.036/90, são isentas.
6. Quadro para o caso concreto onde não houve rescisão do contrato de
trabalho:
Principal: Horasextras (verba remuneratória não isenta) = Incide
imposto de renda; Acessório: Juros de mora sobre horasextras (lucros
cessantes não isentos) = Incide imposto de renda;
Principal: Décimoterceiro salário (verba remuneratória não isenta) =
Incide imposto de renda; Acessório: Juros de mora sobre décimoterceiro
salário (lucros cessantes não isentos) = Incide imposto de renda;
Principal: FGTS (verba remuneratória isenta) = Isento do imposto de
renda (art. 28, parágrafo único, da Lei n. 8.036/90); Acessório: Juros de
mora sobre o FGTS (lucros cessantes) = Isento do imposto de renda
(acessório segue o principal).
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente
provido.

Nesse mesmo sentido:
RECURSO ESPECIAL Nº 1.555.641 / SC
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN
DJe 02/02/2016
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA  IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE
JUROS DE MORA, MESMO EM SE TRATANDO DE RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA. DIFERENÇA SALARIAL.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, incide imposto de renda sobre
juros de mora. Conforme o art. 16, parágrafo único, da Lei nº 4.506/64:
"Serão também classificados como rendimentos de trabalho assalariado
os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no
pagamento das remunerações previstas neste artigo". Jurisprudência
uniformizada no REsp. 1.089.720RS, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 10.10.2012.
Primeira exceção: não incide imposto de renda sobre os juros de mora
decorrentes de verbas trabalhistas pagas no contexto de despedida ou
rescisão do contrato de trabalho, consoante o art. 6º, V, da Lei nº
7.713/88. Jurisprudência uniformizada no recurso representativo da
controvérsia REsp. 1.227.133  RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Rel p/acórdão Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 28.9.2011.
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Segunda exceção: são isentos do imposto de renda os juros de mora
incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do
IR, conforme a regra do “accessorium sequitur suum principale”.
Jurisprudência uniformizada no REsp. n. 1.089.720RS, Primeira Seção,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10.10.2012".
2. Caso concreto em que se discute a incidência do imposto de renda sobre
os juros de mora decorrentes de Reclamatória Trabalhista em que não
houve rescisão do contrato de trabalho. Incidência da regra geral
constante do art. 16, XI e parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, não tendo
havido revogação do dispositivo ou sua declaração de
inconstitucionalidade.
3. Recurso Especial provido.

Recentemente, o STF reconheceu a Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário nº 855.091/RS, interposto pela União contra acórdão em que o Tribunal
Regional Federal da Quarta Região aplicou o entendimento consolidado no seu órgão especial
(Arguição de Inconstitucionalidade nº 502073211.2013.404.0000), o qual reconheceu a não
recepção do parágrafo único do art. 16 da Lei nº 4.506/64 pela Constituição de 1988 e declarou
a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/1988 e
do art. 43, inciso II, § 1º, do Código Tributário Nacional, de forma a afastar a incidência do
imposto de renda (IRPF) sobre os juros de mora legais recebidos.
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.091 
RIO GRANDE DO SUL
Rel. Min. DIAS TOFFOLI
EMENTA:
TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. JUROS DE
MORA. ART. 3º, § 1º, DA LEI Nº 7.713/1988 E ART. 43, INCISO II, § 1º,
DO CTN. ANTERIOR NEGATIVA DE REPERCUSSÃO. MODIFICAÇÃO
DA POSIÇÃO EM FACE DA SUPERVENIENTE DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL POR TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL.

No caso específico em debate, extraise dos autos que a verba principal
consubstanciase no recebimento em atraso dos direitos e vantagens salariais que o Recorrente
deixara de receber em razão de haver sido posto em disponibilidade, inexistindo nos autos
qualquer comprovação de que tal importância houvese por paga em contexto de despedida do
beneficiário ou de rescisão do contrato de trabalho em reclamatória trabalhista. Ao contrário, a
decisão judicial em apreço declarou nulo o Decreto que o havia colocado em disponibilidade
,assim como todos os demais atos dele consequentes, reintegrandoo ao quadro de
funcionários, e assegurandolhe a percepção de todos os direitos e vantagens salariais
decorrentes da decisão.
De outro viés, tais rubricas salariais, consistentes em diferenças do
rendimento
trabalho
período
de 1981 a 1988, mostramse abraçadas pela abrangência da
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Nessa esteira, configurandose as diferenças do rendimento do trabalho do
período de 1981 a 1988 rendimentos tributáveis, nos termos da lei, deflui que os juros
moratórios sobre ele incidentes também integrarão a base de cálculo do Imposto de Renda.

2.4.

DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.

Malgrado não haja sido suscitado pelo Recorrente, o comando imperativo
assentado no §2º do art. 62 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF nº
343/2015, impõe aos conselheiros, no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, a
reprodução das decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista nos artigos
543B e 543C da Lei nº 5.869/73  Código de Processo Civil.

Com efeito, no julgamento concluído em 23 de outubro de 2014, conduzido
sob o regime assentado no art. 543B do Código de Processo Civil, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal decidiu, por maioria, pela improcedência do Recurso Extraordinário nº
614.406/RS, interposto pela União, em razão de a Corte Suprema, sem declarar a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei nº 7.713/88, ter reconhecido que o critério de cálculo
dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA adotado pelo há pouco citado art. 12,
representava transgressão aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva do
Contribuinte, conduzindo a uma majoração da alíquota do Imposto de Renda.
No caso paradigma, o Sodalício Maior acordou, por maioria, que o imposto
de renda, mesmo que incidente sobre rendimentos recebidos acumuladamente, deveria ser
apurado levandose em consideração as tabelas e alíquotas vigentes nos meses a que se
referirem cada uma das parcelas integrantes do pagamento recebido de forma acumulada pelo
autor, consoante Acórdão que se vos segue:
Recurso Extraordinário nº 614.406/RS
Relatora: Min. Rosa Weber.
Redator do acórdão: Min. Marco Aurélio.
Julgamento: 23/10/2014.
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.

Nessa perspectiva, o fato de o julgamento do Recurso Extraordinário nº
614.406/RS haver sido realizado conforme a Sistemática dos Recursos Repetitivos, prevista no
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Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1º O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I  que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal
Federal;
II  que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103A da Constituição Federal;
b) Decisão do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos do art. 543B ou 543
C da Lei nº 5.869, de 1973  Código de Processo Civil (CPC), na forma
disciplinada pela Administração Tributária;
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de
2002;
d) Parecer do AdvogadoGeral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar nº 73, de 10
de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da AdvocaciaGeral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar nº 73, de 1973.
§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos arts. 543B e 543C da
Lei nº 5.869, de 1973  Código de Processo Civil (CPC), deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF. (grifos nossos)

De outra via, configurandose o Julgamento Plenário do RE nº 614.406/RS
um fato juridicamente relevante, não conhecido na ocasião do lançamento ora em debate, abre
se para o Fisco a prerrogativa de rever o lançamento, de maneira que possa aplicar no cálculo
do tributo devido o critério adotado pelo STF no julgamento acima indicado, a teor do art. 149,
VIII, do CTN.
Código Tributário Nacional
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I  quando a lei assim o determine;
II  quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo
e na
da legislação
tributária;
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III  quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado
declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na
forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela
autoridade administrativa, recusese a prestálo ou não o preste
satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV  quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória;
V  quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa
legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo
seguinte;
VI  quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de
terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade
pecuniária;
VII  quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII  quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento anterior; (grifos nossos)
IX  quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou
falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma
autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto
não extinto o direito da Fazenda Pública.

Nessa vertente, em atenção ao disposto no art. 62, §2º, do RICARF e no art.
149, VIII, do CTN, e considerando a decisão proferida no Julgamento do RE nº 614.406/RS,
conduzido sob a sistemática dos Recursos Repetitivos prevista no art. 543B do CPC, voto no
sentido de, nesse específico particular, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que
o cálculo do tributo devido relativo aos rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
pelo Contribuinte seja realizado levandose em consideração as tabelas e alíquotas vigentes nas
competências correspondentes a cada uma das parcelas integrantes do pagamento recebido de
forma acumulada pelo Recorrente, reproduzindose, assim, a decisão definitiva de mérito,
proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário acima mencionado.

3.

CONCLUSÃO:

Pelos motivos expendidos, CONHEÇO do Recurso Voluntário para, no
mérito, DARLHE PROVIMENTO PARCIAL para que o cálculo do tributo devido relativo
aos rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente pelo Contribuinte seja realizado
levandose em consideração as tabelas e alíquotas vigentes nas competências correspondentes a
cada uma das parcelas integrantes do pagamento recebido de forma acumulada pelo
Recorrente, reproduzindose, assim, a decisão definitiva de mérito, proferida pelo Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 614.406/RS, em atenção ao disposto no art. 62,
§2º, do RICARF.

É como voto.
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Arlindo da Costa e Silva, Relator.
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