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QUINTA CÂMARA
Processo n°
Recurso n°

10835.001535/2002-17
153.235 Voluntário

Matéria

IRPJ - EX.: 1998

Acórdão n°

105-16.913

Sessão de

06 de março de 2008

Recorrente SUPERMERCADO IRMÃOS NAGAI LTDA.
Recorrida
5a TURMA/DRJ-RIBEIRÃO PRETO/SP
•
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ EXERCÍCIO: 1998
AUDITORIA INTERNA - DÉBITOS DECLARADOS EM
DCTF EXTINTOS POR PAGAMENTO - IMPROCEDÊNCIA
DO LANÇAMENTO - Comprovado nos autos o erro na alocação
de pagamentos, e que os débitos declarados em DCTF se
encontravam extintos por pagamento tempestivo, deve ser
cancelada a exigência.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso voluntário interposto
por SUPERMERCADO IRMÃOS NAGAI LTDA.
ACORDAM os Membros da quinta câmara do primeiro conselho de
contribuintes, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do relatório
e voto que passam int- grar o presente julgado.

OVIS LVES
¡residente

WALDIR VEIGA ROCHA
Relator

1 8 ABR 2008

Formalizado em:
Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros: WILSON
FERNANDES GUIMARÃES, IRINEU BIANCHI, LEONARDO HENRIQUE
MAGALHÃES DE OLIVEIRA, SELENE FERREIRA DE MORAES (Suplente Convocada),
ALEXANDRE ANTÔNIO ALICMIM TEIXEIRA e JOSÉ CARLOS PASSUELLO. Ausente,
justificadamente o Conselheiro MARCOS RODRIGUES DE MELLO.
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Relatório
SUPERMERCADO IRMÃOS NAGAI LTDA., já qualificada nestes autos,
inconformada com o Acórdão n° 10.587, de 03/02/2006, da 5 8 Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em RIBEIRÃO PRETO/SP, recorre voluntariamente a este Colegiado,
objetivando a reforma do referido julgado.
A empresa foi autuada para exigência de crédito tributário no valor total de R$
85.573,58, conforme auto de infração de fls. 09/10, em virtude de apuração de irregularidades
quanto à quitação de débitos em auditoria da Declaração de Contribuições e Tributos Federais
— DCTF, períodos de apuração de 1997.
Foi apurada infração decorrente de não localização de pagamentos referentes
aos débitos: (i) código de receita 2089, período de apuração 01-07/1997, vencimento
31/10/1997, valor R$ 13.453,43; e (ii) código de receita 2089, 01-10/1997, 30/01/1998, R$
19.031,59 (fls. 11/13).
A ciência do lançamento se deu em 06/06/2002, conforme documento à fl. 82.
A interessada impugnou o lançamento em 04/07/2002 (fl. 01), alegando, em
síntese, que o primeiro débito teria sido liquidado com pagamento a maior, na data de seu
vencimento, e o segundo teria sido liquidado conforme informado em DCTF e saldo de
fechamento da escrituração fiscal dos meses correspondentes ao trimestre. Para comprovação
de suas alegações, fez anexar por cópias os documentos de fls. 03/06 e 17/42.
Ao final, requereu o cancelamento do auto de infração.
A impugnação foi previamente analisada pela DRF de origem (DRF-Presidente
Prudente/SP), conforme planilhas de fls. 43/52 e planilha de resumo de fl. 53, na qual se
concluiu que os pagamentos apontados pela interessada não foram considerados à época do
lançamento e, uma vez alocados aos débitos, mostrou-se parcialmente satisfeita a exigência,
remanescendo parte do débito referente ao período de apuração 01-10/1997, vencimento
30/01/1998, no valor de R$ 6.687,71.
Do Despacho de Revisão de Lançamento (fl. 54) deu-se ciência à interessada,
em 05/10/2005 (fl. 55), a qual, inconformada, manifestou-se contra o ato de revisão, em
24/10/2005, alegando, em resumo que:
a) Os Darfs de pagamento correspondentes ao quarto trimestre de 1997 seriam
suficientes a satisfazer o débito declarado, no montante de R$ 19.031,59;
b) O ato de revisão teria ignorado, sem justificativa, o pagamento realizado em
30/11/1997, no valor de R$ 4.541,75, e parte do pagamento realizado em
30/12/1997, no montante de R$ 5.660,30, do qual foi considerado apenas o
valor de R$ 3.514,34, que totalizam a importância que remanesce em aberto de
R$ 6.687,71;
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c) A revisão de lançamento teria sido realizada sem que se verificassem as
condições estabelecidas pelo art. 149 do CTN;
Concluiu suas alegações com a afirmação de que o administrador não poderia
modificar o lançamento, ou seja, o auto de infração inicial não poderia ser alterado sem uma
justificativa legal, não se teria provado a ocorrência do fato constitutivo do direito de lançar do
fisco pois não teria sido comprovado o porquê da desconsideração dos R$ 6.687,71, parte do
total pago através de Darfs, R$ 19.031,59.
Requereu, ao final, que os Darfs pagos sejam corretamente alocados aos débitos
de que trata o lançamento original, afastando as pendências em questão.
A 5' Turma da DRJ em RIBEIRÃO PRETO/SP analisou a impugnação
apresentada pela contribuinte e, por via do Acórdão ri° 10.587, de 03/02/2006 (fls. 90/96),
considerou procedente em parte o lançamento, afastando a multa de oficio e mantendo a
exigência principal, com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997
Ementa: DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. EXIGÊNCIA DE
OFICIO.
A falta ou insuficiência de recolhimento de imposto apurada em
procedimento fiscal de auditoria de DCTF enseja o lançamento de
oficio com os devidos acréscimos legais.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1997
Ementa: APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA.
RETROATIVIDADE BENIGNA Tratando-se de ato não definitivamente
julgado aplica-se retroativamente a lei nova quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo do
lançamento.
LANÇAMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de oficio de lançamento realizada pela autoridade
administrativa, diante da presença de fato novo e não conhecido à
época, encontra acolhida na Lei Complementar.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1997
Ementa: NULIDADE.
Obedecidos todos os preceitos previstos no PAF e não ocorrendo
preterição do direito de defesa da contribuinte, não se justificam
alegações genéricas de nulidade.
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Ciente da decisão de primeira instância em 21/03/2006, conforme Aviso de
Recebimento à fl. 112, a contribuinte apresentou recurso voluntário em 20/04/2006 conforme
carimbo de recepção à folha 113.
No recurso interposto (fls. 113/119), alega, em síntese, que os débitos
declarados em DCTF foram integralmente pagos, mediante os DARFs cujas cópias se
encontram acostadas aos autos, e que não teriam sido corretamente considerados. Além disto,
afirma que o lançamento não poderia ter sido modificado, posto que teria havido a consumação
do lançamento na forma do art. 142 do CTN.
Ao final, requer a anulação do auto de infração ora discutido.
É o Relatório.

i4

4

Processo n° 10835.001535/2002-17
Acórdão n.° 105-16.913

CCO 1/CO5
Fls. 5

Voto
Conselheiro WALDIR VEIGA ROCHA, Relator
O recurso é tempestivo e dele conheço.
A lide se resume ao montante de R$ 6.687,71, correspondentes a parte do
imposto de renda pessoa jurídica (código de recolhimento 2089), apurado com base no lucro
presumido, no 40 trimestre de 1997.
Originalmente, o lançamento abrangeu a totalidade do valor declarado em
DCTF (R$ 19.031,59, fls. 12 e 19). É que a DCTF apresentada pelo contribuinte indicava
pagamento em quota única, e referido pagamento não foi identificado, o que motivou o
lançamento. Entretanto, após a informação prestada pela interessada, de que o pagamento teria
sido efetuado não em quota única, como constava da DCTF, mas sim em três quotas, indicando
os pagamentos e respectivas datas, o valor do lançamento foi reduzido para R$ 6.687,21.
Pelo exposto, já é possível responder a um dos questionamentos da recorrente,
quanto à revisão de oficio do lançamento. Em primeira instância, a Turma Julgadora já havia
esclarecido este ponto, ao demonstrar que a Autoridade Administrativa limitou-se a realizar as
alocações dos pagamentos aos débitos informados. Com isto, teria apreciado fato não
conhecido ou não provado à época do lançamento, amoldando-se à situação prevista no inciso
VIII do art. 49 do CTN, verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de oficio pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento anterior;
•

Com efeito, o fato não conhecido pela autoridade era que o pagamento do valor
declarado em DCTF fora feito não em quota única, e sim em três quotas. Ao tomar
conhecimento desse fato, a autoridade alocou os pagamentos aos débitos, reduzindo o valor
exigido àquele que correspondia efetivamente à diferença declarada e não paga. Isto, ressaltese, em beneficio da interessada. Não houve qualquer modificação na matéria autuada, tão
somente redução do quantum exigido, em razão da comprovação do pagamento de parte do
valor lançado.
Improcedente, portanto, a alegação da recorrente de que teria havido
modificação do lançamento, já consumado nos termos do art. 142 do CTN.
Quanto à segunda alegação, de que os débitos apontados no lançamento já
teriam sido integralmente quitados, verifico que assiste razão à recorrente.
O lançamento foi originado de auditoria interna de pagamentos informados na
DCTF. Especificamente quanto ao débito remanescente, o relatório de fl. 12 demonstra o valor,,,,
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de R$ 19.031,59, com vencimento em 30/01/1998, correspondente ao IRPJ (cód . go 2089) do
quarto trimestre de 1997. O valor consta da DCTF n° 0000100199800259647. Desde que não
foi localizado pela SRF o pagamento correspondente, procedeu-se ao lançamento de oficio,
conforme legislação vigente à época.
Desde o início o contribuinte identificou não um DARF, conforme informou na
DCTF, mas três pagamentos, totalizando (R$ 4.541,75 + R$ 5.660,30 + R$ 8.829,54 = ) R$
19.031,59, o exato valor declarado.
A diferença surgiu porque o contribuinte apresentou DIRPJ com valores
diferentes da DCTF. Nesta última, conforme já referido, constava débito de R$ 19.031,59. Na
primeira, para o mesmo tributo e período, os débitos totalizavam R$ 25.719,32.
Ao alocar os pagamentos, a Administração Tributária cobriu primeiro a
diferença entre DIRPJ e DCTF (R$ 25.719,32 — R$ 19.031,59 = R$ 6.587,53) e somente após
alocou os pagamentos restantes ao valor declarado em DCTF. Obviamente, o valor que restou
em aberto para a DCTF foi exatamente a diferença de R$ 6.587,53. Esse procedimento foi
descrito pela Turma Julgadora no acórdão recorrido, às fls. 94/95.
Entendo que a alocação de pagamentos efetuada pela Autoridade Administrativa
não foi correta. Pelos DARFs apresentados, fica evidenciado que o contribuinte objetivou o
pagamento do valor declarado em DCTF. Assim, nos termos em que o lançamento foi efetuado
(Falta de recolhimento ou pagamento do principal — declaração inexata, com base em valores
declarados em DCTF), nada resta da exigência, integralmente extinta mediante pagamento.
Lembro que, à época, tanto a DCTF quanto a DIRK! constituíam confissão de
dívida, mas a esta última era atribuído caráter subsidiário em relação à primeira. No caso
concreto, desde que constatado que os débitos declarados em DCTF estavam extintos por
pagamento, e que a DIRPJ exibia valores superiores, ainda, em aberto, caberia à Administração
Tributária investigar os motivos dessa diferença e, se fosse o caso, lançar (conforme legislação
da época) ou cobrar diretamente (segundo legislação superveniente) os valores cabíveis.
Da maneira como foi feita, a exigência de valores determinados com base em
auditoria interna de pagamentos informados na DCTF não pode subsistir, posto que o crédito
tributário foi integralmente extinto por pagamento.
Pelo exposto, voto pelo provimento integral do recurso voluntário.
Sala das Sessões, em 06 de março de 2008.

WALDIR VEIG ROCHA
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