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MINISTÉRIO DA FAZENDA
PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
QUARTA CÂMARA

Processo n°

10840.002166/2002-01

Recurso n°

153.750 Voluntário

Matéria

IRF

Acórdão n°

104-23.227

Sessão de

29 de maio de 2008

Recorrente VANÉ COMERCIAL DE AUTOS E PEÇAS LTDA.
Recorrida

5'. TURMA/DRJ-RIBEIRÃO PRETO/SP
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE — IRRF
Ano-calendário: 1997
IRFONTE - VALOR INFORMADO EM DCTF - NÃO
RECOLHIDO - IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO Incabível o lançamento para exigência de valor declarado em
DCTF e não recolhido. O imposto e/ou saldo a pagar, apurado em
DCTF, deve ser encaminhado à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição na Dívida Ativa da União.
MULTA ISOLADA - Com a redação dada pela Lei n° 11.488, de
15 de junho de 2007, ao artigo 44, da Lei n°. 9.430, de 1996,
deixou de existir a exigência da multa de oficio isolada de setenta
e cinco por cento por recolhimento de tributos em atraso sem o
acréscimo da multa de mora. Portanto, as multas aplicadas com
base nas regras anteriores devem ser adaptadas às novas
determinações, conforme preceitua o art. 106, inciso II, alínea
"a", do Código Tributário Nacional.
TRIBUTO RECOLHIDO FORA DO PRAZO SEM
ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA - EXIGÊNCIA DE
JUROS DE MORA DE FORMA ISOLADA - É cabível, a partir
de I° de janeiro de 1997, a exigência isolada dos juros de mora,
pelo recolhimento extemporâneo de débitos para com a União,
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal (art 61, § 3°, da Lei n°. 9.430, de
1996).
JUROS - TAXA SELIC - A partir de 1° 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 1°
CC n° 4).
Recurso parcialmente provido.
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por
VANÉ COMERCIAL DE AUTOS E PEÇAS LTDA.
ACORDAM os Membros da Quarta Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, pelo voto de qualidade, DAR provimento PARCIAL ao recurso para considerar
inadequada a exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte e consectários por meio de Auto
de Infração e excluir da exigência a multa isolada, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado. Vencidos os Conselheiros Heloísa Guarita Souza, Rayana Alves de
Oliveira França, Renato Coelho Borelli (Suplente convocado) e Gustavo Lian Haddad que,
além de excluírem a multa isolada, admitiam a lavratura de Auto de Infração para exigir
Imposto de Renda Retido na Fonte e consectários.

,
n-tti.
,,MARIA HELENA COTTA CAlteS
Presidente

NTOI.N1110 S
IPOiRTINEZ
Relator

FORMALIZADO EM:

02 JuL 2008

Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros Nelson Mallmann e Pedro Paulo
Pereira Barbosa. Ausente justificadamente o Conselheiro Pedro Anan Júnior.
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Relatório
Em desfavor da contribuinte, VANÉ COMERCIAL DE AUTOS E PEÇAS
LTDA., supra qualificada, foi lavrado o auto de infração para exigência de crédito tributário no
valor total de R$ 17.685,90, em virtude de apuração de irregularidades quanto a quitação de
débitos em auditoria da Declaração de Contribuições e Tributos Federais - DCTF, períodos de
apuração de 1997.
A autuação decorre de constatação: a) de falta de recolhimento de débitos de
IRRF (fls. 07/09), declarados em DCTF, sendo exigido o valor do imposto devido, acrescido de
juros de mora e multa de oficio; b) de recolhimento a destempo da contribuição sem acréscimo
de juros de mora e multa de mora (fls. 10 e 12), sendo exigidos os valores que deixaram de ser
recolhidos a título de juros de mora, bem como a multa isolada calculada com base no valor do
imposto recolhido.
Cientificada, a autuada impugnou o lançamento, em 14/06/2002 (fls. 01),
alegando, em síntese, de acordo com suas próprias razões:
- que os valores relacionados no auto de infração seriam
insubsistentes, em face dos respectivos pagamentos efetuados nos
prazos legais, de conformidade com os prazos definidos na legislação,
conforme cópias de Datfjuntadas àsfls. 16/20;
- que seria inexigível o crédito tributário a si imputado: a) por não ter
ocorrido qualquer lançamento por parte da Fiscalização, mas sim a
simples utilização de declaração do contribuinte que, por ser ato
particular, não removeria o ônus do lançamento que incumbe
privativamente á administração; b) por não ter sido comprovado o fato
que caracterizaria sua conduta ilícita;
- que deveria ser relevada a multa lançada por aplicação do instituto
da denúncia espontânea previsto no art. 138 do Código Tributário
Nacional (CTN);
- que seria ilegal e/ou inconstitucional a exigência de juros de mora
com base na taxa Selic;
- que elementos colhidos em decisões administrativas e judiciais, nos
quais não figurou como parte interessada, estariam a amparar seus
argumentos.

Em revisão de oficio do lançamento levada a efeito pela autoridade preparadora,
com fulcro nos artigos 145, III, e 149, VIII, do CTN, o exame da procedência da exação, por
este julgador administrativo se limitará à matéria controversa, ou seja, à parcela remanescente
da exação, correspondente aos valores de R$ 106,16 (principal), acrescido de multa de oficio e
juros de mora, conforme item 4.1 do auto de infração de fls. 05, de R$ 1.083,94 (multa
isolada), conforme item 4.2.3 do auto de infração, e de R$ 14,45 Juros de mora), conforme se
verifica no despacho de fls. 48.
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A autoridade recorrida, ao examinar o pleito, decidiu, por unanimidade, pela
procedência do lançamento, através do Acórdão - DRJ/RPO n°. 12.964, de 12/06/2006, às fls.
139/142 nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 1997
Ementa: FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento de débitos do IRRF, 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: PAGAMENTO SEM ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA
ISOLADA.
O pagamento a destempo de tributos sem os acréscimos legais Ouros e
multa de mora) sujeita o infrator à exigência, de oficio, das diferenças
não recolhidas e da multa isolada calculada sobre o valor do imposto
recolhido.
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 Procedente em Parte.

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/08/2006 e com ela não se
conformando, interpôs o recurso voluntário de fls. 151/174 em 04/09/2006, no qual reitera os
argumentos da impugnação, aditando os seguintes pontos:
- que o contribuinte cumpriu regularmente com todas suas obrigações;
- que no caso concreto não ocorreu lançamento, fato esse que toma nula a
cobrança pretendida;
- que não ocorreu qualquer lançamento, como ato administrativo constitutivo ou
declaratório do débito em execução;
- que o fato do contribuinte declarar o próprio tributo não tem o condão de
substituir o lançamento, pois se trata de cumprimento de mera obrigação acessória;
- que cabe ao fisco o ônus de comprovar a ocorrência da infração;
- questiona a ilegalidade da cobrança da taxa selic.
É o Relatório.
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Voto

Conselheiro ANTONIO LOPO MARTINEZ, Relator
O recurso preenche as condições de admissibilidade. Dele conheço.
A questão cinge-se à auditoria interna na DCTF, e a supostas irregularidades
detectadas ao confrontar os valores declarados com os pagamentos efetuados.
Antes de avançar na análise do mérito cabe registrar algumas questões
prejudiciais. Apreciando a fundamentação legal, verifica-se às fls. 06 que o enquadramento
legal é o artigo 44 da Lei n°. 9.430/1996: multa isolada sem pagamento de multa de mora.
Ocorre que essa hipótese legal deixou de existir, primeiramente com a Medida
Provisória n°. 303/2006, posteriormente com a edição da Medida Provisória n°. 351/2007, e,
hoje, com a redação dada pela Lei n° 11.488, de 15/06/2007, que deu nova redação ao artigo 44
da Lei n°. 9.430/1996, devendo, portanto, ser aplicada a lei mais benigna, que não dispõe sobre
esse tipo de infração.
É nesse sentido a jurisprudência desse Conselho, como se verifica no Acórdão
no. 104-22.209, da sessão de julgamentos de 25/01/2007, da lavra do Conselheiro Nelson
Mallmann, cuja ementa é a seguinte:
"NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO - RETROATIVIDADE
BENIGNA DA LEI - EXTINÇÃO DE PENALIDADE - MULTA DE
OFICIO ISOLADA POR FALTA DA MULTA DE MORA - Com a
edição da Medida Provisória n. 351, de 2007, cujo artigo 14 deu nova
redação ao artigo 44 da Lei n. 9.430, de 1996, deixou de existir a
exigência da multa de oficio isolada de setenta e cinco por cento por
recolhimento de tributos em atraso sem o acréscimo da multa de mora.
Portanto, as multas aplicadas com base nas regras anteriores devem
ser adaptadas às novas determinações, conforme preceitua o art. 106,
inciso II, alínea "a", do Código Tributário Nacional.
Recurso provido."

Deste modo no que toca a multa isolada, e de se afastar a mesma como efeito da
retroatividade benigna da Lei.
No que toca ao imposto, multa de oficio e juros de mora em que pese a
argumentação da contribuinte, sobre a possibilidade de regularização de oficio do erro de
preenchimento apontado, o lançamento deve ser cancelado, pois os valores informados em
DCTF e não pagos, devem ser encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional para
inscrição na Dívida Ativa da União, eis que exigíveis de imediato ante a declaração de dívida.
É o que se depreende do art. 18 da Lei n°.10.833, de 19/12/2003, que trouxe
profundas mudanças ao artigo 90 da Medida Provisória n°.2.158-35:
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Medida Provisória 2.158-35.
"Art. 90. Serão objeto de lançamento de oficio as diferenças apuradas,
em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de
exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos
tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal."

Lei n°.10.833/2003.
"Art. 18. O lançamento de oficio de que trata o art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 14 de agosto de 2001, limitar-se-á à
imposição de multa isolada em razão da não-homologação de
compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964. (Redação dada pela Lei
n°.11.051, de 2004)."

Logo, só é cabível o lançamento de oficio nos casos de dolo, fraude ou
simulação e, ainda assim, deveria ser lançada apenas o juros e a multa, isoladamente.
Não sendo cabível o lançamento (eis que a dívida está declarada) também não
são exigíveis, em sede administrativa, a multa e os juros, já que estes poderão ser cobrados
diretamente em dívida ativa.
Restou apenas o juros de mora lançado de forma isolada, no valor de RS 14,45
Nesse ponto tendo em vista que não prosperam os argumentos da suplicante, uma vez que
inquestionavelmente o documento de fls.05/06 constituem o crédito tributário. Com base na
legislação, a partir de 1° de janeiro de 1997, os juros de mora previstos no artigo 61, § 1 a 3°,
da Lei n°. 9.430, de 1996, são exigidos isoladamente, sob o argumento do não recolhimento de
débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na legislação.
Lembrando que a aplicação da taxa Selic, como juros de mora, está consolidada
na esfera administrativa, aplicável o conteúdo da Súmula 1° CC n°4:
"A partir de 1° de abril de 1995, os juros morató rios 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 - SELJC para títulos
•
federais."

Diante do exposto é de se manter a cobrança dos juros de mora isolados, item
4.2.2 do auto de infração.

6

Processo n° 10840.002166/2002-01

Acórdão n.° 104-23.227

CC0 /coe

Fls. 7

Nestes termos, posiciono-me no sentido de CONHECER do recurso e, no
mérito, DAR provimento PARCIAL ao recurso para considerar inadequada a exigência de
Imposto de Renda Retido na Fonte e consectários por meio de Auto de Infração e excluir da
exigência a multa isolada.
É o meu voto.
Sala das Sessões - DF, em 29 de maio de 2008
tlip 1110 V\
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