DF CARF MF

Fl. 449
CSRFPL
Fl. 415

1

414

-1
1
0
0
2
/

MINISTÉRIO DA FAZENDA

CSRFPL

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
18 FISCAIS

10
0
5.0

CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo nº

10855.001018/200111

Recurso nº

Extraordinário

Acórdão nº

9900000.504 – Pleno

Sessão de

29 de agosto de 2012

Matéria

CSLL

Recorrida

A
R
E

Ó
C
A

RD

G

S
ES

C
O
PR

-C
D
Soral Veículos
PG Ltda.
NO
DOASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

Recorrente

ÃO

F
R
A

O

85
0
1

Fazenda Nacional

Exercício: 2002

CSLL. DECADÊNCIA. 
O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) contase do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo não ocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação
do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do relatorio e votos que integram o presente julgado.
OTACÍLIO DANTAS CARTAXO  Presidente.
ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR  Relator.
EDITADO EM: 23/12/2012
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Otacílio Dantas Cartaxo, Susy Gomes
Hoffmann, Valmar Fonseca de Menezes, Alberto Pinto Souza Júnior, Francisco de Sales
Ribeiro de Queiroz, João Carlos de Lima Júnior, Jorge Celso Freire da Silva, José Ricardo da
Silva, Karem Jureidini Dias, Valmir Sandri, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Elias Sampaio
Freire, Gonçalo Bonet Allage, Gustavo Lian Haddad, Manoel Coelho Arruda Junior, Marcelo
Oliveira, Maria Helena Cotta Cardozo, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Henrique
Pinheiro Torres, Francisco Maurício Rabelo de Albuquerque Silva, Júlio César Alves Ramos,
Maria Teresa Martinez Lopez, Nanci Gama, Rodrigo Cardozo Miranda, Rodrigo da Costa
Possas, Mercia Helena Trajano Damorim que substituiu Marcos Aurélio Pereira Valadão.
1

DF CARF MF

Fl. 450

.

Relatório
Tratase de Recurso Extraordinário interposto pela Fazenda Nacional (doc. a
fls. 393 e segs.), com fundamento no arts. 9º e 43 do Regimento Interno da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 147, de 2007, em face do Acórdão n°
CSRF/015.958, que negou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional e que restou
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO
LÍQUIDO  CSLL

SOCIAL

SOBRE

O

LUCRO

Exercício: 1997
EMENTA: DECADÊNCIA
Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o termo
inicial para a contagem do prazo qüinqüenal de decadência para a
constituição do crédito é a ocorrência do respectivo fato gerador, a teor
do art. 150, § 4 o do CTN. Precedentes da CSRF.
Recurso especial provido.
Nos fundamentos do voto vencedor, o redator designado sustenta:
"O tema em referência não comporta divagações, em vista da edição
da Súmula Vinculante de n. 08 pelo C. Supremo Tribunal Federal [que
reconhece, com efeitos erga omnes, a inconstitucionalidade dos artigos
45 e 46 da Lei n. 8.212/91] e da remansosa jurisprudência deste
Colegiado sobre o tema [segundo a qual se reconhece a decadência
do direito de o Fisco constituir créditos de tributos sujeitos a
lançamento por homorlogação referentes a fatos geradores ocorridos
anteriormente a 5 (cinco) anos contados da ciência do respectivo
lançamento (CTN, artigo 150, § 4˚ ) , independentemente de ter sido
realizado (ou não) o pagamento antecipado do tributo)]".
Em breve síntese, a recorrente se insurge contra a referida decisão, por
entender que contrariou a adequada análise dos dispositivos constantes do art. 150, § 4˚, e art.
173, I, ambos do CTN, tendo em vista que, nas hipóteses de total ausência de recolhimento do
tributo sujeito a lançamento por homologação, o início da contagem do prazo decadencial
deverá ser postergado para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o referido
lançamento poderia ser efetuado.
Em despacho a fls. 410, o Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais
admitiu o Recurso Extraordinário da Fazenda Nacional, por entender que atendia aos
pressupostos de recorribilidade.
Cientificada do recurso extraordinário da Fazenda Nacional, conforme
informação a fls. 414, a contribuinte não apresentou contrarrazões.
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Voto
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, Relator.
O recurso extraordinário da Fazenda Nacional atende aos pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Inicialmente alerto que a questão posta em julgamento reside unicamente em analisar a
preliminar de decadência do lançamento da CSLL dos fatos geradores de janeiro a março de
1996, a qual foi reconhecida pelo acórdão recorrido, por entender aplicável, na espécie, o art.
150, §4˚, do CTN.
Todavia, a questão relativa ao dies a quo da contagem do prazo decadencial
dos tributos lançados por homologação encontrase, hoje, pacificada, no âmbito judicial e
administrativo, em razão da decisão do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos
repetitivos, se não vejamos o teor de parte da ementa do Acórdão do RESP n° 973733 / SC, in
verbis:
“1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito
tributário (lançamento de ofício) contase do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos
em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a
despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do
débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário,
importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito
tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontrase
regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a
regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao
lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado
(Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial regese pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à
ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, revelandose inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4º, e 173, do
Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial
decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro",
3ª ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro,
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"Direito Tributário Brasileiro", 10ª ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e
Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuidase de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento
antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de
janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos
tributários respectivos deuse em 26.03.2001.
6. Destarte, revelamse caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o
Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543
C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”

Assim, para que incida a regra do art. 150, § 4˚, do CTN, há que se perquirir
se houve pagamento ou declaração prévia do débito. Ao se compulsar os autos, mais
especificamente a fichas 11 dos meses de janeiro, fevereiro e março da DIPJ 1997 (doc. a fls.
100 a 102) verificase que a contribuinte apurou prejuízo contábil e base de cálculo negativa da
CSLL nesses três meses. Todas as linhas que poderiam indicar antecipação de pagamento.
Concluo assim que não houve antecipação de CSLL relativa aos fatos geradores dos três
primeiros meses de 1996.
Como não houve antecipação de pagamento da CSLL, há que se aplicar, ao
caso, a regra de decadência do art. 173, I, do CTN. Assim, para os fatos geradores dos três
meses de 1996, o lançamento poderia ocorrer no próprio ano de 1996, logo, o dies a quo do
prazo decadencial passa a ser 01/01/1997 e, consequentemente, o dies ad quem, 31/12/2001,
razão pela há que se afastar a preliminar de decadência do lançamento em tela, já que a ciência
da contribuinte se deu em 10/04/2001.
Em face do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
extraordinário da Fazenda Nacional, para afastar a decadência dos lançamentos da CSLL do
período de apuração de 2001 e, por isso, retornar os autos à Primeria Turma da CSRF, para
prosseguir no julgamento do mérito.
(documento assinado digitalmente)
ALBERTO PINTO S. JR.  Relator.
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