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MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
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Recurso n"

139.777 Voluntário

Acórdão n"
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Sessão de

9 de dezembro de 2010

Matéria

COFINS - AUTO DE. INFRAÇÃO

Recorrente

ENGOMATÊXTIL LTDA..

Recorrida

FAZENDA NACIONAL

NORMS GERAIS DE DMEITO TRIBUTARIO
Ano-calendário: 1997
COFINS. EXTINÇÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Nos lançamentos por homologação, sem que a Fazenda Pública tenha se
pronunciado quanto ao pagamento antecipado efetuado pelo contribuinte,
extingue-se o crédito tributário após cinco anos contados da ocorrência do
fato gerador, desde que no haja MAIO prazo fixado em lei, nos termos do art..
150, § 4 0 , do Código Tributário Nacional (CTN). Em relação aos fatos
geradores em que houve antecipação de pagamento por parte do contribuinte,
operou-se a homologação tácita do art, 150, § 40, do CTN, e, em relação aos
demais, a decadência prevista no art. 173, 1, do mesmo diploma legal.

ASSUNTO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Ausentes, temporariamente, os
conselheiros Antônio Mario de Abreu Pinto (Suplente) e Daniel Maurício Fedato.
Assinado digitalmente .
ALEXANDRE KERN - Presidente.
Assinado digitalmente
HELCIO LAFETA REIS - Relator.

EDITADO EM: 24/12/2010
:

17.1

(; 1), 1.=
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alexandre Kern
(Presidente). Lafetri Reis (Relator), Belchior Melo de Sousa e Elias Fernandes Eufrasio
(S pie ite). Ausentes, temporariamente, os conselheiros Antônio Mario de Abreu Pinto
(Si plente) e Daniel Maur icio Fedato_

R latório
'Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 73 a 77) interposto ern face de decisão
da DRJ Ribeirao Preto/SP (fls.. 64 a 66) que julgou procedente o auto de infração relativo a
CofinS, decorrente de trabalhos fiscais em que se detectou recolhimento a menor da
co tribuição (Us. 4 a 40).
Conforme consta da Informação Fiscal as fls.. 38 a 39, a sociedade empresária
et optante pelo Simples desde janeiro de 1997, sendo que recolhera aos cofres públicos
va ores
com código de receita n° 2172, relativo a Cofias, tendo apresentado
de laração retificaclora do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, com opção pela forma de
tri utação com base no lucro real,
Instado a esclarecer tais constatações eia mais de uma ocasião, o contribuinte
nã respondeu as intimações a ele endereçadas, em razão do que se lavrou o auto de infração,
en que as diferenças apuradas constam do Demonstrativo de Imputação as fls, 31 a 34,
Apôs ciência do auto de infração, o contribuinte impugnou a exigência (Us..

4 a 48), alegando que o saldo devido, apôs compensação com valores da contribuição para o
PIS pagos a maior, teria sido retificado com a entrega da declaração do imposto de renda
ifreadora do exercício de 1998, sendo que a fiscalização não teria considerado os novos
valores' in formados.
Argumentou, ainda, que a multa de oficio, no percentual de 75%, seria
abusiva e que dever ia ser reduzida a 20%.
A DRJ Ribeirão Preto/SP, ao apreciar a Impugnação, decidiu pela
pipcedéncia do lançamento (fls. 64 a 66), considerando que a falta ou insuficiência de
olhirnento da Cofias, apurada em procedimento fiscal, ensejaria o lançamento de oficio corn
acréscimos legais,
Decidiu, também, no sentido de que a compensação ser ia regida por regras
próprias, não se constituindo o processo de constituição do crédito tributário no meio adequado
d fazê-la, bem como pela procedência da aplicação da multa de oficio, no percentual previsto
er lei, por se tratar de caso de recolhimento a menor de ti ibuto devido.
No se conformando com os termos da decisão a quo, o contribuinte recorre
a este Conselho (fls. 73 a 77) e reitera seu pedido de cancelamento do auto de infração,
r pisando os mesmos argumentos,
o relatório.
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Conselheiro 1-161cio Lafetá Reis
O recurso é tempestivo, atende as denials condições de admissibilidade e dele
tomo conhecimento..
Conforme acima relatado, o auto de infração decorreu de trabalhos fiscais em
que se detectou recolhimento a menor da corm ibuição do ano-calendário de 1997, sendo que,
instado a esclar ecer as divergências apuradas, o contribuinte não se pronunciou.
De inicio, constata-se que o lançamento de oficio operou-se num momento em
que já não mais se assegurava à Fazenda Pública o direito em questão, em face da ocorrência
da homologação tácita dos pagamentos antecipados efetuados pelo contribuinte e da
decadência relativamente aos meses em que tal providência não se operara, conforme sera a
seguir demonstrado,
Apesar de se referir a matéria não ventilada pelo Recorrente, trata-se de
questão de ordem pública suscittivel a qualquer momento da relação processual, cabendo a este
Colegiado se pronunciar corn vistas a conformação da controvérsia aos contornos do sistema
jurídico pátrio.
Tendo o contribuinte tido ciência do auto de infração em 20 de junho de 2003
(1l. 45) e os fatos geradores objeto do lançamento se referirem ao ano-calendário de 1997,
naquela data, há havia transcorrido o prazo de cinco anos contado das datas dos fatos geradores
ocorridos nos meses de abril, agosto e dezembro de 1997, nos termos previstos no art. 150,
cupid, e § 4 0 do Código Tributário Nacional (CTN), tendo-se em conta que o contribuinte havia
antecipado os pagamentos respectivos, ainda que em valores menores que os apurados pela
Fiscalização, conforme consta do Demonstrativo de Imputação As fls. 31 a 34 e na tela do
sistema de pagamentos da Receita Federal A fl. 30.
0 Supremo Tribunal Federal, por meio da Sumula Vinculante n° 8, a seguir
transcrita, declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/1991, que previa o prazo
deeaclencial de dez anos para a constituição de créditos tributários relativos a contribuições
sociais.
São inconstinicionals o parágrafo único do a; ligo 5" do DecrewLei n" I 569/1977 e os ai tips 45 e 46 da Lei n" 821.2/199/, que
tratam de pt eso ição e decadéncia de crédito tributário (Sumula

vinculante n°8 de 12/06/2008).
A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 103-A e §§, determina que o
conteúdo de sumula vinculante deve ser observado pelo Poder Judiciário e pela Administração
PUblica, in vet his
103-,-1 O Supremo Dibunal Fedo ai poderá, de oficio ou
po, pi ovocação. mediante decisão de dois terços dos setts
membios. após reiteradas decisões sobre matéria constitucional,
op oval Amnia que, a pal lit de sua publicação na imprensa
oficial. lerá efeito vinculante em relação aos *Milk órgãos do
Poder Judiciário e it administração pública direta e twin eta,
nas esferas fetter al. estadual e municipal, bent como pm °ceder it
-sua 'Ms& ou cancelamento. na forma estabelecido em lei

I r•

;',J

(/ncluidn pela EMCIIda Constitncianal n" 45, de 2004) Wide. Lei
11.417, de 200a - Grifei

n"

I" A súmula loci p or objetivo et validade. a interpretação e a
diccitict de nor nuts determinadas, acerca das quais haja
controvdrsia atrial entre judiciaries mi elute esses e a
administ, (Kilo pública que man etc gr ave insegur anca lurid/ca e
relevante multiplicação de processos sobre questão !dancer
sç 2" Sem prejuizo do qua vier a set estabelecido em lei, a
aprovação. IIIViSf70 ou cancelamento de sfirrtula poderei set
provocada par aqueles que podem pr opal a agile direta de
iirconstituciortalidade
§ 3° Do ato administrative ou decisão judicial que contrai ia; a
súmula apliccivel on que indevielamente a aplica caberei
reclamação ao Sup: emo Tribunal Federal que. julgando-a
pi ocedente, anulará o ato administrative ou cascarei a decisão
judicial reclamada, e determinate; que outra seja pi ofer ida com
ou sera a aplicação da súmula, confia me o caso "
Consoante tais dispositivos, o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais — CARP
prevd dispensa, por patte dos julgadores, de observância de lei
já eclarada inconstitucional pelo SIP, a saber .:
Art. 62 Fica vedado aos mentb: os tiers turmas de
julgamento do (2ARP" afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo inlet nacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstinicionalidade
Pardo afo único. O disposto no capat não se aplica aos
casos de ira/ado, acordo inlet nacional, lei ou ato
normativo
I - que já tenha sido declarado Mew:861100nd por
decisão plendria definitiva do Supremo Tribunal Federal,

(grifei)
No mesmo sentido, a Lei Complementar n ° I 18/2008 revogou o referido art„
45, conforme demonstrado a seguir:
Art 13. Ficam revogados
1 — a partir da data de publicação desta Lei Complementar
a) os arts. 45 e 46 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

Dessa forma, diante do fato de se tratar a Cofins de tribute sujeito ao
la çamento por homologação previsto no art.. 150 do MN, para fins de apuração do prazo
d cadencial, deve-se aplicar a regra prevista no § 40 do mesmo artigo, in verbis
1,50 0 !emollient() pot homologação. que oco; re quanta aos
tributes cuja legislação an ibua ao sujeito passive, o clever de
antecipa, o pagamento sem pnivio exame da autoridade
culministrativa, ape, u-se pelo ate em que a referida autotidade,
tomando conhecimento da atividade assim eve; cida pelo
obi igado, exp, essameme a homologa
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§ 4° Se a lei 11C7C) fixar prato a homologação. sera ele de cinco
arms, a coma' da °co, Facia do fair, get odor, expir ado esse
prazo sent que a Fazenda Pública 5C tenha pronunciado.
consider a-se homologado o lançamento e definitivamente extimo
o crédito,salvo se comprovada a °cot -I-Curcio dc dolo. [mande ou
simulação

Considerando que no presente caso houve pagamentos antecipados em telação
aos latos geradores ocorridos nos meses de abril, agosto e dezembro de 1997, recolhimentos
esses sujeitos á homologação por parte da Fazenda Pública, tem-se por configurada
homologação tácita do lançamento, por ter havido atuação *via do contribuinte voltada ao
cumprimento da obrigação tributária .
Em relaçio- aos demais fatos geradores, relativos aos meses de janeiro,
fevereiro, março, maio, junho, julho, setembro, outubro e novembro de 1997, por niio ter
havido pagamento antecipado por parte do contribuinte, deve-se aplicar a regra geral da
decadência prevista no art. 173, 1, do CTN, in verb's;
Art 173 0 direito de a Fazenda Pública comfit:11r o cm édito
ibutório ex//ligue-se após 5 (cinco) anos, contados.

ii

- do primeiro dia do exer cicio seguinte aquele em que o
lançamento podei la ter sido efetuado,

0 Superior Tribunal de Justiça (STI) já decidiu nesse sentido, con forme se
verifica na ementa a seguir reproduzida referente ao REsp 445.137/MG de agosto de 2006:
PROCESSU1L CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISS. LISTA DE
SERVIÇOS TAXATIVIDADE INTERPRETAÇJO EXTENSIVA
PREOUESTIONAMENTO AUSÊNCIA PRAZO
DECADENCIAL CORREC.J0 DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
1NiCIO DA AC-TO FISCAL NOTIFICAÇJO DO
LAKAIENTO SCIMULAS 7 E 211 DO ST./ SÚMULAS 282 E
3.5600 STF ARTIGO .535. II, DO CPC
(

3

Se não houve pagamento antecipado pelo contribuinte.

cabível o lançamento direto substinnivo, previsto no at t 149, V
cio CTN e o pi azo decadencial rege-se pela regra geral do art
173, I do C/ mV /'i'cedcmitc, da 1" Seção

9 Recurs° especial conhecido em par le e pi avid°

Nesse mesmo sentido, tem se o seguinte posicionamento doutrinário:
-

Nas cams de nibutos sujellos a lançamento por homologação,
podem ocorler duas hiptiteseS guard() à contagem do praw
decadencial do Fisco pat a a constituiçao do miclito tributch lo.
I) quando o cony ibuinte efetua o pagamento no vencimento. o
pi (co polo o lançamento de oficio de eventual diferença 01110101
, ainda devida, é de cinco arias comados da ocorriarcia do faro
gerador; forte no art 150, § 4°, do CTN; .?) quando o
‘;: - -r)iac;if.) UtF ET?
5

contribuinte não clique, o pagamento no vencimento. o m azo
para o lançamento de oficio er de chic° anus coniados do
primeiro dia do exercício seguinte ao de °col ratio do fato
get adom. o que decor re da aplicação.ao caso, do al I /73, I, do
CTN Importante é considerar que, conform o rasa sere
oplicavel um on outs o pm azo; jamais os dois suces.sivamente, pois
são excludentes um do outro Ong() caso da cvlicacão da repo
especial ou da regra geral, jamais aplicando-se as duos no
mesmo caso"
Esse entendimento acima reproduzido consta da súmula n° 219 do extinto
'Fri unal Federal de Recursos, bem como da decisfro do Tribunal Regional Federai da 4'
2' Turma, AC 2004.70.00.004560-0/PR, in verbis:
Re

[FR Sfintula tr° 219 - 12-08-1986 - Di 18-08-86
Antecipa cão de Pagamento - Direito de Constituir o Crédito
Pt erhienciar lo - Extinção - Palo Gel ado,
Não havendo antecipação de pagamento, o di, eito de constitub
o crédito previdenciar lo extingue-se decorridos cinto anos do
pm imeiro dia do exercido seguinte aquele em que mot reu o Rao
ger odor

AP ELAÇAO Ciro_ N" 2004 70 00 004560-0/PR EXECIA7.i0
FISCAL DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
1 Em relação aos tributas stdeitas ao lançamento por
homologação, poderá ocorrer as seguintes situaçaes. (a) o
corm ibuinte efetua o pagamento tempestivo do n ibuto neste
caso, a Fazenda poderá homologar ou efetuar lançamento de
oficio de eventuais diferenças no prazo decadencial de 5 anos
contados na forma do artigo 150. § 4°, do Cl r\i; (b) o
conn ibuime não efetua o pagamento tempestivo o Fisco terá
que efetuar lançamento de oficio no prazo decadencicd de 5 anos
contados na for uma do ar ligo 173, I. do CM
(

)

4 No caso em tela, não houve qualquer pagamento, incidindo.
pois. o prazo do aIr 173, 1, do CT Al O Auto c/c ação lavrado
em janeiro de 2000 relativamente a Lampert:Was de 1989/1990
evela Iançamertto a &slew°, quando o NA° já decaita de tal
clireito
Portanto, tendo em vista que o auto de infração foi lavrado em 20 de junho de
2q03,, aplicando-se quaisquer das regras de decadência anteliormente abordadas —
h moio
gaçao tácita ou regra geral da decadência—, tem-se que a totalidade do crédito tributúrio
re rente aos fatos geradores ocortidos em 1997 já se encontrava decaído naquela data, com
b e nos dispositivos acima reproduzidos.

AULSEN, Leandro, Direito tributaria; Constituição e código uibutario a luz da doutrina e da jurisprudEncia
. ed. Potro Alegre: Livraria do Advogado Editora; ESMAPE, 2008
!
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Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, no
sentido de cancelar o lançamento de oficio em face da decadência operada e da homologação
tácita dos pagamentos antecipados pelo contribuinte..

E. como voto.

Assinado digitalmente
1-Idlcio Lafeta Reis - Relator

7

Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Terceira Seção - Terceira Camara

CARF-MF
Fl

Processo n." :10865.000741/2003-25
Recorrente : ENGOMA TEXTIL LIDA.

TERMO DE INTIMAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no § 4 do art.. 63 e no § 3 2 do art. 81 do
Anexo II, c/c inciso VII do art. 11 do Anexo I, todos do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n9 256, de 22 de junho de
2009, fica um dos Procuradores da Fazenda Nacional, credenciado junto a este Conselho,
intimado a tomar ciência do Acórdão n2 330.3-01.027.
Brasilia - DF, em 14 de janeiro de 2011.

f

Areovaito Mariano Tavares
Chefe da Secretaria da Terceira Seção Terceira Camara

Ciente, com a observação abaixo:
1
( ) Apenas com ciência
( )Com embargos de declaração
( ),Com recurso especial

