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ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA  CPMF
Anocalendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. CINCO ANOS,
NOS TERMOS DO CTN. SÚMULA VINCULANTE DO STF Nº 8/2008.
Editada a Súmula vinculante do STF nº 8/2008, segundo a qual é
inconstitucional o art. 45 da Lei nº 8.212/91, o prazo para a Fazenda proceder
ao lançamento das contribuições sociais é de cinco anos, nos termos do
Código Tributário Nacional.
TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 173, I, DO
CTN. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62A DO RICARF. MATÉRIA
JULGADA NA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ.
Nos termos do artigo 62A do Regimento Interno do CARF, as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado na
sistemática do artigo 543C do Código de Processo Civil, entendeu que 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 termos do inciso I do
artigo 173 do CTN, e não de acordo com o § 4º do artigo 150, 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.
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NORMAS PROCESSUAIS. DEPÓSITO JUDICIAL. MULTA. JUROS..
Somente a realização de depósito no valor integral do crédito tributário,
determinado pela RFB, dentro do prazo de vencimento do tributo, implica em
inexigibilidade de juros de mora e multa de mora.Caso contrário é lícita a
exigência do montante integral do crédito tributário.

C
Ó

P

IA

RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE PROVIDO EM PARTE

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso especial, nos termos do voto do Relator. O Conselheiro Antônio
Lisboa Cardoso participou do julgamento em substituição à Conselheira Maria Teresa Martínez
López, que se declarou impedida de votar. Fez sustentação oral a Dra. Fabiana Carsoni Alves
Fernandes da Silva, OAB/SP nº 246.569, advogada do sujeito passivo.

(assinado digitalmente)
OTACÍLIO DANTAS CARTAXO  Presidente.
(assinado digitalmente)
RODRIGO DA COSTA PÔSSAS  Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Henrique Pinheiro
Torres, Nanci Gama, Júlio César Alves Ramos, Rodrigo Cardozo Miranda, Rodrigo da Costa
Pôssas, Francisco Maurício Rabelo de Albuquerque Silva, Marcos Aurélio Pereira Valadão,
Susy Gomes Hoffmann e Otacílio Dantas Cartaxo.

Relatório
Tratase de Recurso Especial interposto pelo contribuinte. Requer a reforma
da decisão a quo, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, pelo voto de qualidade
aplicado o prazo decadencial de dez anos previsto no art. 45 da Lei 8212/91
Requer também que não seja aplicado os juros de mora, sob a alegação de ter
sido feito o depósito judicial no montante integral. A fiscalização apurou que não foram feitos
os depósitos relativos a todas as competências e, portanto, não houve o depósito do montante
integral, ensejando a aplicação dos juros de mora.
É o relatório.
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Voto
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O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
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O recurso interposto pelo contribuinte é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, dele conheço.
Cuidase, neste processo, de exigência fiscal relativa à Contribuição
Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de
Natureza Financeira  CPMF, referente aos fatos geradores ocorridos no período de 02/07/1997
a 23/06/2004, consubstanciada no Auto de Infração de fls. 64/93, lavrado em 21/09/2004.
Já foi pacificado a questão do prazo para a Fazenda Pública efetuar o
lançamento, calha observar que o Supremo Tribunal Federal publicou no Diário Oficial da
União do dia 20/06/2008 o enunciado da Súmula vinculante nº 08, verbis:
Em sessão de 12 de junho de 2008, o Tribunal Pleno editou os
seguintes enunciados de súmula vinculante que se publicam no
Diário da Justiça e no Diário Oficial da União, nos termos do §
4º do art. 2º da Lei nº 11.417/2006:
Súmula vinculante nº 8  São inconstitucionais o parágrafo único
do artigo 5º do DecretoLei nº 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da
Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário.
Precedentes: RE 560.626, rel. Min. Gilmar Mendes, j.
12/6/2008; RE 556.664, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/6/2008;
RE 559.882, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/6/2008; RE 559.943,
rel. Min.Cármen Lúcia, j. 12/6/2008; RE 106.217, rel. Min.
Octavio Gallotti, DJ 12/9/1986; RE 138.284, rel. Min. Carlos
Velloso, DJ 28/8/1992.
Legislação:
DecretoLei nº 1.569/1997, art. 5º, parágrafo único Lei nº
8.212/1991, artigos 45 e 46 CF, art. 146, III Brasília, 18 de
junho de 2008.

A adoção de súmula vinculante (art. 103A da CF, introduzido pela EC n.
45/2004), na qual se afirma que determinada conduta, dada prática ou uma interpretação é
inconstitucional. Nesse caso, a súmula acabará por dotar a declaração de inconstitucionalidade
proferida em sede incidental de efeito vinculante. A súmula vinculante, ao contrário do que
ocorre no processo objetivo, decorre de decisões tomadas em casos concretos, no modelo
incidental, no qual também existe, não raras vezes, reclamo por solução geral. Ela só pode ser
editada depois de decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou de decisões repetidas
das Turmas.
Desde já, afigurase inequívoco que a referida súmula conferirá eficácia geral
e vinculante
às decisões
proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal sem afetar diretamente a
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vigência de leis declaradas inconstitucionais no processo de controle incidental. E isso em
função de não ter sido alterada a cláusula clássica, constante do art. 52, X, da Constituição, que
outorga ao Senado a atribuição para suspender a execução de lei ou ato normativo declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
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Não resta dúvida de que a adoção de súmula vinculante em situação que
envolva a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo enfraquecerá ainda mais
o já debilitado instituto da suspensão de execução pelo Senado. É que essa súmula conferirá
interpretação vinculante à decisão que declara a inconstitucionalidade sem que a lei declarada
inconstitucional tenha sido eliminada formalmente do ordenamento jurídico (falta de eficácia
geral da decisão declaratória de inconstitucionalidade). Temse efeito vinculante da súmula,
que obrigará a Administração a não mais aplicar a norma objeto da declaração de
inconstitucionalidade.
Portanto, dada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei nº 8.212/91, não há
como considerar ser de dez anos o prazo para efetuar o lançamento.
Assim teremos que fazer a fundamentação com base no CTN,
obrigatoriamente.
O CTN preceitua duas formas para se contar o prazo decadencial, na primeira
delas o termo de início deve coincidir com data de ocorrência do fato gerador, quando o sujeito
passivo tenha antecipado o pagamento, e, na segunda, o termo inicial é o 1º dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento já poderia ter sido efetuado, quando não tiver havido
antecipação de pagamento ou ainda houver sido verificada a existência de dolo, fraude ou
simulação, por parte do sujeito passivo. Nesse caso, não há que se falar em pagamento ou não.
Com relação ao mérito, especificamente quanto ao prazo decadencial para
lançamento dos créditos tributários nos casos de tributos cujo lançamento é por homologação, é
de se destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou quanto à matéria na
sistemática do artigo 543C do Código de Processo Civil, ou seja, através da análise dos
chamados “recursos repetitivos”.
O precedente proferido tem a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO
CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I,
DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
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
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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).
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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, "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 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 973733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009) (grifos e destaques
nossos)

Com isso, restou consolidado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal o
e não há

entendimento
de que,
nos
casos
de tributos cujo lançamento é por homologação
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pagamento, o termo inicial do prazo decadencial é o previsto no inciso I do artigo 173 do CTN,
e não no § 4º do artigo 150 do mesmo Código.
O Regimento Interno do CARF, por sua vez, na redação dada recentemente
pela Portaria MF nº 586, de 21/12/2010, tem os seguintes comandos nos seus artigos 62 e 62
A:
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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.
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.

Art. 62A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos
artigos 543B e 543C da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
§ 1º Ficarão sobrestados os julgamentos dos recursos sempre
que o STF também sobrestar o julgamento dos recursos
extraordinários da mesma matéria, até que seja proferida
decisão nos termos do art. 543B.}
§ 2º O sobrestamento de que trata o § 1º será feito de ofício pelo
relator ou por provocação das partes. (grifos e destaques nossos)

Verificase, assim, que a referida decisão do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. Esta parte do voto foi baseada em voto anterior do Conselheiro Rodrigo Cardoso
Miranda. Por estar muito bem fundamentada, uso aqui os vetores básicos do colega de
conselho.
Não havendo pagamento, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, aplicase ao presente caso o disposto no inciso I do artigo 173 do Código
Tributário Nacional.
Como a exigência fiscal relativa à Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira 
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CPMF, se deu em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 02/07/1997 a
23/06/2004, consubstanciada no Auto de Infração de fls. 64/93, lavrado em 21/09/2004,
considerase decaído os débitos referentes ao período de 02/07/1997 a 31/12/1998. Tratase
portanto de decadência parcial somente em relação ao período retro citado.
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Quanto à questão do lançamento de juros de mora, não há como contestar a
sua legalidade, vez que não foram efetuados os depósitos do montante integral. Assim não há
que se falar em exclusão da aplicação dos juros de mora.

C
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Em conformidade com o art. 161 do CTN, apenas o depósito judicial
suspende a incidência de juros de mora, senão vejamos:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante
da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e
da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.

Esse entendimento encontrase acordo com a jurisprudência administrativa e
judicial, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO  RECURSO ESPECIAL 
FGTS  EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL  DEPÓSITO
JUDICIAL  LEVANTAMENTO  JUROS MORATÓRIOS
INDEVIDOS.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não
deve incidir juros moratórios se depositado o valor do débito em
conta judicial.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1097892/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009)

No âmbito deste CARF o assunto também se encontra pacificado, conforme
depreendese do acórdão nº 20309.322, in verbis:
NORMAS PROCESSUAIS — CRÉDITO TRIBUTÁRIO —
EXIGIBILIDADE SUSPENSA — AUTO DE INFRAÇÃO —.
LAVRATURA — POSSIBILIDADE  A Lei n°9.430/96, art. 63,
prevê a lavratura do auto de infração para prevenir a
decadência relativamente a crédito tributário com a
exigibilidade suspensa.
DEPÓSITO JUDICIAL — JUROS DE MORA —
INAPLICABILIDADE — Descabe lançar juros de mora sobre
valores cobertos por depósito judicial.
Recurso parcialmente provido.

No mesmo sentido o acórdão nº 10808.506, julgado na sessão de
19/10/2005:
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JUROS DE MORA — LIMINAR E DEPÓSITO — Indevidos os
juros de mora quando o contribuinte esteja albergado por
decisão judicial com depósito integral.
Recurso provido.

IA

Por fim, definitivamente afastando os juros de mora quando o crédito
tributário estiver assegurado com depósito judicial, consta a Súmula nº 5, deste colendo CARF:
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Súmula CARF nº 5: São devidos juros de mora sobre o crédito
tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que
suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (grifado).

Portanto, uma vez que está comprovada que não houve o depósito judicial do
valor integral do crédito tributário, dentro do prazo de vencimento do tributo, deve ser mantida
a incidência de juros de mora, posto que o valor depositado foi inferior ao apurado pela RFB e
não cabe ao contribuinte determinar qual o valor a ser depositado, mas sim depositar o
montante exigido pela administração tributária eis que esse valor é que se configura no objeto
do litígio.
Com efeito, para que tenha o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e a fluência dos juros de mora, o depósito tem que corresponder àquilo que o fisco
exige do contribuinte, ou seja, tem que ser suficiente para garantir o crédito tributário,
acautelando os interesses da Fazenda Pública.
Também não há que se falar em pagamento de juros proporcionais ao valor
não depositado, eis que o CTN é muito claro ao dizer que a suspensão da exigibilidade se dá
pelo depósito do montante integral.
A jurisprudência é pacífica nesse sentido. Vejamos alguns exemplos:

“DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR CORRESPONDENTE À
EXIGÊNCIA FISCAL. Tratase de medida que tem o efeito de
inibir o ajuizamento...” STJ, 2ª T., Resp 91.001084/SP, Min.
Ilmar Galvão, maio/91)

TRIBUTARIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE
CREDITO. FIANÇA BANCARIA. CTN, ART. 151, I, SUMULA
112/STJ.
1  SOMENTE O DEPOSITO JUDICIAL EM DINHEIRO,
SUSPENDE
A
EXIGIBILIDADE
DO
CREDITO
TRIBUTARIO (SUMULA 112/STJ).
2  RECURSO IMPROVIDO.
(REsp 43101/DF, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/1995, DJ 04/09/1995, p.
27803)
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DEPÓSITO DO MONTANTE CONTROVERTIDO. CTN, ART.
151, II. O montante integral do crédito tributário a que se refere
o art. 151, II, do CTN, é aquele exigido pela fazenda pública, e
não aquele reconhecido pelo sujeito passivo da obrigação
tributária. (STJ 2ª T., Resp 69.648/SP, ARI PARGENDLER,
Ago/1997)
DEPÓSITO EM GARANTIA DO JUÍZO. INTEGRALIDADE.
LIBERAÇÃO... O depósito de que trata o art. 151, II, do CTN,
pode ser feito independentemente de autorização judicial.
Independe assim, da propositura de ação cautelar. De qualquer
modo, só suspende a exigibilidade do crédito tributário quando
integral, vale dizer, da quantia correspondente ao que o credor
pretende receber, sendo inadmissível qualquer disputa a respeito
de seu valor... (TRF 5, 1ª T., AG 0502386. Rel. Juiz Hugo de
Brito Machado)

Por conseguinte, em face de todo o exposto, com base no artigo 62A do
RICARF, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso interposto pelo sujeito passivo
para reconhecer a decadência dos débitos referentes ao período de 02/07/1997 a 31/12/1998,
tornado insubsistente o Auto de Infração em relação a esse período.
É como voto.

Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas  Relator
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