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9202003.050 – 2ª Turma

Período de apuração: 01/10/1995 a 30/06/2000

TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
O Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
CARF, através de alteração promovida pela Portaria do Ministro da Fazenda
n.º 586, de 21.12.2010 (Publicada no em 22.12.2010), passou a fazer
expressa previsão no sentido de que “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” (Art. 62A do anexo II).
O STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC definiu
que “o dies a quo do prazo quinquenal 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” (Recurso Especial nº 973.733).
O termo inicial será: (a) Primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do
pagamento (CTN, ART. 173, I); (b) Fato Gerador, caso tenha ocorrido
recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150, § 4º).
Recurso especial da Contribuinte provido e da Fazenda Nacional não
conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
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Acordam os membros do colegiado, Por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso do contribuinte e não conhecer do recurso da Fazenda Nacional, por
perda de objeto.
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Henrique Pinheiro Torres  Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Gustavo Lian Haddad – Relator

EDITADO EM: 11/03/2014
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Henrique Pinheiro
Torres (Presidente em Exercício), Susy Gomes Hoffmann(VicePresidente), Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Alexandre Naoki Nishioka (suplente convocado), Marcelo Oliveira, Manoel
Coelho Arruda Junior, Gustavo Lian Haddad, Maria Helena Cotta Cardozo, Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira e Elias Sampaio Freire.

Relatório
Em face de Santander Brasil Seguros S.A., foi lavrada a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito de fls. 1/78, para cobrança de contribuições previdenciárias destinadas à
Seguridade Social, incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados,
correspondentes à contribuição dos segurados, da empresa, a contribuição para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), as contribuições devidas a Terceiros
e referentes à concessão de veículos aos segurados.
A Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais  CARF, ao apreciar o recurso
voluntário interposto pela contribuinte, exarou o acórdão n° 230100.018, que se encontra às
fls. 299/304 e cuja ementa é a seguinte:
“SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. VEÍCULOS.
Integra o saláriodecontribuição para o empregado a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os
ganhos habituais sob a forma de utilidades.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
A ausência de fundamento legal é vício formal insanável que
torna nulo o lançamento.
Processo Anulado.”
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A anotação do resultado do julgamento indica que a turma, por maioria de
votos, anulou o auto de infração por vício formal do lançamento.

C
Ó

P

IA

Regularmente intimada do acórdão em 02/12/2009, a Fazenda Nacional
interpôs recurso especial (fls. 308/316) em 02/12/2009 com base no antigo regimento interno
do CARF, tendo em vista tratarse de decisão não unânime contraria a lei. Em suas razões de
recurso a Fazenda Nacional requer a reforma do v. acórdão recorrido por entender que não
houve no presente caso o suposto cerceamento de defesa.
Ao recurso especial foi dado seguimento, conforme Despacho nº 2301

00.018 (fls. 414).
Intimado do v. acórdão em 16/08/2010, o Santander Brasil Seguros S.A.
interpôs Recurso Especial em 31/08/2010 (fls. 334/344), sustentando divergência entre o v.
acórdão recorrido e os acórdãos n° 20216.026 e 0105.464, no tocante à decadência das
contribuições sociais em razão da antecipação de seu pagamento. O contribuinte apresentou
contrarrazões ao recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional (fls. 394/401).
Ao recurso especial da contribuinte foi dado seguimento, conforme Despacho
nº 2300214/2012, de 08/05/2012 (fl. 419).
Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões ao recurso especial do
contribuinte (fls. 422/425v)
É o Relatório.
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Conselheiro Gustavo Lian Haddad, Relator
Analiso inicialmente a admissibilidade do recurso do contribuinte.
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Em seu recurso especial de divergência o contribuinte aponta como
paradigmas para demonstração de divergência os acórdãos nº 20216.026 e 0105.464.
Encontramse eles assim ementados:
Acórdão nº 20216.026
PIS. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Os tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa amoldamse à sistemática de lançamento por
homologação, prevista no art. 150 do CTN, hipótese em que o
prazo decadencial tem como termo inicial a data da ocorrência
do fato gerador. Mesmo a completa ausência de recolhimento
não desnatura o lançamento, pois o que se homologa é a
atividade exercida pelo sujeito passivo, da qual pode resultar ou
não em pagamento de tributo. Recurso provido.”
Acórdão nº 0105.464
“IRPJ – DECADÊNCIA – AUSÊ NCIA DE RECOLHIMENTO –
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – A classificação do
lançamento, se por homologação e portanto com o prazo de
decadência fixado pelo art. 150, parágrafo 4º, do CTN, não
depende do recolhimento do tributo. Tributo sujeito por
homologação é aquele em que a lei estabelece ao contribuinte o
dever de apurar e recolher o tributo independentemente de ato
administrativo prévio.
Recurso especial negado.”

No presente caso, o v. acórdão recorrido determinou, para fins de cômputo do
prazo decadencial, a aplicação do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN)
em razão da inexistência de pagamento antecipado, entendendo que o § 4º do artigo 150 do
CTN somente poderia ser utilizado nos casos em que verificada a existência de pagamento,
ainda que parcial.
Os paradigmas colacionados, no entanto, determinaram que o cômputo do
prazo decadencial deve seguir a regra do §4º do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN),
independentemente do recolhimento do tributo, salvo nas hipóteses de configuração de dolo,
fraude ou simulação.
Destarte, patente a divergência, razão pela qual conheço do recurso especial
do contribuinte.
Passo para à análise do mérito.
Recurso
Especial
do Contribuinte
Documento assinado digitalmente
conforme
MP nº 2.200-2
de 24/08/2001  Decadência
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A discussão no recurso especial interposto pelo contribuinte é relativa ao
termo inicial para contagem do prazo decadencial.
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Pois bem. Cabe examinar se deve ser aplicado ao caso o §4º do art. 150 ou
art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), ambos para se determinar o termo
inicial para contagem do prazo de decadência de 5 anos.
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Em diversas oportunidades já manifestei o entendimento segundo o qual, para
os tributos sujeito ao lançamento por homologação, o prazo decadencial para efetuar o
lançamento de tal tributo seria, em regra, o do art.150, §4º do CTN. Dessa forma, o prazo
decadencial para o lançamento seria de cinco anos a contar do fato gerador, independentemente
da existência de pagamento antecipado.
Ocorre que o Regimento Interno deste E. Conselho, a partir de alteração
promovida pela Portaria MF n.º 586, de 22 de dezembro de 2010, introduziu no artigo 62A do
Anexo II dispositivo que determina, in verbis:
“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”

E o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 18/09/2009 o RESP nº 973.733
na sistemática de recursos repetitivos, nos termos do artigo 543C do CPC, consolidou
entendimento diverso no que diz respeito à decadência dos tributos lançados por homologação,
considerando relevante a existência de antecipação do pagamento para a aplicação do art. 150,
parágrafo 4º do CTN. O acórdão em questão encontrase assim ementado:
“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 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.MPMinistro
Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
Documento assinado digitalmente conforme
nº 2.200-2Luiz
de 24/08/2001
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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.

Com o advento da decisão acima referida, temse que nos casos em que não
houve antecipação de pagamento deve este Colegiado aplicar a regra do art. 173, I, do CTN, ou
seja, contarse o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, sendo este entendido, segundo a ementa acima, como o
primeiro dia seguinte à ocorrência do fato imponível. Nos casos em que há recolhimento, ainda
que parcial, aplicase a regra do art. 150, § 4º do CTN, ou seja, o prazo iniciase na data do fato
gerador.
De fato, tenho me manifestado que o deslocamento da regra de contagem do
prazo de decadência do artigo 150, §4º, para o artigo 173, I, ambos do CTN, requer a total
ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias pelo contribuinte relativamente aos
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
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fatos geradores questionados, que no caso em exame envolvem um universo de remunerações e
verbas mensalmente pagas aos empregados e contribuintes individuais.
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Aplicando o raciocínio acima ao presente caso, tendo em vista que o
contribuinte comprovou recolhimento de contribuições previdenciárias nas competências
englobadas na autuação (fls. 65/66 e 360/374), aplicase o disposto no artigo 150, §4º, do CTN,
sendo que o início da contagem do prazo de decadência dáse com a ocorrência do fato
gerador.
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Assim, no caso em questão, considerando que a contribuinte foi cientificada
do lançamento em 12/2005, deve ser declarada a decadência em relação aos fatos geradores
ocorridos até 11/2000, resultando no reconhecimento da decadência para todo o período objeto
do lançamento (fatos geradores de 01/10/1995 a 30/06/2000).
Recurso da Procuradoria da Fazenda Nacional
Em decorrência do reconhecimento da decadência nos termos do exposto
acima o lançamento deve ser integralmente cancelado, restando prejudicado o recurso especial
interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que não deve ser conhecido por perda de
objeto.
Ante o exposto, conheço do recursos especial interposto pela contribuinte
para, no mérito, DARLHE provimento para reconhecer a decadência e cancelar integralmente
o lançamento. Prejudicado o recurso da Fazenda Nacional, que não deve ser conhecido por
perda de objeto.

(Assinado digitalmente)
Gustavo Lian Haddad
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