
 

 

 

 

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS 
 

CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS 
 

2ª TURMA 
 

(DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2011) 
 

 
 
 
 
Item 24 - Processo: 37318.000835/2007-81 - Recorrente: FAZENDA 
NACIONAL e Recorrida: JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA. 
Relator: FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA JUNIOR 
 
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 
01/10/2002 a 01/11/2005 NORMAS PROCEDIMENTAIS. ARBITRAMENTO. 
AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NO ANEXO FLD. VÍCIO INSANÁVEL. 
NULIDADE. A indicação dos dispositivos legais que amparam a Notificação 
Fiscal de Lançamento de Débito-NFLD é requisito essencial à sua validade, e a 
sua ausência ou fundamentação genérica, especialmente no relatório 
Fundamentos Legais do Débito-FLD, determina a nulidade do lançamento, por 
caracterizar-se como vício formal insanável, nos termos do artigo 37 da Lei nº 
8.212/91, c/c artigo 11, inciso III, do Decreto nº 70.235/72. RELATÓRIO 
FISCAL DA NOTIFICAÇÃO. OMISSÕES. O Relatório Fiscal tem por finalidade 
demonstrar/explicitar, de forma clara e precisa, todos os procedimentos e 
critérios utilizados pela fiscalização na constituição do crédito previdenciário, 
possibilitando ao contribuinte o pleno direito da ampla defesa e contraditório. 
Omissões ou incorreções no Relatório Fiscal, relativamente aos critérios de 
apuração do crédito tributário levados a efeito por ocasião do lançamento fiscal, 
que impossibilitem o exercício pleno do direito de defesa e contraditório do 
contribuinte, enseja a nulidade da notificação. Processo Anulado. 
 
 

Relatório: 
 
Trata-se de autuação com vistas à cobrança de Contribuições 
Previdenciárias; a base de cálculo do tributo foi arbitrada – sendo que não 
houve indicação do fundamento legal a sustentar esse procedimento –, uma 
vez que inexistiam elementos para a sua fiel verificação. 
 
Em segunda instância administrativa, o lançamento foi anulado, ante a 
ausência de indicação de esteio legal supracitada. 
 
Sob o argumento de inexistência de prejuízo, a Turma deu provimento ao 
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recurso para cassar o decisum recorrido, com o encaminhamento dos autos à 
instância a qua para apreciação meritória. Vencidos os Conselheiros Marcelo 
Oliveira, Rycardo Magalhães e Suzy Hoffman; declarou-se impedido o 

Conselheiro Gustavo Haddad. 

 
 
 

 
Item 38 - Processo: 10665.000519/00-29 - Recorrente: FAZENDA 
NACIONAL e Recorrida: GERALDO MAGELA MARTINS. 
Relator: MANOEL COELHO ARRUDA JUNIOR 
 

 
Assunto: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Existindo contradição entre a 
anotação de que o provimento da peça recursal se dera à unanimidade de 
votos e a ressalva de que no julgamento ficara vencidos dois conselheiros, 
cumpre ao colegiado rerratificar a decisão. Embargos acolhidos. 

 

 
Assunto: GANHO DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
SOCIETARIA - PERMUTA POR IMÓVEL COM TORNA - Não incide o imposto 
de renda na permuta de bens, exceto sobre o valor da torna em moeda 
corrente, se apurado ganho de capital na operação. Irrelevante, nesse caso, a 
retificação pelas partes do valor do bem recebido em permuta, efetuada antes 
do início da ação fiscal. Recurso parcialmente provido. 
. 
 

Relatório: 
 

O sujeito passivo firmou pré-contrato com terceiro através do qual cederia 
cotas que detinha em uma sociedade – que correspondiam a R$ 550.000 
(quinhentos e cinquenta mil reais) do capital da empresa em relevo –, sendo 
que recebeu R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e um imóvel. 

 

De acordo com esse pré-contrato, o valor do imóvel citado seria R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), mas três laudos de avaliação atestavam 
que o valor de mercado seria aproximadamente R$ 550.000,00 (quinhentos e 
cinquenta mil reais). 

 

Em virtude de tais avaliações, o contribuinte mensurou o ganho de capital 
que auferira com a alienação da participação societária com base em tais 
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laudos, sendo que o lançamento mediu o ganho a partir da cifra descrita no 
pré-contrato. 

 

A 2ª Turma da CSRF levou em consideração a realidade dos fatos, de modo 
que deu provimento à irresignação do contribuinte para cancelar o 
lançamento, vez que o ganho de capital deveria ser calculado com base no 
real valor do imóvel. 

 

Ficaram vencidos os Conselheiros Francisco Assis e Henrique Torres. 

 

 
 

 
 
 
Item 43 - Processo: 14485.000870/2007-72 - Recorrente: FAZENDA 
NACIONAL e Recorrida: CARGILL AGRÍCOLA S A. 
Relator: ELIAS SAMPAIO FREIRE 
 
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Data do fato gerador: 
17/12/2004 FALTA DE CLAREZA NOS MOTIVOS DA AUTUAÇÃO. NULIDADE 
DO LANÇAMENTO. A fiscalização deve lavrar autuação com discriminação 
clara e precisa das obrigações tributárias acessórias que foram descumpridas, 
com seus motivos, valor da autuação e dos períodos a que se refere, sob pena 
de cerceamento de defesa e conseqüente nulidade. Processo Anulado 

 

 
 

Relatório: 
 
O Contribuinte declarou em GFIP valores que, no seu entender, não seriam 
fatos geradores de Contribuições Previdenciárias , tais como Participações 
em Lucros e Resultados, gratificação liberal, salário-educação, valores pagos 
a trabalhadores expatriados, auxílio-transporte e etc.. 
 
Chegando à conclusão diversa, a fiscalização lavrou NFLD´s atinentes a cada 
uma dessas verbas, sendo que a autuação em vergaste consubstanciava 
lançamento de multa por descumprimento da obrigação acessória de declarar 
os valores em GFIP.  
 
A NFLD sob apreciação, contudo, não estava acompanhada por minuciosa 
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descrição dos fatos a suportar a exigência, sendo que fazia expressa 
remissão às NFLD´s que discutiam a incidência dos tributos sobre as verbas 
em testilha. Em função disso, o Colegiado recorrido anulou o lançamento. 
 
Por maioria de votos, a Turma deu provimento ao Recurso Especial da 
Fazenda Nacional – vez que a referência, na NFLD em vergaste, às NFLD´s 
que visavam à cobrança do tributo afastaria qualquer consideração no 
sentido de violação à ampla defesa –, de modo que os autos foram remetidos 
à origem para que fossem examinados os demais argumentos que a 
contribuinte tecera em seu Recurso Voluntário. O Conselheiro Marcelo 
Oliveira restou vencido, ao passo que se declarou impedido o Conselheiro 
Gustavo Haddad.  

 
 

 
Item 44 - Processo: 35232.000135/2007-19 - Recorrente: FAZENDA 
NACIONAL e Recorrida: GENIVAL DE MELO MARTINS. 
Relator: ELIAS SAMPAIO FREIRE 
 
 
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Data do fato gerador: 
08/08/2006 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO 
DIREITO DE DEFESA. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 
DOCUMENTOS. É nula a autuação que não for precedida de solicitação 
expressa, em nome do sujeito passivo, dos elementos cujo exame pode 
acarretar a lavratura do auto de infração. Processo Anulado. 
 
 

Relatório: 
 
À época dos fatos, os dirigentes de órgãos públicos respondiam quando tais 
órgãos descumpriam obrigações acessórias. 
 
O Recorrido, que era um dos dirigentes discutidos, não fora intimado para 
prestar esclarecimentos, sendo que tal intimação apenas foi feita ao órgão 
em que trabalhava; essa falta de intimação fez com que a instância a qua 
cancelasse o lançamento de multa em testilha. 
 
À unanimidade, o Recurso fazendário foi provido para anular a decisão 
recorrida – ante a circunstância de os julgadores não vislumbrarem qualquer 
prejuízo à defesa –, de modo que os autos foram remetidos à origem para 
análise meritória. 
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Item 45 - Processo: 37034.001695/2003-11 - Recorrente: FAZENDA 
NACIONAL e Recorrida: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO. 
Relator: ELIAS SAMPAIO FREIRE 
 
 
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 
01/0211999 a 31/12/2000 Ementa: DISCRIMINAÇÃO DOS FATOS 
GERADORES. INSUFICIÊNCIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. O 
lançamento deve discriminar os fatos geradores das Contribuições 
previdenciárias de forma clara e precisa, bem como o período a que se 
referem, sob pena de cerceamento de defesa e conseqüente nulidade. 
Processo Anulado. 

 

Relatório: 
 
No caso em vergaste, o correspondente lançamento fiscal não trazia 
descrição que permitisse ao sujeito passivo a compreensão do fato gerador 
apontado e da exação tributária correlata, de modo que foi tido por 
insuficiente pelo acórdão recorrido – viciado materialmente. 
 
Vislumbrando evidente prejuízo à defesa, a Turma, à unanimidade, negou 
provimento ao recurso da Fazenda Nacional. 

 

 
Item 47 - Processo: 35011.003640/2006-21 - Recorrente: FAZENDA 
NACIONAL e Recorrida: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SUSAM. 
Relator: ELIAS SAMPAIO FREIRE 

 
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias PERÍODO DE APURAÇÃO: 
01/04/1999 a 30/04/2001. DISCRIMINAÇÃO DOS FATOS GERADORES. 
INSUFICIÊNCIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. O lançamento deve 
discriminar os fatos geradores das contribuições previdenciárias de forma clara 
e precisa, bem como o período a que se referem, sob pena de cerceamento de 
defesa e conseqüente nulidade. Processo Anulado. 
 

Relatório: 
 
No caso em apreço, o Recurso Especial da Fazenda Nacional fundava-se no 
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inciso I do art. 7º do antigo Regimento Interno do Conselho, que previa a 
possibilidade de irresignação especial fazendária contra acórdão que, por 
maioria de votos, carreasse violação à legislação federal ou à prova dos 
autos. 
 
Todavia, a totalidade dos Conselheiros da Turma recorrida declarou a 
nulidade do lançamento fiscal, sendo que apenas um julgador entendeu que 
se tratava de nulidade sanável. 
 
A 2ª Turma da CSRF entendeu que o inconformismo fazendário não deveria 
ser conhecido, eis que não se estava diante da hipótese a que o mencionado 
inciso I do art. 7º aludia. 

 

 
 
Item 51 - Processo: 19515.004084/2003-30 - Recorrente: FAZENDA 
NACIONAL e Recorrida: OSCAR MARONI FILHO. 
Relator: GONÇALO BONET ALLAGE 
 

 
 

Relatório: 
 
Trata-se de lançamento fiscal com vistas à cobrança de Imposto de Renda 
Retido na Fonte sobre depósitos bancários de origem não comprovada. 
 
Contudo, tem-se que o contribuinte declarou, em sua Declaração Anual de 
rendimentos, valores que consubstanciavam rendimentos de atividade rural; 
segundo o sujeito passivo, tais quantias declaradas correspondiam a certa 
fração dos malsinados depósitos impugnados. 
 
O acórdão recorrido acolheu parcialmente o Recurso Voluntário do 
contribuinte, fulminando parcela da exigência fiscal. 
 
Em seu Recurso Especial, aduzia a Fazenda Nacional que a exclusão 
perpetrada pela Turma recorrida apenas seria hígida se houvesse 
demonstração de que os mencionados rendimentos da atividade rural 
efetivamente corresponderiam aos depósitos bancários objeto da autuação, 
sendo imprescindível a coincidência de datas e valores, o que se não dava na 
hipótese sobre apreciação. 
 
À unanimidade, negou-se provimento ao recurso da Fazenda Nacional. 
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Item 68 - Processo: 13808.002353/00-00 - Recorrente: FAZENDA 
NACIONAL e Recorrida: MAURICIO DE PAULA JACINTO DIA  
Relator: SUSY GOMES HOFFMANN 
 
 
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF 
Exercício: 1996 
ATIVIDADE RURAL - CONTRATO DE MÚTUO O contrato de mútuo, perfeito e 
acabado, registrado no livro fiscal, comprova o ingresso de numerário e só 
pode ser desconsiderado diante de provas contrárias e não apenas indícios ou 
argumentos subjetivos. Recurso provido. 

 

Relatório: 
 
No acórdão recorrido, os julgadores chegaram ao entendimento de que 
mútuo demonstrado através de contrato jamais poderia ser desconsiderado 
pela fiscalização. 
 
Em sentido contrário, a Fazenda Nacional trouxe à balha, em seu Recurso 
Especial, paradigma que asseverava que o reconhecimento de mútuo 
dependia de uma série de condições, a saber, (i) a documentação idônea; (ii) 
a necessidade do estabelecimento dessa relação jurídica e (iii) a 
demonstração do efetivo recebimento dos valores mutuados; assim, a falta de 
um desses requisitos engendraria a desconsideração do empréstimo. 
 
O Recurso Especial fundado em divergência jurisprudencial tem arrimo no 
seguinte dispositivo do Regimento Interno do CARF, litteris:  
 
“Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial 
interposto contra decisão que der à lei tributária interpretação divergente 
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a 
própria CSRF.” (sem grifos no original) 
 
A partir da leitura desse dispositivo, o Conselheiro Gonçalo Bonet asseverou 
que, na hipótese, o Recurso Especial fazendário não estava a indicar 
qualquer interpretação divergente à lei tributária, mas unicamente uma 
discrepância atinente aos requisitos necessários à demonstração de um fato 
jurídico de relevância para a resolução da controvérsia. 
 
Imediatamente, o Conselheiro Henrique Torres aludiu ao exemplo das 
classificações de mercadorias, em que essa supostamente necessária 
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indicação da interpretação divergente dada à lei tributária não tinha lugar. 
Frisou que a prevalência desse entendimento ensejaria imprópria redução da 
competência da Câmara Superior, salientando que sempre suscitaria tal 
precedente em irresignações formuladas pelos contribuintes. 
 
Nada obstante, a Turma não acolheu as ponderações do seu Presidente em 
exercício, de modo que o Recurso fazendário não foi conhecido por maioria 
de votos. 
 
Além do Conselheiro Henrique, restaram vencidos os Conselheiros Francisco 
Assis, Luiz Eduardo Oliveira, Elias Sampaio Freire. 

 

 
Item 73 - Processo: 10675.000174/2004-25 - Recorrente: FAZENDA 
NACIONAL e Recorrida: MANOEL LUIZ MENOCHI TUBIO. 
Relator: GUSTAVO LIAN HADDAD 
 
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR EXERCÍCIO: 1999 
ITR. RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE. Tendo sido 
comprovada por documentos trazidos aos autos, a existência das áreas de 
preservação permanente e reserva legal maiores do que as declaradas pelo 
contribuinte, e contudo tendo o contribuinte requerido o reconhecimento de 
áreas totais inferiores às comprovadas, o reconhecimento destas áreas deve 
ser limitado ao pedido formulado. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM 
PARTE. 
 

 

Relatório: 
 

Trata-se de glosa da Área de Preservação Permanente e da Reserva Legal 
apontadas pelo contribuinte em sua declaração de ITR do exercício de 1999, 
vez que, o sujeito passivo não teria apresentado Ato Declaratório Ambiental 
quanto à primeira e a averbação da Reserva Legal apenas teve lugar após a 
ocorrência do fato gerador – verdadeiramente, o contribuinte somente levou a 
Reserva Legal a registro após o início do procedimento fiscal. 

 

Uma vez que a materialidade das glebas restou sobejamente demonstrada, o 
sujeito passivo obteve êxito em segunda instância administrativa. 

 

No julgamento do vertente Recurso Especial da Fazenda Nacional, a Turma, 
seguindo sua orientação sedimentada, acolheu parcialmente o inconformismo 
do Fisco, restabelecendo a glosa da Reserva Legal pelo fato de entender que 
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a escorreita averbação é constitutiva dessa área. 

 

O pleito atinente à Área de Preservação Permanente foi rechaçado, dado que 
a exigência do ADA inexistia antes de 2000 (parágrafo único do art. 17-O da 
Lei 6.938, com redação dada pela Lei n. 10.165/2000). 

 

 
Item 76 - Processo: 19740.000001/2005-31 - Embargante: BANCO MODAL 
SA. e Embargada: FAZENDA NACIONAL. 
Relator: ELIAS SAMPAIO FREIRE 
 
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário: 2004 
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL - DECISÃO RECORRIDA 
QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO DE OFÍCIO. O acórdão recorrido, ao 
confirmar a decisão de primeira instância, não tornou definitiva a exoneração 
parcial do crédito tributário (desqualificação da penalidade). Tal matéria pode, 
por força da maioria de votos (inciso I) ou da divergência jurisprudencial (inciso 
II), ser submetida à apreciação da Câmara Superior de Recursos Fiscais, 
conforme permitia o Regimento Interno desta Casa. Faculdade expressa no 
artigo 7°, § 4°, do atual Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos 
Fiscais. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - DECISÃO NÃO-
UNÂNIME. A Fazenda Nacional insurgiu-se contra acórdão proferido por 
maioria de votos, invocando como fundamento o artigo 5°, inciso II, do antigo 
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Não obstante 
esse equívoco, na peça recursal tentou demonstrar, de acordo com os 
elementos que instruem os autos, a contrariedade à lei. Hipótese em que o 
recurso deve ser conhecido pelo inciso I do dispositivo citado. Inteligência do 
princípio da fungibilidade recursal. CONHECIMENTO DO RECURSO - 
ACÓRDÃO PROFERIDO POR MAIORIA DE VOTOS. Para que seja conhecido 
o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão não-
unânime, deve restar demonstrada a contrariedade à lei ou à evidência de 
prova. Providência adotada no caso em tela. IRF - RENDIMENTOS DE 
OPERAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE 
TRIBUTÁRIA - LEGITIMIDADE PASSIVA. Na transferência da custódia de 
títulos de renda fixa, de uma instituição financeira para outra, o imposto de 
renda na fonte deve ser retido por esta instituição, que, embora não seja a 
fonte pagadora original, fará o pagamento ou crédito dos rendimentos ao 
beneficiário final. MULTA QUALIFICADA – SIMULAÇÃO e CONCLUIO. A 
multa de ofício qualificada deve ser mantida se comprovada a fraude realizada 
pelo Contribuinte, mediante a constatação de seus motivos simulatórios e o 
conclui ocorrido. Preliminares rejeitadas. Recurso especial provido 
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Assunto: MULTA QUALIFICADA - A penalidade de maior ônus somente pode 
ser imposta ao sujeito passivo quando efetivamente comprovada a prática de 
infração, com presença de dolo, fraude ou simulação. ILEGITIMIDADE 
PASSIVA - RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO - O sujeito passivo da obrigação 
tributária principal é a pessoa que participou do fato jurídico e dele obteve 
benefício financeiro de natureza tributável, ou, na qualidade de responsável 
tributário, aquele que praticar a conduta que o subsume à hipótese legal. 
Recurso de oficio negado. Recurso voluntário provido. 
 

 

No ano-calendário 2004, a Vale Trading S.A. negociou 160 (cento e 

sessenta) títulos – CDB´s e algumas poucas Letras Financeiras do Tesouro – 

com os respectivos aplicadores, sendo que tais títulos eram detidos por tais 

aplicadores desde sua emissão e estavam sob a custódia das instituições 

emitentes. 

Os títulos foram cedidos à Vale Trading, que se comprometeu a pagar, a 

cada um dos aplicadores originais, um determinado valor pelos papéis, cifra 

essa que já contemplava retenção de IRRF. Mencionado compromisso 

estava plasmado em Instrumentos Particulares de Cessão de Direitos e 

Obrigações – IPCDO´s, que também estabeleciam que a Vale Trading S.A. 

procederia ao recolhimento do competente IRRF. 

A cessão dos títulos foi operacionalizada da seguinte maneira: 

i) Inicialmente, os aplicadores originais transferiram meramente a custó-

dia dos títulos das instituições emitentes para contas que detinham 

no Banco Modal – estreme de dúvida que essa transferência não 

dá azo à incidência de IRRF; 

ii) Após, o Banco Modal levou a efeito a transferência de titularidade dos 

papéis, que deixaram de ser dos aplicadores originais e passaram 

para a conta da Vale Trading S.A.; 

iii) Posteriormente, a Vale Trading solicitava o resgate do título ao Banco 
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Modal, que requeria os resgates às emitentes. Frise-se que o corre-

lato crédito na conta da Modal (custodiante) era feito pelo valor bru-

to, via reserva bancária; acerca desse valor, esclarece o Termo de 

Verificação Fiscal: Esses valores correspondem aos discriminados 

em cada uma das 160 notas de negociação e listados na coluna 

“Valor Resgate pela Vale Trading” da planilha entregue pela fiscali-

zada; 

iv) O pagamento das operações era efetuado mediante Transferência Ele-

trônica Disponível – TED, através de débito na conta da Vale e cré-

dito nas contas dos cedentes dos títulos (valor bruto dos títulos 

menos IRRF), ao passo que o resgate, também feito via TED, pela 

transferência de valores da emissora dos títulos para o Banco Mo-

dal, que os creditava na conta da Vale sem qualquer retenção de 

IRRF. 

 

A propósito, o Termo de Verificação Fiscal reza, litteris: 

 

“2.6 – Para uma melhor compreensão, a operação 
descrita pode ser desdobrada em duas. A primeira 
consiste na cessão (alienação) de cada um dos 
títulos dos originais aplicadores para a Vale Trading 
S.A. Em seguida, ocorre o resgate de cada um dos 
títulos já na titularidade da Trading S.A. Nessa 
segunda operação a fiscalizada, em resposta à 
primeira intimação (item 1.3), afirma que não 
houve fato gerador do imposto de renda nas 160 
liquidações/resgates listados, pois o valor pago 
pela cliente Vale Trading S.A. foi sempre inferior 
ao estipulado nos IPCDO (preço ajustado entre 
as partes). 
 
2.7 – No entanto, a renda apurada entre a emissão 
de cada título e a cessão de cada um dos títulos 
deixou de ser  tributada. Os contratos – IPCDO – 
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discriminam o preço ajustado entre as partes, a 
renda auferida no papel ou papéis que fazem parte 
daquela avença e o imposto devido na operação. Ou 
seja, as partes não negam, nem omitem que há 
renda e conseqüentemente imposto a ser 
devidamente retido e recolhido. 
 
2.8 – Os negócios realizados e aqui descritos 
geraram um fluxo de caixa positivo para o cliente 
Vale Trading S.A. Como foi dito acima, a empresa 
usou os recursos provenientes dos 
resgates/liquidações dos títulos para cumprir a 
obrigação de pagar o preço acordado a cada um dos 
clientes, aplicadores originais dos títulos. Como o 
valor recebido por cada um dos resgates/liquidações 
foi sempre superior ao valor pago (preço ou valor 
bruto diminuído do imposto de renda) a cada um dos 
cedentes, a Vale Trading S.A. obteve um aumento 
no seu caixa.” (grifei) 

 

Em síntese, a Vale recebeu do Banco Modal os valores de resgate dos títulos 

sem qualquer retenção do IRRF, ao passo que o pagamento efetuado às 

cedentes já era líquido de IRRF, sendo que a Vale jamais recolheu esse 

desconto de Fonte à Receita Federal – buscou compensar esses valores com 

supostos créditos de IPI. 

Foi tecido, então o Auto de Infração discutido no feito vertente, que foi lavrado 

contra o Banco Modal pelo fato de a instituição financeira, responsável pela 

retenção do IRRF devido, não ter assim procedido; os artigos 729 a 733 do 

RIR/99 são citados como espeque da exigência do tributo. Ainda, sob o 

fundamento de ter havido conluio entre o Banco Modal e a Vale Trading, o 

lançamento contemplava multa qualificada. 

Além desse lançamento, foram lavradas outras duas autuações: uma de IRPJ 

contra a DETEN Química – uma das aplicadoras originais que detinha boa 

parte dos títulos aqui em testilha – e uma outra autuação em que a citada 

compensação efetuada pela Vale Trading foi glosada. Frise-se que o feito 
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que tem a DETEN Química como sujeito passivo já está findo, sendo que 

essa sociedade empresária procedeu ao pagamento do crédito tributário 

discutido. 

A decisão de primeira instância administrativa acatou parcialmente a 

impugnação, unicamente desqualificando a multa (percentual de 75%) pelo 

fato de não ter sido demonstrado o conluio apontado na autuação. 

Assim, foi interposto recurso voluntário, que, juntamente com o reexame 

necessário decorrente do supracitado cancelamento de parte da exigência, 

foi submetido à apreciação da 2ª Câmara do vetusto 1º Conselho de 

Contribuintes, Colegiado esse que deu provimento integral ao Recurso de 

Voluntário, consoante atesta a infratranscrita ementa do respectivo aresto , 

verbis: 

 

“MULTA QUALIFICADA - A penalidade de maior ônus 

somente pode ser imposta ao sujeito passivo quando 

efetivamente comprovada a prática de infração, com 

presença de dolo, fraude ou simulação. 

 

ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSÁVEL 

TRIBUTÁRIO – O sujeito passivo da . obrigação 

tributária principal é a pessoa que participou do fato 

jurídico e dele obteve beneficio financeiro de natureza 

tributável, ou, na qualidade de responsável tributário, 

aquele que praticar a conduta que o subsume à hipótese 

legal. 

 

Recurso de oficio negado. 

 

Recurso voluntário provido.” 

É importante asseverar que havia, nos autos, um documento da Receita 

Federal em que se encontrava a afirmação de que a retenção de IRRF 

discutida deveria ter sido feita pela instituição financeira que emitiu as CDB´s, 

de modo que valores brutos dos títulos jamais deveriam ter transitado nas 
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contas do Modal – doravante, esse documento será intitulado Doc. 1. 

Contra esse aresto, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, 

defendendo a autuação em sua totalidade. 

O Recurso fazendário foi completamente provido, por voto de qualidade. 

Importante asseverar que não houve, no voto vencedor, qualquer menção ao 

citado Doc. 1; ademais, o restabelecimento da multa qualificada não se deveu 

a conluio – fundamento dessa penalidade majorada no lançamento –, mas 

por simulação. 

Esse julgado foi objeto dos vertentes Embargos de Declaração, em que foram 

suscitadas, além de questões processuais ancilares, a sobredita omissão e 

alteração no critério jurídico da penalidade qualificada. 

Quanto ao conhecimento dos declaratórios, o relator considerou que, de fato, 

houve omissão no aresto vergastado, eis que a análise do Doc. 1 deveria 

estar plasmada também no voto-vencedor; ainda, asseverou que também 

deveriam ser conhecidos os Embargos no que tange à alegada mudança no 

fundamento da autuação. 

O Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos abriu a divergência. Segundo 

esse julgador, o fato de o Doc. 1 ter sido expressamente mencionado no 

voto-vencido, da lavra do Conselheiro Gonçalo Bonet, era demonstração 

cabal de que a questão teria sido debatida, sendo suficiente a sua menção no 

voto-vencido; ademais, o Doc. 1, que não vinculava qualquer julgador, era 

uma manifestação que indicava que o sujeito passivo da exação preliada 

seria pessoa diversa, sendo que não era imprescindível que o voto-vencedor, 

que fixara a sujeição passiva da Embargante, afirmasse que a instituição 

financeira emitente dos papéis não era o sujeito passivo. 

Em relação à questão da alteração do critério jurídico a fundamentar a multa 

qualificada, o Conselheiro Luiz Eduardo pontuou que, mais importante do que 
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o nomem iuris atribuído à conduta do sujeito passivo, era a correlata 

descrição, inegavelmente plasmada no Termo de Verificação Fiscal; para o 

Conselheiro, “(...) simulação e conluio não são conjuntos disjuntos”, de modo 

que, in casu, a simulação seria o meio de se chegar à fraude em conluio. Deu 

o conhecido exemplo da confecção de meia nota fiscal, conduta que, no seu 

entender, tanto poderia ser descrita como simulação quanto como conluio. 

Logo, entendeu inexistente a alegada inovação no decisum embargado e 

votou por não conhecer dos embargos. 

Os Conselheiros Alexandre Nishioka , Marcelo Oliveira, Manoel Arruda, 

Gustavo Haddad, Gonçalo Bonet e Rycardo Magalhães acompanharam o 

relator, conhecendo dos declaratórios, ao passo que os Conselheiros 

Henrique Torres e Francisco Assis seguiram a posição divergente. 

Quanto ao mérito, o Conselheiro Elias Freire entendeu que teria havido erro 

na identificação do sujeito passivo. 

Asseverou que o Banco Modal simplesmente agiu como agente pagador nas 

operações em destaque, unicamente procedendo a transferências de 

numerário. Disse que o Termo de Verificação Fiscal era expresso ao 

considerar que o fato gerador do IIRF debatido fincava-se nas cessões de 

títulos dos aplicadores originais para a Vale Trading S.A., de modo que o 

sujeito passivo em questão deveria ser a instituição financeira emissora 

dos títulos, que, no seu entender, seria a pessoa jurídica a que aludem o 

inciso IV do parágrafo único do art. 19 da IN/SRF n. 25/2001 e o inciso III do 

art. 733 do RIR/99, que rezam, litteris: 

 

 
Art. 19. O imposto de que tratam os arts. 17 e 18 se-
rá retido no ato do: 
 
I - pagamento ou crédito dos rendimentos, ou da ali-
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enação do título ou da aplicação, nas hipóteses do 
art. 17 e dos incisos I a IV do art. 18; 
 
II - recebimento dos recursos destinados ao paga-
mento de dívidas, na hipótese do inciso V do art. 18. 
 
Parágrafo único. É responsável pela retenção do im-
posto: 
 
(...) 
 
IV - a instituição ou entidade que, embora não seja 
fonte pagadora original, faça o pagamento ou crédito 
dos rendimentos ao beneficiário final. 
 
 
Art. 733.  É responsável pela retenção do imposto 
(Decreto-Lei nº 2.394, de 21 de dezembro de 1987, 
art. 6º, e Lei nº 8.981, de 1995, art. 65, § 8º):  
 
(...) 
 
III - as bolsas de valores, de mercadorias, de futuros 
e assemelhadas, bem como outras entidades autori-
zadas pela legislação que, embora não sejam fonte 
pagadora original, façam o pagamento ou crédito 
dos rendimentos ao beneficiário final. 
 

Destarte, acolheu os declaratórios, com efeitos infringentes, e negou 

provimento ao Recurso da Fazenda Nacional. 

Chegou a entendimento contrário o Conselheiro Luiz Eduardo. 

Esse julgador compreendeu que era manifesta a responsabilidade do Banco 

Modal, que nunca poderiam pagar aos aplicadores originais os valores do 

resgate dos papéis sem a incidência do IRRF. Salientou que os IPCDO´s, em 

que a Vale Trading S.A. assume, a responsabilidade pelo recolhimento do 

IRRF, materializam convenção particular inoponível ao Fisco, de acordo com 

o art. 123 do CTN. Por fim, aduziu que o fato de a DETEN Química ter 

pagado IRPJ sobre os rendimentos que auferira quando da alienação de suas 

CDB´s não tinha qualquer relevância neste feito, sendo questão relegada à 
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execução, nos termos dos arts. 124 e 125 do CTN.  

Quanto à questão da alegada alteração no critério jurídico da autuação (multa 

qualificada), asseverou que as razões pelas quais entendia que os 

declaratórios não deveriam ser conhecidos confundiam-se com a discussão 

meritória, de modo que negou provimento aos Embargos. 

Ao final, prevaleceu a posição do relator, de modo que os aclaratórios foram 

acolhidos para que se negasse provimento ao Recurso Especial da Fazenda 

Nacional. 

Vencidos os Conselheiros Luiz Eduardo, Francisco Assis e Henrique Torres, 

que rejeitavam os declaratórios. 

 

 


