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Prezados Leitores, 

 

Nesta 28ª edição do nosso informativo 

Nota Tributária do Conselho Adminis-

trativo de Recursos Fiscais (“CARF”), 

abordamos caso no qual se abordou a 

questão da imputação, pela Fiscalização, 

de responsabilidade de crédito tributário 

a terceiro, bem como se fixou o 

montante correto da multa por falta de 

entrega de Declarações de Informações 

Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica 

(“DIPJ”). 

 

Ademais, trazemos ao conhecimento dos 

nossos clientes mais uma decisão do 

CARF que tratou do tema da 

responsabilidade tributária, desta vez sob 

a ótica do regime de substituição 

tributária. 

 

Boa leitura. 

 

 

Responsabilidade Tributária – 

Impossibilidade de Imputação pela 

Fiscalização/ Multa por Falta de 

entrega de DIPJ – Necessidade de 

Aplicação da Multa Mínima 

 

“TERMO DE IMPUTAÇÃO DE 

SOLIDARIEDADE - NULIDADE -

Compete exclusivamente à 

Procuradoria da Fazenda Nacional, 

nos casos da responsabilidade prevista 

nos artigos 128 a 138 do CTN, imputar 

a responsabilidade pelo crédito 

tributário a terceiro, no bojo da 

cobrança executiva. A imputação de 

responsabilidade efetuada pela 

fiscalização é nula por sua 

incompetência para praticar tal ato. 

 

MULTA POR FALTA DE ENTREGA 

DA DIPJ. A falta de entrega da DIPJ 

implica na aplicação de multa de oficio 

prevista no artigo 7º da Lei n° 

10.426/2002, com nova redação dada 

pela Lei nº 11.051/2004. 

 

MULTA POR FALTA DE ENTREGA 

DA DIPJ - BASE DE CÁLCULO. No 

caso de ausência da entrega da DIPJ, 

por não ser conhecido o valor do 

imposto de renda devido, a multa a ser 

aplicada é a multa mínima prevista no 

parágrafo 3º do artigo 7º da Lei nº 

10.426/2002, com nova redação dada 

pela Lei nº 11.051/2004.” 
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A decisão em tela trata de processo 

administrativo oriundo de auto de 

infração lavrado para aplicação de 

multas de ofício pela falta de entrega de 

DIPJ dos anos-calendário 2002 a 2004. 

 

Aludidas multas foram calculadas a 

partir do Imposto de Renda da Pessoa 

Jurídica (“IRPJ”) devido, conforme 

apurado e lançado de ofício após 

procedimento de fiscalização levado a 

cabo em face da empresa em questão. 

 

O agente autuante, ainda, lavrou Termo 

de Sujeição Passiva Solidária, com base 

nos arts. 124, inciso I, e 135 do Código 

Tributário Nacional (“CTN”), na qual 

arrolou como responsáveis, solidária e 

pessoalmente, diversas pessoas físicas. 

 

Em sua impugnação ao lançamento, a 

empresa autuada argumentou, em 

síntese, pela ausência de lei em sentido 

estrito fixando penalidade pela não 

entrega da DIPJ, pela abusividade das 

multas aplicadas e pela impossibilidade 

de sua cumulação com a multa aplicada 

no lançamento de ofício de IRPJ. 

 

As pessoas físicas arroladas na autuação 

na condição de responsáveis pelo crédito 

tributário também apresentaram 

impugnações, nas quais, além de 

contestarem a aplicação da multa, 

pediram a exclusão de suas 

responsabilidades. 

 

Mantido o lançamento pela decisão de 

primeira instância administrativa, a 

empresa e as pessoas físicas 

apresentaram recursos voluntários, nos 

quais repisaram os argumentos trazidos 

com as impugnações. 

 

Analisando o recurso, o Conselheiro 

Relator prolatou voto no sentido de que 

a identificação de responsável solidário 

pelo crédito tributário é de competência 

exclusiva da Procuradoria da Fazenda 

Nacional, órgão da administração 

pública encarregado de processos de 

execução fiscal. Por tal motivo, 

asseverou que não caberia ao CARF 

decidir acerca da correção ou não da 

responsabilização dos indicados pela 

Fiscalização, o que não faria “coisa 

julgada” perante a Fazenda Nacional, de 

modo que não conheceu dos recursos 

voluntários quanto a esse tema. 

 

Com relação à multa por omissão na 

entrega das DIPJ, o Conselheiro Relator 

entendeu cabível sua aplicação. Todavia, 

como o dispositivo legal que fundamenta 

tal multa (art. 7º da Lei nº 10.426/02) 

fixa como base de cálculo o “imposto de 

renda da pessoa jurídica informado na 

DIPJ”, ponderou que seria o caso de 

imposição da multa mínima prevista no 

inciso II, parágrafo 3º do referido 

dispositivo, eis que, inexistente a DIPJ, 

não seria conhecida a base de cálculo 

imponível. 

 

Assim, e após rejeitar os demais 

argumentos, o Relator votou pela 

redução da exigência à multa mínima 

por declaração. 

 

No entanto, discordando do voto do 

Conselheiro Relator quanto à imputação 

da responsabilidade, um dos 

Conselheiros da Câmara Julgadora 

redigiu voto vencedor no qual notou que 

a Fiscalização pretendeu utilizar 

solidariedade, com base no art. 124 do 

CTN, com forma de eleição de 

responsável tributário nos termos do art. 

135 do mesmo Código, prática 

rechaçada pela doutrina de Aliomar 

Baleeiro. 
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Adotando a classificação de Rubens 

Gomes de Souza, que distingue o sujeito 

passivo em direto e indireto, sendo o 

segundo desdobrado em sujeito passivo 

indireto por substituição (art. 121, II, do 

CTN) e por transferência (art. 128 a 138 

do CTN), ponderou o Conselheiro que, 

no caso dessa última, se a 

responsabilidade se transfere pela 

ocorrência de algum evento, o 

lançamento deve ser realizado apenas em 

nome do contribuinte, pois o responsável 

não integra o sujeito passivo eleito na 

norma que descreve a obrigação 

tributária. Somente após, na fase de 

cobrança, é que o responsável por 

transferência poderá vir a ser chamado a 

fazer parte do pólo passivo, em razão da 

ocorrência de fato autorizador da 

transferência. 

 

Conclui, assim, que a finalidade do art. 

135 do CTN é garantir o adimplemento 

do crédito tributário, através da 

transferência da responsabilidade a 

terceira pessoa, que passa a responder 

pela dívida, o que, contudo, só deverá 

ocorrer depois de esgotadas as 

possibilidades de recebimento do crédito 

tributário do sujeito passivo direto, o que 

se dará na fase de cobrança judicial do 

crédito, atividade de competência 

exclusiva da Procuradoria da Fazenda 

Nacional.  

 

Também funda seu entendimento no fato 

de que o redirecionamento da execução 

fiscal aos responsáveis tributários pode 

ser efetuada a qualquer momento, sem 

que haja prévia necessidade da inclusão 

de seus nomes no título executivo 

(Certidão de Dívida Ativa), conforme 

vários precedentes do Superior Tribunal 

de Justiça (“STJ”). 

 

Em conclusão, entendeu o Conselheiro 

que, como a responsabilidade não faz 

parte do lançamento, não é da 

competência do CARF analisar o mérito 

da responsabilidade, o que, ainda que 

fosse feito, não teria o condão de 

vincular a Procuradoria da Fazenda 

Nacional. 

 

Assim, e com fulcro no direito ao 

contraditório e à ampla defesa, conheceu 

do recurso voluntário das pessoas físicas 

para decretar a nulidade do Termo de 

Solidariedade Passiva, que objetivava a 

imputação de responsabilidade a 

terceiros, por ser matéria de execução 

fiscal, de competência exclusiva da 

Procuradoria da Fazenda Nacional. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 

para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 

desse julgado. 

 

Substituição Tributária – 

Ilegitimidade Passiva do Substituído 

 

“SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA. Havendo 

falta de recolhimento do tributo 

submetido ao regime de substituição 

tributária o lançamento deve ser contra 

o substituto tributário, eleito por lei, já 

que ele foi eleito pelo legislador para 

figurar no pólo passivo da obrigação 

tributária, nenhuma relação tributária 

tendo o Estado com o substituído, 

nestes casos.” 

 

Trata-se de processo administrativo 

oriundo de auto de infração lavrado em 

face de empresa revendedora de 

combustíveis para cobrança da 

Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (“Cofins”) relativa 
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aos períodos de abril a agosto de 1997 e 

de julho a dezembro de 2000.  

 

No caso em apreço, o recolhimento da 

Cofins no regime de substituição 

tributária não constava das notas fiscais 

de aquisição dos combustíveis pela 

empresa, que era a substituída, o que 

ensejou o lançamento.  

 

Em sua impugnação, a contribuinte 

buscou desqualificar o trabalho da 

Fiscalização, apontando que efetuou 

corretamente todos os seus registros 

contábeis, os quais, juntamente com 

outros documentos, foram devidamente 

apresentados ao Fisco, quando 

solicitados. 

 

Ao analisar o caso, a DRJ houve por 

bem manter o lançamento, motivando a 

interposição de recurso voluntário pela 

empresa. 

 

Em seu recurso, a empresa autuada 

argumentou em síntese que, por força da 

Lei nº 9.718/98, a venda de combustíveis 

se sujeitava ao regime de substituição 

tributária, e que esta, na condição de 

substituída, não deveria figurar no pólo 

passivo da obrigação. Apresentou, ainda, 

notas fiscais emitidas por seus 

fornecedores (refinarias e 

distribuidoras), comprovando a 

substituição tributária. 

 

Em seu voto, a Conselheira Relatora 

analisou o instituto da substituição 

tributária, a fim de determinar quem 

deve figurar no pólo passivo da 

obrigação nesses casos.  

 

Para resolver a questão, se valeu a 

Relatora de julgado do CARF calcado na 

diferença doutrinária entre substituto 

tributário e responsável tributário. 

 

Segundo essa posição, conforme aduzido 

pela Conselheira, quando da incidência 

da norma, apenas o contribuinte ou o 

substituto tributário figuram no pólo 

passivo da obrigação. O responsável 

tributário só entra em cena, para os casos 

expressamente previstos em lei, apenas 

quando a obrigação não é cumprida. 

Cria-se, nesses casos, uma “obrigação de 

segundo grau”. 

 

Dessa forma, entende a Relatora que não 

se pode classificar o substituto tributário 

como responsável tributário, pois aquele 

figura no pólo passivo da obrigação 

desde a sua constituição, enquanto este 

só é obrigado no caso de 

descumprimento da obrigação original 

pelo contribuinte ou substituto. 

 

Destarte, dado que o substituto tributário 

insere-se no pólo passivo por escolha 

expressa do legislador, e dado que ele 

não pode ser considerado responsável 

tributário, entendeu o CARF que não se 

pode incluir o contribuinte (substituído) 

no aludido pólo, devendo a exação ser 

constituída contra o substituto. 

  

Diante disso, reconheceu a Conselheira a 

nulidade do lançamento, por erro na 

identificação do sujeito passivo. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 

para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 

do referido julgado. 

 

 

Equipe responsável pela elaboração do 

Nota Tributária do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais: 

 

Igor Nascimento de Souza 
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(igor@ssplaw.com.br) 

 

Henrique Philip Schneider 

(philip@ssplaw.com.br) 

 

Eduardo Pugliese Pincelli 

(eduardo@ssplaw.com.br) 

 

Cassio Sztokfisz 

(cassio@ssplaw.com.br) 

 

Fernanda Donnabella Camano de 

Souza 

(fernanda@ssplaw.com.br) 

 

Diogo de Andrade Figueiredo 

(diogo@ssplaw.com.br) 

 

Bruno Baruel Rocha 

(bruno@ssplaw.com.br) 

 

Flávio Eduardo Carvalho 

(flavio@ssplaw.com.br) 

 

Vítor Martins Flores 

(vitor@ssplaw.com.br) 

 

Rafael Monteiro Barreto 

(rafael@ssplaw.com.br) 

 

Luísa Machado Leite Soares 

(luisa@ssplaw.com.br) 

 

Rua Cincinato Braga, 340 – 9º 

andar – Paraíso – São Paulo (SP). 

Tel. 55 11 3201-7550. 

 

Brasília Shopping – SCN Quadra 

5, Bl. A, Torre Norte, Sala 1316 – 

Brasília (DF). 

Tel. 55 61 3252-6153. 
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