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Seção Judiciária do Distrito Federal 
5ª Vara Federal Cível da SJDF

SENTENÇA TIPO "A"
PROCESSO: 1005439-62.2018.4.01.3400
CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA (120)

 IMPETRANTE: WHIRLPOOL S.A 
 IMPETRADO: PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, FAZENDA NACIONAL

 

SENTENÇA

 

 

1. RELATÓRIO

Trata-se demandado de segurança impetrado pela WHIRLPOOL S/A contra ato imputado ao
PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS (CARF), com pedido
liminar, objetivando a declaração de nulidade do Acórdão nº 9101-003.141, proferido durante o julgamento do
Recurso Especial Fazendário no processo administrativo nº 19515.722229/2012-79, em razão do voto de
qualidade dúplice do Presidente da Turma.

Alega, em síntese, que o ato impugnado consiste no conhecimento e provimento, pelo voto de qualidade,
do recurso especial da Fazenda Nacional nos autos do processo administrativo nº 19515.722229/2012-79, que
tem por objeto  exigência de IRPJ e CSLL, formalizado através de auto de infração contra ela lavrado como
sucessora por incorporação de MULTIBRAS S.A ELETROMÉSTICOS, que por sua vez, é sucessora da
CONSUL S.A, EMBRACO S.A, SEMER S.A e BRASTEMP S.A.

Afirma que o Recurso Especial da Fazenda Nacional não reunia as condições estabelecidas no Decreto nº
70.235/72 e no Regimento Interno do CARF (RICARF) necessárias à sua admissão e conhecimento, pois (i) não
apresentou acórdão paradigma que demonstrasse divergência de entendimento quanto à interpretação da mesma
norma tributária; (ii) o acórdão paradigma não possuía similitude fática entre o acórdão apresentado como
paradigma e o acórdão recorrido, e; (iii) a turma julgadora aplicou ao caso concreto entendimento novo, sem
amparo no acórdão recorrido ou no paradigma, fugindo de sua competência; afirma  desrespeito às normas
processuais e regimentais nos termos do voto da relatora, que apenas sagrou-se vencedor em razão do voto de
qualidade, emanado pela própria relatora que também figurou como Presidente da Turma na sessão de julgamento.

Esclarece que em 15/10/2012, foi cientificada do auto de infração objeto do processo administrativo nº
19515.722229/2012-79, para exigir IRPJ e CSLL incidentes sobre receitas relativas a créditos prêmio de IPI,
outorgados no âmbito do programa BEFIEX e confirmados por decisão judicial transitada em julgado (AO nº
920016661-0).

Aduz que: a) apresentada impugnação ao Auto de Infração, a Delegacia de Julgamento manteve o
lançamento em sua integralidade; b) interposto recurso voluntário, em 15 de novembro de 2014, foi proferido
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decisão, Acórdão nº 1301001.702, determinando o cancelamento integral do auto de infração por considerar que à
época do lançamento já se encontrava decaído o direito da Fazenda cobrar tais tributos; c) a Fazenda Nacional
opôs embargos de declaração, julgados improcedentes pela 1ª Turma da 3ª Câmara da 1ª Seção do CARF; d) A
Fazenda Nacional interpôs recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, amparado em suposta
divergência quanto à aplicação do regime de competência, que determina que receitas e despesas devem ser
reconhecidas no período a que competem, independentemente do seu efetivo recebimento; e) o CARF admitiu e
encaminhou os autos à CSRF, sendo o RE conhecido pelo voto de qualidade da Conselheira, que também era
relatora do caso; f) opôs embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento.

Prestadas as informações a autoridade coatora alega terem sido preenchidos todos os requisitos
necessários ao conhecimento do recurso especial apresentado, bem como ter o julgamento ocorrido com integral
respeito à legislação processual pertinente.

O Ministério Público Federal não se manifestou nos autos.

É o breve relato. Decido.

 

2. FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia diz respeito às deliberações do CARF, tomada por maioria simples, em que, durante o
julgamento de recurso especial nos autos do Processo Administrativo nº 19515.722229/2012-79, o Presidente da
1ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF proferiu além do voto ordinário, o voto de qualidade.

Sobre a questão o Decreto nº 70.235/72, arts. 25 e 37, § 2º e os arts. 54 e 67, do Regimento Interno do
CARF preveem:

 

“ art. 25 O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:

I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal; (Redação
dada pela Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001) (Vide Medida Provisória nº 232,
de 2004)

(...)

II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com
atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância,
bem como recursos de natureza especial. (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

§ 1º O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais será constituído por seções e
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. (Redação dada pela Lei nº 11.941, de
2009)

(...)

§ 7º As turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais serão constituídas pelo
Presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, pelo Vice-Presidente,
pelos Presidentes e pelos Vice-Presidentes das câmaras, respeitada a paridade.
(Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
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§ 8º A presidência das turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais será exercida
pelo Presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e a vice-presidência,
por conselheiro representante dos contribuintes. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

§ 9º Os cargos de Presidente das Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
das câmaras, das suas turmas e das turmas especiais serão ocupados por conselheiros
representantes da Fazenda Nacional, que, em caso de empate, terão o voto de
qualidade, e os cargos de Vice-Presidente, por representantes dos contribuintes.
(Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

....

Art. 37 O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á
conforme dispuser o regimento interno.

§ 2º Caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais no prazo de 15
(quinze) dias da ciência do acórdão ao interessado:

II - de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra Câmara, turma de Câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais.

....

 

Regimento Interno do CARF:

Art. 54. As turmas só deliberarão quando presente a maioria de seus membros, e
suas deliberações serão tomadas por maioria simples, cabendo ao presidente, além
do voto ordinário, o de qualidade.

...

Art. 67. Compete ao CSRF, por suas turmas, julgar recurso  interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.”

 

A Fazenda Nacional, valendo-se do seu direito, conforme dispositivo acima transcrito, interpôs recurso
especial junto à 1ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, ao qual foi deferido provimento, de
acordo com o dispositivo do Acórdão nº 9101-003.141, redigido da seguinte forma:

 

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

DECADÊNCIA. SENTENÇA CONTRA UNIÃO QUESTIONADA EM AÇÃO
RESCISÓRIA. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR.
DISPONIBILIDADE JURÍDICA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
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Por depender de evento futuro e incerto, o fato gerador de crédito em discussão
judicial somente se considera ocorrido quando da sua disponibilidade jurídica, assim
entendido o momento em que o mesmo torna-se líquido e certo, se não houver
qualquer contestação de seu montante (quantum debeatur) na esfera judicial.
Havendo sentença condenatória ilíquida, inclusive com determinação de se processar
primeiro as compensações, a sua disponibilidade jurídica para efeito de contagem do
prazo decadencial se deu no momento da compensação, adaptando-se a aplicação do
regime de competência ao caso concreto, para que as receitas sejam reconhecidas à
medida em que o sujeito passivo contabiliza essas compensações, procedimento este
inclusive ratificado pelo próprio contribuinte em sua escrita contábil na medida em
que também reconheceu tais montantes compensados como receita contábil, embora
os tenha excluído do lucro real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do Recurso
Especial, vencidos os conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Luís Flávio Neto,
Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa e Gerson Macedo Guerra, que não conheceram
do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento com
retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões
constantes do recurso voluntário, vencidos os conselheiros Luís Flávio Neto e Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa, que lhe negaram provimento. Votaram pelas
conclusões os conselheiros .....”

 

Referido art. 54 do RICARF foi utilizado para fundamentar a legitimidade e validade do voto dúplice do
Presidente da Turma, mas exorbita o poder regulamentar. Ademais, o julgamento prolatado pelo CARF em sede de
recurso definido por voto de qualidade viola vários princípios de estatura constitucional, como o devido processo
legal, da igualdade, o da razoabilidade e o democrático.

Observo que, no órgão colegiado, o Presidente da Turma, conselheiro indicado pela Fazenda Nacional,
detém poder de votar duas vezes, ordinariamente e para desempatar, fazendo com que prevaleça seu entendimento
perante os demais membros do colegiado. Desta forma, tem o seu voto maior valor, sem contar a capacidade de
modificar significativamente o desfecho da votação expressa pela maioria.

Entendo que o voto de desempate ou voto de minerva justifica-se quando, não tendo votado o Presidente
da Turma, haja empate na votação dos demais membros do colegiado do CARF, havendo necessidade de se
proferir um único voto do presidente para decidir qual dos entendimentos divergentes deve preponderar, e não para
conceber uma maioria qualificada, como se o voto do presidente equivalesse ao de dois membros.

Firmadas tais premissas, reaprecio o pedido de liminar.

Entendo presente o fumus boni iuris, tendo em vista os erros de interpretação do §9º, do art. 25, do
Decreto nº 70.235/72, e de regulamentação do art. 54 do RICARF, os quais acarretaram a incorreção na
proclamação do resultado do julgamento do recurso voluntário interposto pela impetrante. No entanto, para garantir
a independência do julgado, deve o novo julgamento ser feito por outra Turma.

Observo não haver o periculum in mora reverso, tendo em vista que o pedido de liminar visa ainda
suspensão da exigência de crédito tributário e, por conseguinte, sua não inscrição na dúvida ativa diante do referido
julgamento.
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3. DISPOSITIVO

 

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR e, determino à autoridade impetrada que adote as providências
necessárias para: i) a inclusão na próxima sessão de julgamento de Turma diversa a da 1ª Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF, do recurso especial interposto no Processo Administrativo nº
19515.722229/2012-79, sem prejuízo da pauta normal; ii) para que o Presidente vote uma única vez e somente
para desempatar a votação do colegiado, não devendo ser computado o voto ordinário; e iii) suspender a
exigibilidade dos tributos relativos ao IRPJ e CSLL, formalizado através de auto de infração objeto do PAF em
apreço, até a reapreciação pela administração fiscal, nos termos da fundamentação desta decisão.

CONCEDO A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação supra, para declarar a nulidade do
Acórdão nº 9101-003.141, proferido durante o julgamento do Recurso Especial Fazendário no Processo
Administrativo nº 19515.722229/2012-79, para que seja proferido novo julgamento, seguindo as diretrizes acima.

Custas pela autoridade coatora.

Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

Sentença sujeita ao duplo grau (art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

Brasília-DF, 20 de junho de 2018.
 

 

 

Diana Wanderlei

Juíza Federal Substituta da 5ª Vara-SJ/DF

 

 
Imprimir


