
 

  

Súmulas do CARF têm efeito vinculante atribuído 

 

Em 02.04.2019, foi publicada, no Diário Oficial da União, a Portaria ME nº 129, por meio da qual 

atribuiu-se efeito vinculante a diversas súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 

(CARF). Nesse sentido, elas passaram a ser de observância obrigatória pela Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN) e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB), de modo que 

indicamos, abaixo, as de maior relevância: 

 

Súmula CARF nº 78: A fixação do termo inicial da contagem do prazo decadencial, na hipótese de 

lançamento sobre lucros disponibilizados no exterior, deve levar em consideração a data em que 

se considera ocorrida a disponibilização, e não a data do auferimento dos lucros pela empresa 

sediada no exterior.  

 

Súmula CARF nº 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou 

compensação, na data do recolhimento de estimativa.  

 

Súmula CARF nº 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial 

de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. 

 

Súmula CARF nº 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial 

de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. 

 

Súmula CARF nº 113: A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos 

pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até 

a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de lançamento 

de ofício, antes ou depois do evento sucessório. 

 

Súmula CARF nº 114: O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não 

identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial 

previsto no art. 173, I, do CTN. 
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Súmula CARF nº 116: Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito 

tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7º e 8º da Lei nº 9.532, de 

1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança. 

 

Súmula CARF nº 117: A dedutibilidade de despesas com royalties prevista no art. 71, parágrafo 

único, alínea "d", da Lei nº 4.506, de 1964, não é aplicável à apuração da CSLL. 

 

Súmula CARF nº 118: Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a 

diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência 

do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor despendido na 

aquisição de título patrimonial. 

 

Súmula CARF nº 119 No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por 

descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas 

em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória 

n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida 

mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações 

principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista 

no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. 

 

Súmula CARF nº 120: Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários 

em cumprimento ao art. 42 da Lei nº 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio, relativamente aos 

fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da conta bancária. 

 

Súmula CARF nº 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data 

anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental 

(ADA). 

 

Súmula CARF nº 123: Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste 

anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, 

§4º, do Código Tributário Nacional. 

 


