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5 - Processo: 10680.012223/2004-01 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: EXPRESSA VEICULOS LTDA. 
 
Relator: CLAUDEMIR RODRIGUES MALAQUIAS 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: IRPJ E CSLL - MULTA ISOLADA - FALTA DE PAGAMENTO DO IRPJ E OU 
CSLL COM BASE NO LUCRO ESTIMADO - A regra é o pagamento com base no lucro 
real apurado no trimestre, a exceção é a opção feita pelo contribuinte de recolhimento 
do imposto e adicional determinados sobre base de cálculo estimada. A Pessoa 
Jurídica somente poderá suspender ou reduzir o imposto devido a partir do segundo 
mês do ano calendário, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes 
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, 
calculados com base no lucro real do período em curso. ( Lei nº 8.981/95, art. 35 c/c 
art. 2º Lei nº 9.430/96) A falta de recolhimento ou recolhimento a menor, está sujeita à 
multa de 50%, quando o contribuinte não demonstra ser indevido o valor do IRPJ OU 
CSL do mês em virtude de recolhimento excedentes em períodos anteriores. (Lei nº 
9.430/96 com redação dada pelo artigo 14 da MP 351/2007). A base de cálculo da 
multa é o valor do imposto calculado sobre lucro estimado não recolhido ou diferença 
entre o devido e o recolhido até a apuração do lucro real anual. A partir da apuração do 
lucro real anual, o limite para a base de cálculo da sanção é a diferença entre o 
imposto anual devido e a estimativa obrigatória, se menor. (Lei nº 9.430/96 art. 44 
caput c/c § 1º inciso IV e Lei 8.981/95 art. 35 § 1º letra “b”). A multa pode ser aplicada 
tanto dentro do ano calendário a que se referem os fatos geradores, como nos anos 
subseqüentes dentro do período decadencial contado dos fatos geradores. Se aplicada 
depois do levantamento do balanço a base de cálculo da multa isolada é a diferença 
entre o lucro real anual apurado e a estimativa obrigatória recolhida. VENDA DE 
VEÍCULOS USADOS - CONSIGNAÇÃO - As empresas optantes pela sistemática 
prevista no artigo 5º da Lei 9.716/98, devem utilizar a alíquota de 32% para calcular a 



 

 

 

 

 

 

base a ser utilizada para determinação do valor a ser recolhido. Recurso parcialmente 
provido. 
 

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional objetivando o 
restabelecimento da exigência de multa isolada incidente sobre base de cálculo 
estimada, sendo que ao final do ano-calendário foi apurado resultado com saldo 
negativo.  
 
A Turma, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela 
Fazenda Nacional. Vencido o Conselheiro Alberto Pinto. 

 
 

 
 
6 - Processo: 10680.007190/2006-31 - Recorrente: S SANTOS ASSESSORIA LTDA 
e Recorrida: FAZENDA NACIONAL. 
 
Relator: KAREM JUREIDINI DIAS 
 
Ementa do acórdão recorrido:  
 
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. Ano-
calendário: 2004. MULTA QUALIFICADA - APLICAÇÃO - CARACTERIZAÇÃO DE 
DOLO - Incabível a qualificação da multa de oficio quando não caracterizada nos autos 
a prática de dolo, fraude ou simulação por parte da autuada. A constatação de entrega 
de DCTF com os campos em branco em apenas um período de apuração do imposto 
não justifica a aplicação da multa exacerbada, quando as informações respectivas 
estavam indicadas na DIPJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NULIDADE DO 
ACÓRDÃO - Rejeita-se preliminar de nulidade do acórdão de primeira instância que 
negou pedido de perícia, quando não configurado vício ou omissão de que possa ter 
decorrido o cerceamento ao direito de defesa. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL 
- INDEFERIMENTO DE PERÍCIA - O pedido de realização de perícia está sujeito ao 
que determina o inciso IV do artigo 16 do Decreto n°70.235/72. Além disso, ela também 
se submete a julgamento, não implicando deferimento automático, mormente quando a 
negativa é fundamentada na inexistência de início de prova que a justificasse. IRPJ - 
RETIFICAÇÃO DA DCTF - Considera-se sem efeito a retificação da DCTF para 
inclusão de valores de tributos, quando a pessoa jurídica se encontrava sob 
procedimento fiscal iniciado a menos de sessenta dias, artigo 7°, § 1°, do Decreto n° 
70.235/72. IRPJ - OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO - TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO 



 

 

 

 

 

 

REAL - Ao teor do artigo 516, §§ 1° e 40 do RIR199, a opção pelo Lucro Presumido se 
manifesta pelo recolhimento da primeira ou única quota do imposto devido. Não sendo 
feita pela contribuinte a opção pelo Lucro Presumido na forma da legislação de 
regência, correta a tributação dos valores apurados pelo Fisco levando em conta o 
Lucro Real determinado com base na sua escrituração contábil, livros Diário e Razão. 
INCONSTITUCIONALIDADE - Não cabe a este Conselho negar vigência a lei 
ingressada regularmente no mundo jurídico, atribuição reservada exclusivamente ao 
Supremo Tribunal Federal, em pronunciamento final e definitivo. Súmula n° 02 do 1° 
Conselho de Contribuintes. TAXA SELIC - JUROS DE MORA – PREVISÃO LEGAL - 
Os juros de mora são calculados pela Taxa Selic desde abril de 1995, por força da 
Medida Provisória n° 1.621. Cálculo fiscal em perfeita adequação com a legislação 
pertinente. Súmula n° 04 do 1° Conselho de Contribuintes. MULTA DE OFÍCIO - 
CARACTERIZAÇÃO DE CONFISCO - A multa de ofício constitui penalidade aplicada 
como sanção de ato ilícito, não se revestindo das características de tributo, não se 
aplicando a ela o conceito de confisco previsto no inciso V do artigo 150 da 
Constituição Federal. CSLL - LANÇAMENTO DECORRENTE – O decidido no 
julgamento do lançamento principal do Imposto de Renda Pessoa Jurídica faz coisa 
julgada no dele decorrente, no mesmo grau de jurisdição, ante a íntima relação de 
causa e efeito entre eles existente. 
 
 

Relatório: 
 
O contribuinte insurge-se, apenas, contra parte do acórdão recorrido em que restou 
decidido pela possibilidade de incidência de juros sobre a multa de ofício. 
 
O Procurador da Fazenda nacional, Paulo Riscado, sustentou da tribuna que o 
contribuinte sustenta que o artigo 61, da Lei n° 9.430/96, somente prevê a 
possibilidade de correção pela Selic do tributo, assim entendido a exação principal. 
No entanto, alegou que a simples aplicação do literal do dispositivo não alberga a 
verdadeira intenção do legislador. Assegurou que ao interpretar, teleologicamente, a 
regra supramencionada nota-se a plena possibilidade de incidência de juros sobre a 
multa, especialmente pelo fato dessa ser decorrência do crédito tributário principal. 
Ato contínuo argumentou que a multa é parte integrante do crédito tributário global e, 
assim sendo, os juros devem incidir sobre a totalidade do crédito exigido. Em 
consonância com o exposto, requereu a aplicação dos artigos 139 e 161, § 1º do 
CTN. 
 
A Conselheira Relatora, Karem Jureidini Dias, iniciou seu voto esclarecendo que a 
matéria em epígrafe era disciplinada, inicialmente, pelo artigo 84, da Lei nº 8.981, 



 

 

 

 

 

 

sendo que esse dispositivo previa que a correção pelos juros somente incidiria sobre 
tributos e contribuições. Do mesmo modo, o artigo 61, da Lei nº 9.430/96, dispõe que 
os débitos decorrentes de tributos e contribuições deverão ser corrigidos pela taxa 
Selic. Segundo a análise da Relatora, a multa de ofício não é decorrente da exigência 
do tributo, mas sim, do ilícito, do descumprimento da obrigação de recolher ou pagar 
tributos.  
 
Em continuidade, afirmou que a exigência de tributo (obrigação principal) é ato 
oriundo do poder arrecadatório do Estado, daí a possibilidade de incidência de juros 
com viés de ressarcimento pelo decurso de tempo entre a data do vencimento da 
exação e a data do recolhimento. O mesmo não é aplicável a multa de ofício, 
justamente por se tratar de exigência dissociada do tributo, segundo sua análise. 
 
Ainda, em sede de debates, o Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, Presidente em 
exercício, suscitou uma preliminar de não conhecimento do recurso, por entender que 
tal matéria não foi argüida nas instâncias ordinárias. Segundo essa análise, a 
discussão sobre a incidência de juros sobre multa não seria objeto do litígio, mas sim 
uma questão de execução do julgado, extrapolando, desse modo, a competência da 
CSRF para apreciação da matéria. 

 

Houve grande discussão na Turma, uma vez que, mesmo que não capitulado no auto 
de infração, na prática a fiscalização quando da atualização dos débitos do 
contribuinte sempre calcula a incidência dos juros sobre a multa, além de ter sido 
matéria ventilada em recurso e analisada pelo acórdão recorrido, ainda que não 
constante da ementa. O conselheiro Claudemir (fazendário) foi quem mais defendeu 
o conhecimento do recurso. 

A impossibilidade de análise pelo CARF, geraria violação ao princípio do contraditório 
e ampla defesa, uma vez que ao final, quando da execução do acórdão, os juros 
sobre multa de ofício seriam cobrados.  

 
Nessa esteira, a Conselheira Karem alegou que o conhecimento dessa matéria já é 
matéria pacificada perante a 1ª Turma da CSRF. Inclusive, a divergência 
jurisprudencial restou demonstrada através dos acórdãos paradigmas trazidos pelo 
contribuinte em sede recursal.  
 
Por maioria de votos, rejeitou-se a preliminar de não conhecimento do recurso. 
Vencidos os Conselheiros Henrique Pinheiro Torres, Valmar Fonseca e Alberto Pinto. 
 



 

 

 

 

 

 

No mérito, a Relatora traçou a seguinte diferenciação: quando o legislador refere-se a 
crédito tributário, sua intenção seria albergar tributo e multa. Diferentemente ocorre 
quando menciona “débitos decorrente de tributo”, nessa hipótese a multa estaria 
apartada do tributo, sendo essa a disposição do artigo 61, da Lei nº 9.430/96. Assim, 
concluiu pelo provimento do recurso especial interposto pelo contribuinte.   
 
A divergência foi inaugurada pelo Conselheiro Valmar Fonseca, para ele as leis 
ordinárias devem ser interpretadas à luz do CTN e, sendo assim, é plenamente 
possível a incidência dos juros sobre a multa de ofício. Destacou ainda que a mera 
distinção de crédito tributário e débito decorrente de tributo, traçada no voto da 
Conselheira Relatora, não é suficiente há afastar a incidência dos juros.  
 

O Cons. Claudemir acrescentou que após ampla pesquisa sobre o tema, chegou a 
conclusão que a multa de ofício é decorrente do lançamento tributário. Nesse caso, 
ele alterou o seu entendimento anterior que era no sentido de que a multa de ofício 
somente poderia ser cobrada quando do trânsito em julgado na instância 
administrativa, oportunidade em que restaria definido o descumprimento da obrigação 
principal e, portanto, não havia porquê ser acrescida de juros de mora antes da 
decisão definitiva. 

Assim, passou a entender que a multa de ofício decorre do lançamento tributário, 
compondo, por conseguinte, o crédito tributário (art. 139, CTN), sobre o qual incide a 
aplicação de juros pela taxa Selic ou, no mínimo, de 1% ao mês, conforme previsto 
no art. 161 do CTN. 

O Cons. Alberto Pinto em complementação ao exposto pelo Conselheiro Claudemir, 
alegou que a multa, ainda que acessória, se torna obrigação principal, sendo 
plenamente possível a aplicação de juros de mora. 

Nesse contexto, por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso especial do 
contribuinte, mantendo a incidência dos juros sobre a multa de ofício. Vencidos os 
Conselheiros João Carlos de Lima Júnior, Karem Jureidini, Antônio Guidoni e Suzy 
Gomes Hoffmann. 

 
 

 
 
10 - Processo: 10120.007877/2004-51 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: GONZAGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – ME. 
 
Relator: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR 



 

 

 

 

 

 

 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: PAF – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – 
Os princípios são as diretrizes que devem ser observadas pelo administrador tributário. 
A Constituição traz em si normas e princípios jurídicos vinculantes que apontam o 
sentido no qual a decisão deve seguir. PAF - NULIDADES – Não provada violação às 
regras do artigo 142 do CTN nem dos artigos 10 e 59 do Decreto 70.235/1972, não há 
que se falar em nulidade, do lançamento, do procedimento fiscal que lhe deu origem, 
ou do documento que formalizou a exigência fiscal. PAF - MANDADO DE 
PROCEDIMENTO FISCAL - A competência para execução de fiscalização, delegada 
através de Mandado de Procedimento Fiscal, não desconhece o princípio da 
competência vinculada do servidor administrativo e da indisponibilidade dos bens 
públicos. Continuação de trabalho fiscal com prorrogação feita, tempestivamente, por 
meio eletrônico, é válida nos termos das Portarias do Ministério da Fazenda de nºs. 
1.265/1999 e 3.007/2001. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA – DESCABIMENTO - 
Sobre os créditos apurados em procedimento de ofício só cabe a exasperação da 
multa quando restar tipificada a hipótese de incidência do artigo 1º inciso I da Lei 
8137/1990. No caso dos autos se aplica a multa de ofício do inciso primeiro do artigo 
44 da Lei 9430/1996. Sumula 14 do 1º CC. Preliminares rejeitadas. Recurso 
parcialmente provido. 
 

OBS: A matéria objeto de recurso especial não versa sobre a questão da nulidade do 
lançamento, por descumprimento dos dispositivos previstos no PAF – Decreto 
70.235/72.  
 
A única matéria objeto de recurso pela Fazenda Nacional refere-se ao pleito de 
restabelecimento da multa de ofício qualificada, em virtude do contribuinte ter 
apresentado reiteradas declarações com valores a menor, com o dolo específico de 
omitir receitas. 
 
Nesse sentido, o Conselheiro Relator, Alberto Pinto, votou por prover o recurso 
especial interposto pela PFN, para restabelecer a cobrança da multa qualificada. A 
turma, por maioria de votos, decidiu pelo provimento do recurso. Vencido o 
Conselheiro João Carlos de Lima Júnior.  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

11 - Processo: 10680.000618/2004-53 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: LIONE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. 
 
Relator: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – NULIDADE DO LANÇAMENTO - 
Rejeita-se preliminar de nulidade do lançamento quando não configurado vício ou 
omissão de que possa ter decorrido o cerceamento do direito de defesa. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO FISCAL – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA - O pedido de realização 
de perícia está sujeito ao que determina o inciso IV do artigo 16 do Decreto nº 
70.235/72, principalmente quanto à eleição de quesitos, não sendo admitido quando 
efetuado de forma genérica. Além disso, ela também se submete a julgamento, não 
implicando deferimento automático, mormente quando a negativa é fundamentada na 
inexistência de início de prova que a justificasse. IRPJ – CSL – PIS – COFINS - 
DECADÊNCIA – CONSTATAÇÃO DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO - O Imposto 
de Renda Pessoa Jurídica, a Contribuição Social sobre o Lucro, o PIS e a COFINS, 
tributos cuja legislação prevê a antecipação de pagamento sem prévio exame pelo 
Fisco, estão adstritos à sistemática de lançamento dita por homologação, na qual a 
contagem da decadência do prazo para sua exigência tem como termo inicial a data da 
ocorrência do fato gerador (art. 150 parágrafo 4º do CTN). No caso de dolo, fraude ou 
simulação, desloca-se esta regência para o art. 173, I, do CTN, que prevê como início 
de tal prazo o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 
ter sido efetuado. Ocorrendo a ciência do auto de infração pela contribuinte no ano de 
2003 é incabível a preliminar de decadência suscitada para os tributos lançados no 
ano-calendário de 1998. IRPJ – OMISSÃO DE RECEITAS – Caracteriza a ocorrência 
de omissão de receitas a diferença apurada pela fiscalização no confronto entre as 
receitas escrituradas/declaradas com aquelas constantes dos boletins de Caixa da loja, 
mormente quando a empresa não contesta a infração detectada e efetua parcelamento 
desses débitos fiscais no PAES. IRPJ – CSL - DEDUÇÃO DO PIS, COFINS E DOS 
JUROS LANÇADOS DE OFÍCIO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSL – ANO 
DE 1998 - Por não existir diferença entre o lucro declarado e o lançado de ofício, ao 
teor de remansosa jurisprudência deste Colegiado, o PIS, a COFINS e os juros 
lançados de ofício com base nestas contribuições, incidentes até a data do fato gerador 
do IRPJ e CSL, devem ser deduzidas das bases de cálculo destes tributos, 
obedecendo assim à regra matriz de definição da base do próprio IRPJ e da CSL, pois 
o lucro tributável obtém-se do lucro líquido após a dedução das contribuições para o 
PIS e Cofins e da despesa de juros. INCONSTITUCIONALIDADE - Não cabe a este 
Conselho negar vigência a lei ingressada regularmente no mundo jurídico, atribuição 



 

 

 

 

 

 

reservada exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, em pronunciamento final e 
definitivo. MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. 
A incorporadora somente responde pelos os tributos devidos pelo sucedido. O que 
alcança a todos os fatos jurídicos tributários (fato gerador) verificados até a data da 
sucessão, ainda que a existência do débito tributário venha a ser apurada após aquela 
data. Art. 132 CTN. TAXA SELIC – JUROS DE MORA – PREVISÃO LEGAL - Os juros 
de mora são calculados pela Taxa Selic desde janeiro de 1995, por força da Medida 
Provisória nº 1.621. Cálculo fiscal em perfeita adequação com a legislação pertinente. 
Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. 
 

Trata-se de recurso interposto pela Fazenda Nacional, no qual postula a revisão do 
acórdão recorrido, de modo que a empresa incorporadora possa ser responsável pelo 
recolhimento da multa de ofício imposta à sucedida. Segundo o Relator, a 
contribuinte, em contrarrazões, sustentou que a multa somente seria exigível caso 
tivesse sido lançada antes do ato sucessório, porque, nessa hipótese, tratar-se-ia de 
um passivo da sociedade incorporada, assumido pela sucessora. 
 
O Relator baseou seu voto em duas premissas: 1) a multa de ofício qualificada 
integra o crédito tributário e por essa razão pode ser transferida à sucessora; 2) O 
quadro societário das empresas (sucedida e sucessora) permaneceu o mesmo, o que 
vai de encontro a Súmula nº 47 do CARF: “Cabível a imputação da multa de ofício à 
sucessora, por infração cometida pela sucedida, quando provado que as sociedades 
estavam sob controle comum ou pertenciam ao mesmo grupo econômico.”  
 
Nessa esteira, votou por dar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda 
Nacional, determinando o restabelecimento da multa imposta à incorporadora. O 
Colegiado, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, no entanto, todos 
os conselheiros votaram pelas conclusões, baseando-se, unicamente, na Súmula 
CARF. 

 
 

 
15 - Processo: 10680.002871/2005-22 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: A & C EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 
 
Relator: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 



 

 

 

 

 

 

Assunto: OPERAÇÃO ÁGIO – SUBSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COM ÁGIO E 
SUBSEQÜENTE CISÃO – VERDADEIRA ALIENÇÃO DE PARTICIPAÇÃO – Se os 
atos formalmente praticados, analisados pelo seu todo, demonstram não terem as 
partes outro objetivo que não se livrar de uma tributação específica, e seus substratos 
estão alheios às finalidades dos institutos utilizados ou não correspondem a uma 
verdadeira vivência dos riscos envolvidos no negócio escolhido, tais atos não são 
oponíveis ao fisco, devendo merecer o tratamento tributário que o verdadeiro ato 
dissimulado produz. Subscrição de participação com ágio, seguida de imediata cisão e 
entrega dos valores monetários referentes ao ágio, traduz verdadeira alienação de 
participação societária. PENALIDADE QUALIFICADA - EVIDENTE INTUITO DE 
FRAUDE – INOCORRÊNCIA – SIMULAÇÃO RELATIVA - A evidência da intenção 
dolosa, exigida na lei para agravamento da penalidade aplicada, há que aflorar na 
instrução processual, devendo ser inconteste e demonstrada de forma cabal. O 
atendimento a todas as solicitações do Fisco e observância da legislação societária, 
com a divulgação e registro nos órgãos públicos competentes, inclusive com o 
cumprimento das formalidades devidas junto à Receita Federal, ensejam a intenção de 
obter economia de impostos, por meios supostamente elisivos, mas não evidenciam 
má-fé, inerente à prática de atos fraudulentos. IR-FONTE – AFASTAMENTO – O 
próprio lançamento tributário em razão da desconsideração do planejamento fiscal já 
atribuiu às respectivas saídas de valores a causa e seus beneficiários. MULTA 
ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO – CONCOMITÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA 
DE AMPARO LEGAL – É inaplicável a multa isolada prevista no art. 44, §1º, inciso IV 
da Lei nº 9.430/96 cumulativamente com a multa de ofício genérica prevista no inciso I 
do mesmo dispositivo legal, exigível juntamente com os tributos devido, na hipótese de 
falta de pagamento. A imputabilidade da multa genérica exclui as referidas multas 
isoladas, sob pena de se impor dupla penalização sobre um mesmo fato jurídico, não 
admitida pelo ordenamento jurídico nacional. DESPESAS COM CONSULTORIA E 
ASSESSORIA JURÍDICAS – RAZOABILIDADE E SIMETRIA – AFASTAMENTO DA 
EXIGÊNCIA FISCAL - Para que se confirme a dedutibilidade da despesa é 
indispensável que reste demonstrada a vinculação do gasto com a atividade exercida e 
a correspondente vinculação aos objetos da pessoa jurídica, como aconteceu nos 
valores aceitos, relativos a despesas com consultoria e assessoria jurídicas. Recurso 
parcialmente provido. 
 

Relatório: 
 
No caso em apreço, a matéria objeto de recurso refere-se, apenas, a parte do 
acórdão recorrido que exonerou a exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte – 
IRRF, por entender que os pagamentos efetuados pela recorrente possuíam sim 
beneficiários, afastando o disposto no art. 61 da Lei n. 8.981/95, segundo o qual 



 

 

 

 

 

 

sujeita-se a incidência do IRRF, a alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas 
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado.  
 
O acórdão recorrido consignou que a Recorrente teve contra si lavrado o auto de 
infração para exigência de IRPJ, CSLL e IRRF, além de multa isolada e de ofício. O 
lançamento apontou as seguintes irregularidades: a) glosa de despesa não 
comprovada, b) falta de adição á base imponível do resultado de alienação de 
investimento avaliado pelo patrimônio liquido; b) exigência de IRFonte por supostos 
pagamentos a beneficiários não identificados; c) multas isoladas falta de pagamento 
do IRPJ e CSLL incidentes sabre as bases estimadas em função da receita bruta e 
acréscimos.  
 
Para uma melhor compreensão da matéria sob análise da 1ª Turma da Câmara 
Superior de Recursos Fiscais, torna-se necessário transcrever trecho do acórdão 
recorrido em que consta a descrição dos fatos que ensejaram a autuação:  
 
“DAMA PARTICIPAÇÕES LTDA, sucedida pela A & C SHOPPING LTDA., era pessoa 
jurídica com objetivo social voltado para "a administração e participação em capitais de 
outras empresas, aquisição de ativos, exceto financeiros, bens móveis e valores mobiliários", 
detendo a participação de 24%, na empresa SARARA EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA. As empresas - PARTICIPAÇÕES LTDA. e HELAN 
PARTICIPAÇÕES LTDA. detinham, respectivamente, as participações de 48% e 28%. A 
DAMA e essas duas empresas, juntas, formavam o grupo PHDPAR. 
SARARÁ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA era controladora da empresa 
DAMA. Em 01/03/2000, a DAMA PARTICIPAÇÕES LTDA. recebeu cheques no valor de R$ 
11.637.600,00, os quais foram, em parte, depositados em conta corrente. Por este 
recebimento mais os auferidos pelos demais sócios da empresa SABARÁ foram transferidos 
50% da participação ao grupo ingressante na sociedade, denominado WRVPAR.  Tais fatos 
foram considerados pelo autuante como alienação de participação societária, com 
conseqüências tributárias não observadas pela Empresa. Houve a valorização do 
empreendimento do qual a DAMA era investidora, e que se realizou na venda da 
participação. 
(...) 
 
IRRF — pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa, nos termos do art. 61, 
"caput "e § 1°, da Lei n° 8.981, de 20/01/1995, pois parte dos cheques vertidos na suposta 
cisão, ou na melhor definição, na venda da participação societária, não foi depositada em 
conta corrente da sucedida da autuada e demais empresas do grupo PHDPAR, mas 
repassada a terceiros. Nesses lançamentos o dinheiro disponível foi entregue a terceiros sem 
que fosse constituído um direito no ativo ou pagamento de obrigações no passivo. A 
contrapartida se deu com a conta de prejuízos acumulados, sem trânsito em qualquer conta 
de resultado, com histórico de "PAGAMENTO EQUALIZAÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 



 

 

 

 

 

 

SABARÁ. Na contabilidade da SABARÁ constou, somente, um lançamento referente aos 
cheques a compensar, débito no valor de R$ 3.600.000,00, valor esse recebido de VM 
Participações Ltda. A origem não foi explicitada e não há contrapartida, sem qualquer lógica, 
e com ferimento aos preceitos contábeis. Diante da falta de explicação, ante os históricos 
antes mencionados, como não foi identificada a causa e/ou os beneficiários, houve 
subsunção dos fatos à norma e conseqüente lançamento do IRRF com as informações de 
que dispunha o Fisco (art 845, II, do RIR/1999).” 
 

Em consonância com o quanto acima exposto e tendo em vista que a insurgência 
recursal refere-se, unicamente, a exigência de IRRF por suposto pagamento a 
beneficiários não identificados, o Conselheiro Relator, Antônio Guidoni, iniciou o seu 
voto afirmando que a empresa sucedida pela recorrente recebeu os cheques como 
pagamento pela venda da participação societária, sendo que alguns desses títulos 
foram depositados em conta corrente e outros endossados a terceiros, sendo que 
esses últimos foram tidos pela fiscalização como pagamentos a beneficiários não 
identificados.  
 
O Relator informou que a contribuinte, em suas contrarrazões, sustentou que parte do 
preço oriundo da operação de alienação de participação societária foi utilizado para 
quitação de algumas dívidas da empresa vendida, de modo a equalizar o patrimônio 
líquido para a entrada de outros investidores.  
 
Nessa esteira, o Conselheiro Relator entendeu que os endossos dos cheques eram 
efetivamente necessários para a efetivação da operação de compra e venda de 
participação societária, todavia, antes da conclusão de seu voto houve pedido de 
vista do Conselheiro Alberto Pinto.   

 
 
 

 
31 - Processo: 16408.001144/2006-34 - Recorrente: SANTA CLARA INDUSTRIA DE 
CARTOES LTDA e Recorrida: FAZENDA NACIONAL. 
 
Relator: VALMIR SANDRI 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário: 2002, 2003, 2004 Ementa: MATÉRIA 
NÃO CONTESTADA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 



 

 

 

 

 

 

Considera-se definitivamente constituída no âmbito administrativo a parte da exigência 
em relação a qual o sujeito passivo não apresentou razões de defesa. Assunto: 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e Contribuição para 
o PIS Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005 Ementa: ARGÜIÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. AMPLIAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. LEI Nº 9.718/98 - 
Ainda que tenha sido proferida em sessão Plenária, a decisão do Supremo Tribunal 
Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei nº 9.718/98 que 
promoveu o alargamento da base de cálculo das contribuições ao PIS e Cofins 
somente pode ser estendida aos demais contribuintes não integrantes da lide 
específica após a edição da Resolução do Senado Federal de que trata o art. 52, X da 
CF. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. VENDA A EMPRESA 
PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA. REQUISITOS - Não há como aceitar a 
suspensão da incidência do PIS e da Cofins nas vendas supostamente realizadas a 
empresas preponderantemente exportadoras quando não demonstrada essa 
circunstância nos autos e foram descumpridos os requisitos legais para o gozo do 
benefício. Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição ao PIS e Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social – Cofins. Ano-calendário: 2005 Ementa: 
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSISTÊNCIA - Não há que se falar em 
inconsistência na apuração da base tributável quando demonstrado que a Fiscalização 
utilizou exclusiva e corretamente informações contidas na escrituração da pessoa 
jurídica. Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2002, 2003, 
2004, 2005 Ementa: LANÇAMENTO.MULTA DE OFÍCIO - É aplicável na hipótese de 
lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei nº 9.430/96, não cabendo a este 
Colegiado manifestar-se quanto a eventual natureza confiscatória de penalidade 
prevista em lei. JUROS DE MORA. TAXA SELIC - A partir de 1º de abril de 1995, os 
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da 
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do 
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais (Súmula 1º 
CC nº 4). Publicado no D.O.U nº 193 de 06/10/2008. 
 

Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão 
recorrido da lavra do Conselheiro Leonardo de Andrade e Couto, o qual entendeu que 
a questão do alargamento da base de cálculo das contribuições ao PIS e à Cofins 
(lançamento decorrente) envolve, no caso, a tributação das receitas financeiras. No 
entanto, a decisão proferida pelo STF quando da análise da inconstitucionalidade do 
§ 1º, do art. 3°, da Lei n° 9.718/98, limitar-se-ia às partes envolvidas na lide, haja vista 
que tal decisão teria sido prolatada em caráter incidental. 
 
Segundo o acórdão recorrido, a aplicabilidade da decisão do STF pela 



 

 

 

 

 

 

inconstitucionalidade do dispositivo acima transcrito somente seria possível após a 
edição de Súmula Vinculante, ou Resolução do Senado Federal, nos termos do inciso 
X, do art. 53, da Constituição Federal. 
 
Esse posicionamento foi totalmente revisto pela 1ª Turma da Câmara Superior de 
Recursos Fiscais, sendo que esse Colegiado, por unanimidade de votos, deu 
provimento ao recurso especial do contribuinte, entendendo incabível o alargamento 
da base de cálculo do PIS e da COFINS.  

 
 

 
39 - Processo: 16327.000792/2001-69 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: UNICARD BANCO MULTIPLO S.A. 
 
Relator: CLAUDEMIR RODRIGUES MALAQUIAS 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Anos-calendário: 1996 a 
1998 Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – IRPJ – PRELIMINAR DE 
DECADÊNCIA – Consoante jurisprudência firmada pela Câmara Superior de Recursos 
Fiscais, após o advento da Lei n° 8.383/91, o Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas 
é lançado na modalidade de lançamento por homologação e a decadência do direito de 
constituir crédito tributário rege-se pelo artigo 173 do Código Tributário Nacional. 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - DECADÊNCIA- Por se tratar 
de tributo cuja modalidade de lançamento é por homologação, expirado cinco anos a 
contar da ocorrência do fato gerador sem que a Fazenda Pública tenha se 
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o 
crédito. IRPJ – POSTERGAÇÃO DE RECEITAS – TRIBUTAÇÃO – A partir da vigência 
da Lei nº 9.430/96, em caso de recolhimento de tributo após o período de competência 
(postergação do tributo), não é mais aplicável o método de imputação proporcional. 
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - DECORRÊNCIA - A 
solução dada ao litígio principal, que manteve parcialmente a exigência em relação ao 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, aplica-se ao litígio decorrente ou reflexo relativo a 
Contribuição Social sobre o Lucro. Recurso de Oficio Negado. Recurso Voluntário 
Provido. 
 

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional objetivando o 
restabelecimento da exigência fulminada pela decadência para o ano-calendário de 



 

 

 

 

 

 

1995, além do restabelecimento da exigência de IRPJ e CSLL para os demais 
períodos autuados.  
 
O Conselheiro Relator, Claudemir Malaquais, votou por manter a decadência para o 
ano de 1995, pois, segundo sua análise, a contribuinte procedeu ao recolhimento das 
estimativas, de modo que a contagem do prazo decadencial deverá seguir os ditames 
do artigo 150, § 4º do CTN. Assim, manteve a decisão do acórdão recorrido, negando 
provimento ao recurso da PFN. 
 
No mérito, o Relator votou pelo acolhimento do recurso para determinar o 
restabelecimento da exigência de IRPJ e CSLL para os demais anos-calendários. 
 
Após o voto do Relator, houve pedido de vista da Conselheira Karem Jureidini Dias. 

 
 

 
40 - Processo: 16327.001174/2004-89 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: LABORATORIOS PFIZER LTDA. 
 
Relator: CLAUDEMIR RODRIGUES MALAQUIAS 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA - MÉTODO PRL - ANO-CALENDÁRIO DE 
1999 - O art. 18 da Lei nº 9.430/96 não veda a utilização do método do Preço de 
Revenda menos Lucro - PRL na avaliação de eventuais ajustes a título de “Preços de 
Transferência” relativamente aos custos de bens importados de empresas ligadas 
estabelecidas no exterior. A vedação constante do § 1º do art. 4º da então vigente 
Instrução Normativa SRF nº 38/97 não tinha base legal. 
 

Relatório: 
 
Trata-se de auto de infração lavrado para a exigência de IRPJ e CSLL, sob a 
alegação de que a contribuinte deixara de adicionar ao Lucro Líquido, na 
determinação do Lucro Real, parcela de custos relativos a bens adquiridos de 
pessoas jurídicas vinculadas situadas no exterior. Relata o fisco que foi irregular o 
procedimento da fiscalizada consistente na utilização do método do PRL para os 
ajustes relativos aos "preços de transferência" a que aludem os arts. 18 e 23 da Lei 
n°9.430/96 e a então vigente Instrução Normativa SRF n° 38/97, aplicáveis aos 



 

 

 

 

 

 

princípios ativos de medicamentos, importados de pessoas jurídicas vinculadas, 
sediadas no exterior, pois: o §1° do art. 4° da IN SRF n° 38/97 não permite a 
utilização do PRL para produtos importados e utilizados na produção de outro bem. 
 
O acórdão recorrido decidiu que não há vedação legal a utilização do método PRL. O 
recurso especial interposto pela PFN refuta que o método PRL não se aplica ao caso, 
pois os produtos importados foram utilizados na produção de outro bem. 
 
Voto:  
 
Segundo o Relator, a discussão cinge-se em saber se a Lei nº 9.430/96 veda a 
utilização dos bens importados aplicados na produção. O disposto na Lei se amolda 
ao previsto na IN 38/97, ou seja, ao contribuinte é possível optar por um dos três 
métodos do preço de transferência e essa opção pode recair sobre aquela que lhe for 
mais favorável. Noutro giro, afastou a aplicação da IN 37/98, notadamente por se 
tratar de norma hierarquicamente inferior à lei.  
 
Nesse sentido, concluiu por negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional, no 
que foi acompanhado, à unanimidade de votos, pelo Colegiado.  

 
 

 
41 - Processo: 10120.007532/2003-16 - Recorrente: CARAMURU ARMAZENS 
GERAIS LTDA e Recorrida: FAZENDA NACIONAL. 
 
Relator: KAREM JUREIDINI DIAS 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS – LEI N° 8.981/95, ARTS. 42 E 58 - Para 
determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, no 
exercício financeiro de 1999 e 2000, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido a, no 
máximo, trinta por cento, tanto em razão da compensação de prejuízos, como em 
razão da compensação da base de cálculo negativa da contribuição social. MULTA DE 
LANÇAMENTO DE OFÍCIO – INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADES SOB CONTROLE 
COMUM – SUCESSÃO – CARACTERIZAÇÃO – A interpretação do artigo 132 do CTN, 
moldada no conceito de que a pena não deve passar da pessoa de seu infrator - sob 
pena deitar por terra as normas gerais insculpidas nos artigos 129 e 136, também do 
CTN -, não pode ser feita isoladamente, de sorte a afastar a responsabilidade do 



 

 

 

 

 

 

sucessor pelas infrações anteriormente cometidas pelas sociedades incorporadas, 
quando provado nos autos do processo que as sociedades, incorporadora e 
incorporadas, sempre estiveram sob controle comum. PREJUIZOS FISCAIS – 
COMPENSAÇÃO INTEGRAL – “TRAVA DE 30%” - MULTA DE LANÇAMENTO DE 
OFÍCIO – CABIMENTO - Impõe-se a aplicação da multa de lançamento de ofício sobre 
o valor do imposto ou contribuição devido, nos termos do artigo 44, I, da Lei nº 
9.430/96, em razão da compensação integral de bases negativas de CSLL, por ofensa 
à denominada “trava de 30%. JUROS DE MORA - SELIC - Nos termos dos arts. 13 e 
18 da Lei n° 9.065/95, a partir de 1°/04/95 os juros de mora serão equivalentes à taxa 
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. 
 

Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte, em que se pleiteou o 
afastamento da trava de 30% para a compensação de prejuízos fiscais.  
 
O debate entre os Conselheiros cingiu-se em definir se o julgamento do processo 
deveria ou não permanecer sobrestado até que o STF se manifeste em sede de 
repercussão geral sobre a matéria em apreço.  
 
Segundo a Conselheira Relatora, Karem Jureidini Dias, o STF afetou a matéria em 
apreço à repercussão geral (RE 591340), no entanto, entendeu que nesse recurso 
extraordinário não houve a determinação de sobrestamento dos demais julgamentos 
que versam sobre essa matéria, assim, não seria possível aplicar o regramento 
previsto no artigo 62-A do Regimento Interno do CARF..  
 

Nessa esteira, sugeriu duas hipóteses de solução: 1) suspensão do julgamento até 
que o STF nomeie recurso representativo de controvérsia e determine o 
sobrestamento dos recursos nas instâncias inferiores; 2) tendo em vista que, até o 
presente momento, não foi determinado o sobrestamento dos recursos pelo STF, a 
saída seria aplicação da Súmula nº 02 do CARF: “O CARF não é competente para se 
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” 

 

A Relatora decidiu pela aplicação da Súmula nº 02 do CARF e, por essa razão, não 
conheceu do recurso. Decisão unânime.  

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

42 - Processo: 16327.000028/2005-17 - Recorrente: BANCO FIAT S/A e Recorrida: 
FAZENDA NACIONAL. 
 
Relator: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. Exercício: 2001, 2002, 
2003. NULIDADE DO LANÇAMENTO. ERRO NO CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. 
INOCORRÊNCIA. Não é causa de nulidade do lançamento a alegação de erro no 
cálculo dos juros de mora, especialmente quando os cálculos se revelam corretos. O 
valor dos juros de mora que consta do auto de infração tem caráter informativo, 
devendo seu montante exato ser recalculado na data do efetivo pagamento do crédito 
tributário. PROVISÕES NÃO DEDUTÍVEIS TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE 
SUSPENSA. JUROS SOBRE CONTINGÊNCIAS FISCAIS. Por configurar uma 
situação de solução indefinida, que poderá resultar em efeitos futuros favoráveis ou 
desfavoráveis à pessoa jurídica, os tributos discutidos judicialmente, cuja exigibilidade 
estiver suspensa nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional, são 
indedutívets para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição Social 
sobre o Lucro Liquido, por traduzir-se em nítido caráter de provisão. O mesmo ocorre 
com a provisão para juros sobre contingências fiscais os quais, por constituírem 
acessório dos tributos sobre os quais incidem, devem seguir a norma de dedutibilidade 
do principal. Preliminares Rejeitadas. Recurso Voluntário Negado. 
 
 

Trata-se de auto de infração para exigência de Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL), com multa de 75%, além de juros de mora. O lançamento foi efetuado 
em virtude da constatação de que a interessada considerou como dedutíveis as 
despesas com provisões para pagamento de tributos cuja exigibilidade foi suspensa 
judicialmente (COFINS e CPMF), bem como as despesas com provisões para 
pagamento de juros sobre contingências fiscais. Pela ótica do Fisco, teriam sido 
infringidas as disposições do art. 13, inciso I, da Lei n° 9.249/1995. 
 
O recurso especial interposto pelo contribuinte insurgiu-se contra acórdão proferido 
pela 1ª Turma Ordinária, 3ª Câmara, 3ª Seção, que decidiu pela impossibilidade de 
dedução da base de cálculo da CSLL das despesas com provisões para pagamento 
de tributos discutidos em juízo e cuja exigibilidade estava suspensa, bem assim das 
despesas com provisões para pagamento de juros sobre contingências fiscais.  
 
O Conselheiro Relator, Alberto Pinto, votou pela manutenção do acórdão recorrido, por 



 

 

 

 

 

 

entender que as despesas com tributos, na situação em que estes estão submetidos à 
análise do Poder Judiciário e com exigibilidade suspensa, não possuem a certeza e 
liquidez indispensáveis para que sejam consideradas despesas incorridas a pagar. Em 
conseqüência, suas contrapartidas, registradas no passivo, se caracterizam como 
provisões, portanto, indedutíveis da base de cálculo da CSLL. Nesse sentido, votou 
por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.  
 
A Conselheira Karem Jureidini instaurou a divergência por entender que o fato do 
tributo encontrar-se com a exigibilidade suspensa não afastaria a certeza e liquidez do 
crédito tributário. O Conselheiro Antônio Guidoni, em consonância com a tese 
divergente, acrescentou que a obrigação legal não possui caráter de provisão, 
tornando-se insubsistente a argumentação do Relator.  
 
Resultado: O Colegiado, por maioria de votos, negou provimento ao recurso especial 
interposto pelo contribuinte. Vencidos os Conselheiros Karem Jureidini, Antônio 
Guidoni e Valmir Sandri.  
 

 
 
 
 

 


