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2 - Processo: 16327.001981/2005-82 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: UNICARD BANCO MULTIPLO S.A. 

 

Relator: KAREM JUREIDINI DIAS 

 

Ementa do acórdão recorrido: 

 

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ 

Ano-calendário: 2000 

LUCRO REAL - JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTO OU CONTRIBUIÇÃO 
COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA - MEDIDAS JUDICIAIS - 
DEDUTIBILIDADE. 

Conforme o caput do art. 41 da Lei 8.981/95, os tributos e contribuições são 
dedutiveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de competência. 
Quando os tributos e contribuições estão com exigibilidade suspensa por força 
de medidas judiciais, nos termos do § 1 0 do mesmo artigo, a regra de 
dedutibilidade de que trata o caput do artigo, não se aplica ao principal. Não há 
base legal para que se exija a adição dos juros de mora calculados sobre o 
passivo discutido judicialmente. 

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO — CSLL 

Ano-calendário: 2000 

CSLL DISCUTIDA JUDICIALMENTE - NATUREZA DA CONTA PASSIVA 

Não pode o fisco transformar uma conta de passivo real em conta de provisão, 
cujo conceito contábil não se amolda às obrigações decorrentes de lei, caso 
dos tributos, somente pelo fato de, momentaneamente, estar a exação com 
exigibilidade suspensa. Inaplicável, portanto, o inciso I do art. 13 da Lei 
9.249/95 para fazer incidir o art. 2° da Lei 7.689/88. Também são dedutíveis os 
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juros calculados sobre a conta passiva que registra CSLL discutida 
judicialmente. 

 

Relatório:  
 
Trata-se, originariamente, de lançamento do IRPJ e CSLL do ano calendário 
de 2000, em razão de dedução indevida do lucro e da base da CSLL, da 
importância de R$ 20.282.920,70. O Contribuinte então provisionou a CSLL 
(discutida em processos judiciais) que estava com exigibilidade suspensa e a 
adicionou, para fins de determinação do lucro real  e da base de cálculo da 
CSLL. Deduziu a despesa com juros de mora incidentes sobre essas parcelas 
na importância de R$ 20.282.920,70 – a glosa refere-se à despesa com os 
juros de mora. A decisão da DRJ entendeu como indedutíveis as provisões 
para pagamento de juros sobre contingências fiscais. Foi dado provimento 
parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de excluir a exigência da CSLL e 
reduzir os juros sobre a multa de ofício até o limite do artigo 161 do CTN.  
 
O Conselheiro que redigiu o voto vencedor opôs embargos ao próprio voto, 
uma vez que também indevida a glosa dos juros calculados sobre o IRPJ 
discutido judicialmente, ou seja, o primeiro acórdão somente analisou a 
questão relativa à CSLL.  
 
Contudo, a Fazenda Nacional recorreu somente do primeiro acórdão, 
deixando de ratificar ou reiterar suas razões quando da formalização do 
segundo acórdão, este proferido nos embargos do relator.  
 
Nesse sentido, após a leitura do relatório, o Patrono fez sustentação oral, 
salientando que a matéria deveria ser fracionada, uma vez que precisava 
discutir, inicialmente, o conhecimento do recurso especial da fazenda. O 
Procurador-chefe da Fazenda Nacional apenas informou que constam nos 
autos, tão somente, a certidão de intimação do primeiro acórdão.  
 
A Conselheira Relatora entendia que o recurso não deveria ser conhecido, 
tendo em vista que no momento da remessa à Procuradoria da FN, os dois 
acórdãos já estavam juntados aos autos, mas o Conselheiro Alberto Pinto 
abriu divergência alegando que aquela Turma muitas vezes deixa de conhecer 
recursos por excesso de formalismo, e que, nessa situação, a ausência de 
uma certidão de regular intimação do acórdão proferido nos embargos de 
declaração era causa de nulidade dos atos processuais ocorridos 
posteriormente, sendo patente o cerceamento de defesa da Fazenda 
Nacional.  
 
Importante ressaltar que os conselheiros não discutiram o mérito da questão.  
 
Diante dessa alegação, em resolução, a Turma determinou o retorno dos 
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autos para a câmara baixa para que a PFN e o contribuinte sejam intimados – 
formalmente - do acolhimento dos Embargos apresentados pelo relator, que 
importou na modificação do primeiro acórdão. 
 

 
 

 
 

3 - Processo: 16327.001237/2001-54 - Recorrente: SOFISA SERVICOS S/A. 
e Recorrida: FAZENDA NACIONAL 

 

Relator: KAREM JUREIDINI DIAS 

 

Ementa do acórdão recorrido: 

 

LUCROS NO EXTERIOR AUFERIDOS EM 1996 E 1997 — LEI 9.249/95 — 
ALTERAÇÃO DO ASPECTO TEMPORAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA 
PELA IN SRF 38/96 — IMPOSSIBILIDADE — Antes do advento da Lei 
9.532/97, o regime de tributação dos lucros de filiais, controladas e coligadas 
no exterior observava o momento em que tais lucros eram auferidos, não 
havendo na Lei 9.249/95 qualquer elemento que considerasse a efetiva 
disponibilização como componente temporal da hipótese de incidência. Os 
lucros auferidos durante os anos calendário de 1996 e 1997 deveriam ser 
adicionados em 31 de dezembro de cada ano, na proporção da participação 
societária, e não pelo montante efetivamente disponibilizado a posteriori. O 
lançamento de ofício deve, portanto, reportar-se a 31 de dezembro de cada 
ano como data do fato gerador. 

JUROS DE MORA — SELIC — Não se pode negar vigência a lei regularmente 
editada. A variação dos juros de mora pela Selic está prevista na Lei 9.065/95.  

Recurso parcialmente provido. 
 

Relatório:  
 
Trata-se de auto de Infração relativo ao IRPJ, em virtude da falta de adição ao 
lucro líquido do período, para determinação do lucro real, nos anos calendário 
de 1996 e 1997, dos lucros auferidos no exterior, por controlada da 
Recorrente, sediada na Ilha da Madeira, que foram disponibilizados em conta 
bancária de sua titularidade.  
 
A autuação fiscal baseou-se no disposto no Ato declaratório SRF nº 6, de 
30/01/1997, o qual previa que os lucros, disponibilizados de acordo com a IN 
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038/1996, deveriam ser tributados no Brasil.  
 
O contribuinte, em sua defesa, sustentou que o artigo 25, da Lei 9249/95 
estabeleceu que o lucro apurado por controlada no exterior devia ser oferecido 
à tributação do IRPJ pela sócia, controladora, sediada no Brasil. Contudo, 
para a pessoa jurídica no Brasil que possuísse controlada com sede em 
Portugal, essa norma não tinha eficácia por força do Tratado entre Brasil e 
Portugal para evitar a bitributação (Decreto 69.393/71), cujo artigo 7º prevê a 
impossibilidade de um Estado tributar os lucros de uma empresa localizada 
em outro Estado. 
 
Ainda, a Lei n° 9.249/95 previa que os lucros, rendimentos e ganhos de capital 
auferidos no exterior deveriam ser computados na determinação do lucro real 
das pessoas jurídicas correspondentes ao balanço levantado em 31 de 
dezembro de cada ano, portanto, o fato gerador segundo a legislação vigente 
à época seria o momento da apuração e não o da disponibilização como 
pretendeu a autuação fiscal. Argumentou que a IN 38/96 seria ilegal, tendo em 
vista que modificou o aspecto temporal da hipótese de incidência  para o 
momento da disponibilização dos lucros e não mais o momento do 
auferimento. 
 
Voto:  
 
A Relatora, Karem Jureidini, afirmou que quanto aos lucros disponibilizados 
em 1996, parte deles refletia os lucros acumulados até 1995, de modo que 
sobre eles não deveria incidir qualquer tributação.  Com relação a parte dos 
lucros remanescente, excluída a parcela referente ao ano de 1995, sobre ela 
deveria haver incidência de IRPJ, tendo em vista que a apuração e 
disponibilização ocorreram ainda em 1996, assim, ainda que se entenda por 
afastar a IN 38/96, a Lei 9249 previa a tributação no momento da apuração, o 
que ocorreu no caso em tela.  
 
A Conselheira Relatora teceu breve comentário sobre aplicação dos Tratados, 
afirmando que o art. 7º do Tratado Brasil-Portugal não se aplicaria em favor do 
contribuinte. 
 
O Conselheiro Alberto Pinto inaugurou a divergência afirmando que a IN 38/96 
é totalmente legal, restringindo, apenas, àquilo que a Lei 9249 já havia 
estabelecido. Assim, deu provimento ao recurso especial da Fazenda 
Nacional e parcial provimento ao recurso do contribuinte, apenas, para excluir 
a parte referente ao lucro acumulado durante o ano de 1995. Esse 
entendimento foi acompanhado pela maioria dos integrantes do Colegiado. 
Vencidos os Conselheiros Karem Jureidini Dias e Valmir Sandri.  
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25 - Processo: 11020.003681/2009-92 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: MARCOPOLO S/A 

 

Relator: JORGE CELSO FREIRE DA SILVA 

 

Ementa do acórdão recorrido: 

 

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ 

Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. Não ocorre a nulidade do auto de 
infração quando forem observadas as disposições do art. 142 do Código 
Tributário Nacional e do art. 10 do Decreto nº 70.235, de 1972, e não 
ocorrerem as hipóteses previstas no art. 59 do mesmo Decreto. 

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE 
FRAUDE. Nos lançamentos de ofício para constituição de diferenças de 
tributos devidos, não pagos ou não declarados, via de regra, é aplicada a multa 
proporcional de 75%, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996. A 
qualificação da multa para aplicação do percentual de 150%, depende não só 
da intenção do agente, como também da prova fiscal da ocorrência da fraude 
ou do evidente intuito desta, caracterizada pela prática de ação ou omissão 
dolosa com esse fim. Na situação versada nos autos não restou cabalmente 
comprovado o dolo por parte do contribuinte para fins tributário, logo incabível a 
aplicação da multa qualificada. 

MULTA DE OFICIO ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE 
ESTIMATIVAS MENSAIS CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFICIO. 
INAPLICABILIDADE. É inaplicável a penalidade quando existir concomitância 
com a multa de oficio sobre o ajuste anual.  

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PAGAMENTO SEM CAUSA. 
Quando os recursos tidos como provenientes de omissão de receitas resultam 
de pagamentos feitos pelos destinatários finais dos produtos às controladas da 
contribuinte, não há que se falar em incidência de imposto de renda retido na 
fonte em razão de pagamento sem causa, posto que inexistente pagamento de 
valores por parte da autuada que ensejariam a retenção em fonte. 

OMISSÃO DE RECEITAS. ACUSAÇÃO DE OPERAÇÕES SIMULADAS. 
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. É do fisco o ônus da prova de que a 
contribuinte incorreu em omissão de receitas mediante simulação de operações 
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envolvendo empresas situadas em paraísos fiscais. Diante da inexistência de 
provas, sequer indiretas de que os recursos saíram dessas empresas e 
ingressaram na autuada de alguma forma, a acusação fiscal não se sustenta. 

IRPJ E CSLL. OPERAÇÕES COM CONTROLADAS NO EXTERIOR. FORMA 
DE TRIBUTAÇÃO. Inexistindo valores omitidos, haja vista que, em principio a 
operações foram efetivamente realizadas e os valores envolvidos foram 
regularmente contabilizados, incabível tratar o subfaturamento em vendas a 
subsidiárias no exterior como receita omitidas. Verificada a observância da 
legislação de preços de transferência, resta ao fisco, nessas hipóteses auditar 
os resultados tributáveis da controlada no exterior, à luz do art. 394 do RIR/99. 

Preliminares Rejeitadas. Recurso Voluntário Provido. 

 

 

 

26 - Processo: 11020.004863/2007-19 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: MARCOPOLO S/A 

 

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL 

Ano-calendário: 2001, 2002 

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. Não ocorre a nulidade do auto de 
infração quando forem observadas as disposições do art. 142 do Código 
Tributário Nacional e do art. 10 do Decreto nº 70.235, de 1972, e não 
ocorrerem as hipóteses previstas no art. 59 do mesmo Decreto. 

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE 
FRAUDE. Nos lançamentos de ofício para constituição de diferenças de 
tributos devidos, não pagos ou não declarados, via de regra, é aplicada a multa 
proporcional de 75%, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996. A 
qualificação da multa para aplicação do percentual de 150%, depende não só 
da intenção do agente, como também da prova fiscal da ocorrência da fraude 
ou do evidente intuito desta, caracterizada pela prática de ação ou omissão 
dolosa com esse fim. Na situação versada nos autos não restou cabalmente 
comprovado o dolo por parte do contribuinte para fins tributário, logo incabível a 
aplicação da multa qualificada. 

MULTA DE OFICIO AGRAVADA EM 50%. CABIMENTO. ATENDIMENTO 
INSUFICIENTE ÀS INTIMAÇÕES FISCAIS Agrava-se a penalidade, na forma 
do artigo 44, § 2.º, da lei n.º 9.430, de 1996, quando em procedimento de ofício 
o contribuinte deixa de atender a solicitação da Autoridade Fiscal, ou atende de 
forma insuficiente, deixando de fornecer documentos que sabidamente detinha 
a guarda, proporcionando a mora na verificação e maiores ônus à 
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Administração Tributária pela demanda de diligências e de outras fontes de 
informações. 

DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DE CREDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE 
AUTO DE INFRAÇÃO. IRPJ, CSLL E IRFONTE. Afastada a multa de oficio 
qualificada, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
manifestado em recurso repetitivo, havendo antecipação do pagamento dos 
tributos, o transcurso do prazo decadencial, ocorrerá em 5 (cinco) anos, a 
contar da ocorrência do fato gerador, na forma do artigo 150, § 4°, do CTN. 

DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO NA FORMA DO 
ART. 173 DO CTN, INCISO I, EM FACE DE EVENTO QUE SE AMOLDA AO 
PARÁGRAFO ÚNICO DO DISPOSITIVO. Independentemente da ocorrência de 
dolo fraude ou simulação, se o início da contagem do prazo é deslocado do 
fato gerador para o primeiro dia do ano seguinte àquele no qual o lançamento 
poderia ser realizado, o mesmo antecipa-se para o dia do recebimento da 
DIPJ, se feita no ano seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores, ou por 
qualquer outra medida preparatória ao lançamento. 

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGAMENTO SEM CAUSA – 

Quando os recursos tidos como provenientes de omissão de receitas resultam 
de pagamentos feitos pelos destinatários finais dos produtos às controladas da 
contribuinte, não há que se falar em incidência de imposto de renda retido na 
fonte em razão de pagamento sem causa, posto que inexistente pagamento de 
valores por parte da autuada que ensejariam a retenção em fonte. 

IRPJ E CSLL. OPERAÇÕES COM CONTROLADAS NO EXTERIOR. FORMA 
DE TRIBUTAÇÃO. Inexistindo valores omitidos, haja vista que, em principio a 
operações foram efetivamente realizadas e os valores envolvidos foram 
regularmente contabilizados, incabível tratar o subfaturamento em vendas a 
subsidiárias no exterior como receita omitidas. Verificada a observância da 
legislação do preço de transferência, resta ao fisco, nessas hipóteses auditar 
os resultados tributáveis da controlada no exterior, à luz do art. 394 do RIR/99. 

RECURSO DE OFICIO. IRPJ E CSLL. SUBFATURAMENTO. 
INOCORRÊNCIA. Comprovado, em sede de impugnação, que a diferença 
entre o valor da venda ao adquirente final e preço de repasse à empresa 
controlada, em determinadas operações é mínimo (0,12%), considera-se 

não caracterizado o subfaturamento. 

Recurso de oficio Negado Provimento. Recurso Voluntário Provido. 
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27 - Processo: 11020.007753/2008-90 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: MARCOPOLO S/A 

 

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ 

Ano-calendário: 2003 

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. Não ocorre a nulidade do auto de 
infração quando forem observadas as disposições do art. 142 do Código 
Tributário Nacional e do art. 10 do Decreto nº 70.235, de 1972, e não 
ocorrerem as hipóteses previstas no art. 59 do mesmo Decreto. 

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE 
FRAUDE. Nos lançamentos de ofício para constituição de diferenças de 
tributos devidos, não pagos ou não declarados, via de regra, é aplicada a multa 
proporcional de 75%, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996. A 
qualificação da multa para aplicação do percentual de 150%, depende não só 
da intenção do agente, como também da prova fiscal da ocorrência da fraude 
ou do evidente intuito desta, caracterizada pela prática de ação ou omissão 
dolosa com esse fim. Na situação versada nos autos não restou cabalmente 
comprovado o dolo por parte do contribuinte para fins tributário, logo incabível a 
aplicação da multa qualificada. 

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGAMENTO SEM CAUSA – 
Quando os recursos tidos como provenientes de omissão de receitas resultam 
de pagamentos feitos no exterior pelos destinatários finais dos produtos às 
controladas da contribuinte, não há que se falar em incidência de imposto de 
renda retido na fonte em razão de pagamento sem causa, posto que 
inexistente pagamento de valores por parte da autuada que ensejariam a 
retenção em fonte. 

IRPJ E CSLL. SUBFATURAMENTO EM OPERAÇÕES COM SUBSIDIARIA 
NO EXTERIOR. FORMA DE TRIBUTAÇÃO. Inexistindo valores omitidos, haja 
vista que, em princípio, os valores das operações foram regularmente 
contabilizados, incabível tratar o subfaturamento em vendas a subsidiárias no 
exterior como receita omitidas. 

Preliminares Rejeitadas. Recurso Voluntário Provido. 
 

Relatório:  
 
Tratam-se de autos de infração em que restou consubstanciada exigência de 
IRPJ, CSLL, IRFonte, além das seguintes penalidades: multa isolada por 
insuficiência no recolhimento de estimativas, multa de ofício qualificada, multa 
agravada pela não entrega de documentos à Fiscalização. A Fiscalização 
autuou a contribuinte por operações realizadas no período de 2001 a 2007, 
que consistiam na exportação de chassis e carrocerias de veículos para duas 
subsidiárias: a Marcopolo International Corporation (MIC), com sede nas Ilhas 
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Virgens Britânicas, e a Ilmot International Corporation, no Uruguai. Também 
foram questionadas vendas para empresas não pertencentes ao grupo, mas 
sediadas em paraísos fiscais. Essas exportações eram feitas às empresas 
intermediadoras acima relacionadas que, por seu turno, comercializavam 
diretamente com os consumidores finais.   
 
A Autuação Fiscal entendeu que as exportações efetuadas pela Marcopolo às 
suas subsidiárias situadas no exterior eram simuladas e não possuíam 
qualquer conteúdo real, sendo que a constituição dessas tradings era 
totalmente desnecessária e tinha como única finalidade afastar a tributação da 
renda no Brasil, uma vez que nos países acima mencionados havia tributação 
favorecida.  
 
A Turma a quo, ao apreciar os recursos voluntários, decidiu pelo total 
cancelamento das exigências, sob o fundamento de que não haveria qualquer 
omissão de receitas, e, em caso de autuação, a Fiscalização deveria ter 
exigido IR sobre  o lucro auferido no exterior, o que não ocorreu. Diante disso, 
a PFN manejou os recursos especiais levados a julgamento nessa reunião.  
 
O Procurador da Fazenda Nacional argumentou que o acórdão recorrido 
analisou superficialmente as provas produzidas pela Fiscalização, segundo 
ele o próprio aresto expressamente reconheceu que a participação das 
tradings nas operações fiscalizadas eram incipientes/desnecessárias, o que 
levaria a conclusão de que seriam empresas “de fachada”, pois não possuíam 
funcionários e estariam situadas em paraísos fiscais com tributação 
favorecida. 
 
Concluiu afirmando que os planejamentos fiscais são possíveis, desde que as 
empresas envolvidas realmente existam, neste caso, para a Fazenda 
Nacional, toda a operação foi forjada, simulada.  
 
 
Em seguida, sustentou o  patrono do contribuinte. Ele iniciou a explanação 
argumentando a inexistência de omissão de receitas, pois todos os débitos 
foram declarados, tampouco haveria falar em simulação ou conluio, já que o 
contribuinte apresentou à Fiscalização todos os documentos que 
comprovavam a existência das operações de exportação. Destacou ainda que 
a legislação acerca do preço de transferência foi efetivamente observada. 
Asseverou que, conforme pacífica jurisprudência do CARF, não poderia se 
pretender a exigência de multa de ofício cumulada com multa isolada.  
 
Em continuidade, argumentou que, conforme jurisprudência do CARF, 
simulação não se presume, sendo que a prova nesses casos é do Fisco 
Federal. Destaca-se que a autuação fiscal teve como base a própria 
escrituração contábil e documentos fornecidos pelo contribuinte. Ademais,  as 
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subsidiárias efetivamente funcionavam e as operações de compra e venda 
eram reais.  
 
Consignou, por fim, que a Fiscalização, para o arbitramento do lucro, fez uso 
apenas das receitas, sem considerar os custos das operações, chegando a 
uma composição do lucro de forma totalmente equivocada.  
 
No que concerne à exigência de IRFonte, alegou que não haveria que se falar 
em remessas ao exterior, tampouco em beneficiários não identificados; 
 
 
 
Voto: 
 
O Conselheiro Relator, Jorge Freire, iniciou seu voto pela análise da multa de 
ofício qualificada em 150% (cento e cinqüenta por cento), a qual, segundo a 
Fiscalização, seria devida em virtude da presença de indícios de conluio e 
simulação, nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei nº 9.430/96 e artigos 71, 
72 e 73 da Lei n° 4.502/64. De pronto, o Relator afastou a hipótese de conluio, 
no seu entender, todos os atos foram praticados unilateralmente pela 
Marcopolo, não perfazendo, assim, os requisitos configuradores do conluio.  
 
Ato contínuo, o Relator esclareceu que Fraude também não ocorreu, uma vez 
que a autuação fiscal levada a efeito pelo Fisco Federal foi baseada na 
contabilidade e nos registros da empresa. Assim, concluiu pela inexistência de 
qualquer ato tendente a ocultar informações da Fiscalização.  Em caso de 
fraude, a prova dos atos tendenciosos caberia ao Fisco, o que nesse caso não 
ocorreu. Asseverou que, de fato, houve planejamento tributário, mas isso não 
redunda, necessariamente, na qualificação da multa. Nesse sentido, votou por 
desqualificar a multa de ofício.   
 
Com relação à exigência de Imposto Retido na Fonte - IRRF, o Relator 
afirmou que a Fiscalização cometeu grave equívoco ao pretender a cobrança 
desse tributo, uma vez que não há nos autos nenhum documento que 
comprove a existência de pagamentos a beneficiários não identificados, 
assim, à unanimidade de votos, tal exigência também foi cancelada. 
 
Seguindo a jurisprudência remansosa do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais, a Turma Julgadora, por unanimidade de votos, afastou a 
aplicação concomitante da multa de ofício com a multa isolada pela ausência 
do recolhimento das estimativas.  
 
Ao adentrar ao mérito, o Relator afirmou que não restava qualquer dúvida 
quanto a existência das empresas intermediadoras. A dúvida que pairava 
referia-se ao elevado valor das operações, o que indiciava características de 
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subfaturamento. No entanto,  o Relator convenceu-se de que não se tratava 
de subfaturamento, já que a diferença de valores seria ínfima.  
 
Destacou estar presente a capacidade operacional das empresas 
intermediadores que comercializavam o produto final. Destacou que a 
Fiscalização laborou em equívoco ao dar tratamento tributário à operação 
como se tratasse de omissão de receitas, porém, mais uma vez não logrou 
comprovar o quanto consignado no Auto de Infração, especialmente porque 
todos os requisitos da legislação quanto aos métodos de preço de 
transferência foram devidamente observados pelo contribuinte (artigos 18, 19 
e 24 da Lei nº 9430/96 ). Assim, esclareceu que a Fiscalização deveria ter 
procedido ao ajuste do lucro auferido pelas controladas para após sujeitá-las à 
tributação, mas isso não foi feito. 
 
Diante disso, o Conselheiro Relator votou por negar provimento aos recursos 
especiais interpostos pela Fazenda nacional, observando os mesmos 
fundamentos dos arestos recorridos.  
 
O Conselheiro Alberto Pinto instaurou a divergência. Segundo ele, o acórdão 
recorrido não analisou as provas produzidas pela Fiscalização, razão pela 
qual seria totalmente nulo. Assim, votou pela nulidade do acórdão, de modo 
que fosse determinada a remessa dos autos à Turma a quo para novo 
julgamento. Esse entendimento ficou vencido.  
 
Resultado:  
 
Por maioria de votos, negou-se provimento aos recursos especiais interpostos 
pela Fazenda Nacional. Vencido o Conselheiro Alberto Pinto.  
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DIFERENÇA ENTRE TRIBUTO ESCRITURADO E DECLARADO 

Não justificadas as diferenças entre os valores constantes da escrituração e 
aqueles declarados, há que se manter o lançamento de oficio e a consequente 
multa dele decorrente. 

MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS - 
APURAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVO 

Não há entre as estimativas e o tributo devido no final do ano uma relação de 
meio e fim, ou de parte e todo (porque a estimativa é devida mesmo que não 
haja tributo devido), e, sendo assim, a obrigatoriedade de seu recolhimento não 
fica afastada pela apuração de prejuízo ou base de cálculo negativa. Ao 
contrário disso, tal obrigatoriedade subsiste, e a sua não observância enseja a 
aplicação da penalidade prevista no art. 44, § 1, IV, da Lei 9.430/96. 

SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA 

Não é cabível a solicitação de perícia, uma vez que o conteúdo dos autos 
demonstra perfeitamente os fatos e os valores consignados no lançamento. 

MULTA COM NATUREZA CONFISCATORIA 

O controle de constitucionalidade dos atos legais é matéria afeta ao Poder 
Judiciário. Descabe às autoridades administrativas de qualquer instância 
examinar a constitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico 
nacional 

RETROATIVIDADE BENIGNA 

Em razão das alterações introduzidas pela Lei n° 11488/2007, o percentual da 
multa isolada deve ser reduzido para 50%. 
 
 

 

Relatório: 

 

O Conselheiro Relator, Valmar Fonseca, iniciou o relatório afirmando que se 
tratava de lançamento decorrente de procedimento para verificação do 
cumprimento das obrigações tributárias da Recorrente, no qual apurou-se 
diferença entre o valor escriturado e aquele efetivamente declarado/pago, em 
razão do que, lavrou-se o auto de infração para a exigência de CSLL, 
acrescido de multa de ofício no patamar de 75% e juros de mora. Foi exigida, 
ainda, multa isolada. A Câmara baixa julgou pelo provimento parcial do 
recurso, para reduzir em 50% o valor da multa isolada, tendo em vista que 
caberia aplicação retroativa das modificações trazidas pela Lei n. 11.488/07. 
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O Contribuinte interpôs Recurso Especial para discutir a manutenção da 
exigência de multa isolada sobre as estimativas, vez que o lançamento 
ocorreu após o encerramento do ano-calendário – ano-calendário em que o 
contribuinte não apurou lucro. 

 

Não houve discussão entre os Conselheiros. 

 

Votou o Conselheiro Relator no sentido de dar provimento ao recurso do 
contribuinte para afastar a multa isolada, já que não tinha nada a recolher, não 
haveria como consubstanciar a conduta caracterizadora da multa isolada. 

 

O Conselheiro Alberto abriu divergência, pois entende que a conduta é 
isolada, independendo do pagamento. Tem que ser analisado o contexto. 
Logo, entende ser cabível a multa isolada.  

 

Dado provimento ao recurso do contribuinte, por maioria, vencido Conselheiro 
Alberto Pinto. 

 

 

 


