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Em sessão de julgamento ocorrida em 24.08, na 1ª Turma da CSRF, órgão máximo 

na estrutura do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (antigos 

Conselhos de Contribuintes) o nosso escritório, em apertada decisão, obteve ganho 

de causa em uma importante demanda tributária, relevante para inúmeros 

contribuintes. 

 

 

Com efeito, o caso em questão tratava de autuação fiscal em que eram exigidas, de 

modo simultâneo, as chamadas multa de ofício e multa isolada, esta última em razão 

da ausência de recolhimento de estimativas mensais da Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (“CSLL”). 

 

 

Ao apreciarem o caso, após nossa sustentação oral, os Conselheiros, por maioria de 

votos, entenderam pela impossibilidade da cumulação dessas duas multas, sob 

pena de se estar punindo duas vezes o mesmo fato. Nessa linha, ponderaram os 

Conselheiros ser inviável a imposição de dupla penalidade sobre um único evento, 

qual seja, o não recolhimento da CSLL. 

 

 

Tem-se aí importantíssimo precedente para os contribuintes, pois, após a edição da 

Lei n.º 11.941/09, a CSRF tornou-se órgão cuja função única é uniformizar a 

jurisprudência do CARF. Assim, a existência de decisão da CSRF sobre o referido 

assunto, já em sua nova função e composição, consiste em relevante êxito para os 

contribuintes, que não raro têm sido autuados para a exigência dessas duas multas. 

 

 



 

 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 

mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 

esclarecimentos adicionais. 
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O nosso escritório encontra-se à disposição dos clientes para passar maiores 

detalhes sobre o assunto. 
 
Responsáveis: 

 

 

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

Tel.: 55 11 3201-7553 

 

 

Cassio Sztokfisz (cassio@ssplaw.com.br)  

Tel.: 55 11 3201-7554 

 


