
 

 

 

 

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS 
 

CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS 
 

1ª TURMA 
 

(DE 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2011) 
 
 
 
4 - 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. 
 

O recurso sob apreciação, manejado pela Fazenda Nacional, volta-se contra 
dois pontos assentados no aresto recorrido, a saber: 
 

i) O fato de ter sido aplicado (observe que há equívoco na ementa) o 
§4º do art. 150 do CTN para fins de cômputo do lapso decadencial 
para constituição de créditos de IRPJ; e 
 

ii) O cancelamento da exigência atinente ao ano-calendário de 1997, 



 

 

 

 

 

 

SSP - 129286v1  

vez que, em relação a esse período, os créditos lançados 
derivariam da aplicação do método da imputação proporcional – vez 
que o contribuinte teria efetuado pagamento a destempo sem 
contemplar juros e multa –, sendo que a aplicação desse método 
seria vedada após o advento da Lei 9.430/96, que expressamente 
previa a possibilidade de lançamento exclusivamente para multa e 
juros. 

 
À unanimidade, a turma negou provimento ao Recurso da FN no que tange à 
decadência, eis que patente o pagamento parcial. 
 
Em relação ao ano de 1997, o relator, Conselheiro Claudemir Malaquias, deu 
provimento ao recurso fazendário, eis que, em verdade, a imputação 
proporcional teria ocorrido em relação a períodos anteriores, que não mais 
poderiam ser alvos de autuação em 2001. 
 
Em verdade, a exigência atinente ao ano de 1997 derivava de ajustes do 
Lucro Real indevidamente perpetrados pela contribuinte. 
 
Esse entendimento foi chancelado pela unanimidade da Turma. Ressalte-se 
que os Conselheiros Karem Jureidini, Antônio Guidoni e Valmir Sandri 
acompanharam o relator pelas conclusões, eis que este afirmara, no voto 
condutor do acórdão, que a imputação seria indevida a partir da edição da Lei 
9.430/96, ao passo que esses julgadores dos contribuintes entendiam que, em 
função da edição de Parecer Normativo, a aplicação de tal método já era 
vedada antes de essa lei ter vindo a lume.  

 
 
 

 
 
11 - Processo: 16327.001170/2006-62 - Nome do Contribuinte: 
COMPANHIA AGRICOLA ZILLO LORENZETTI. 
 
Relator: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 2003 
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - EXERCÍCIOS: 
2003 LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR - CONVERSÃO PARA REAIS - 
Os lucros auferidos no exterior por intermédio de filiais, sucursais, controladas 
ou coligadas serão convertidos em Reais pela taxa de câmbio, para venda, do 
dia das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os 
correspondentes lucros. CSLL - LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR - 
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Tratando-se de lucros auferidos por controladas, no exterior, de pessoa jurídica 
domiciliada no país, a Lei nº 9.532, de 1997, não atuou modificando a data da 
ocorrência do fato gerador, mas, tão-somente, deslocou o momento em que 
esses lucros deveriam ser oferecidos à tributação, homenageando, no caso, os 
princípios da uniformidade e da realização. Nessa linha, a tributação da CSLL 
em bases universais só se aplica aos lucros auferidos a partir de 1º de outubro 
de 1999. LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR - EQUIVALÊNCIA 
PATRIMONAL. VARIAÇÃO CAMBIAL - Nos termos de manifestação advinda 
do Ministério da Fazenda no âmbito do veto parcial ao Projeto de Lei de 
Conversão nº 30, de 2003 (art. 46 da Medida Provisória nº 135/03), a tributação 
da variação cambial dos investimentos no exterior avaliados pelo método da 
equivalência patrimonial exigirá que, antes, seja editada norma legal prevendo 
tal incidência. Recurso Voluntário Provido. 
 

O contribuinte apurou lucros no exterior antes de 1999, sendo que a correlata 
disponibilização teve lugar em 2003. Os valores não foram oferecidos à 
tributação. 
Desprezado esse resultado havido no exterior, a empresa apurou prejuízo 
fiscal. 
 
Sobreveio, pois, lançamento fiscal glosando o prejuízo discutido, eis que o 
Fisco entendeu que os valores deveriam ser oferecidos à tributação do IRPJ e 
da CSLL. A taxa de câmbio utilizada para conversão dos valores foi 
31.12.2003, sendo que a disponibilização ocorreu anteriormente, no curso do 
ano de 2003.  Ademais, a fiscalização também compreendeu que deveria ser 
tributado o aumento do valor dos investimentos derivado da variação cambial, 
sendo que tais investimentos são avaliados pela equivalência patrimonial. 
 
O aresto recorrido fulminou por completo a autuação, forte nos seguintes 
argumentos: 

(i) Seria incerto o crédito tributário lançado, eis que a taxa de câmbio 
utilizada foi erroneamente escolhida – deveria ter sido eleita a data 
das demonstrações financeiras da investida em que tais lucros 
foram apurados (art. 25, §4º da Lei 9.249/95); 
 

(ii) Impossibilidade de tributação pela CSLL de lucros havidos antes da 
edição da MP 1858-6, diploma normativo que estabeleceu que os 
lucros oriundos do exterior seriam onerados por essa contribuição; 

 
(iii) Impossibilidade de tributação da variação cambial dos investimentos 

no exterior avaliados pela equivalência patrimonial, ante a 
inexistência de previsão legal. 

 
O Recurso Voluntário da FN ancorava-se em precedente que versava sobre 
hipótese em que o respectivo sujeito passivo apurara lucros após a edição da 
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citada MP 1858-6, sendo que a discussão cingia-se à tributação da CSLL. 
 
Em virtude disso – é dizer, pelo fato de o paradigma colacionado não atacar a 
questão da taxa de câmbio no que tange ao IRPJ, sendo que esse foi o 
principal fundamento a determinar o cancelamento da autuação pelo 
Colegiado recorrido –, o Conselheiro Antonio Guidoni não conheceu do 
inconformismo fazendário, pelo fato de não terem sido alvejados todos os 
esteios do aresto recorrido. 
 
Em seguida, pediu vista dos autos o Conselheiro Alberto Pinto.  

 
 
 

 

14 - Processo: 10680.002871/2005-22 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: A & C EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 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 
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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. 
 

Trata-se de inconteste operação de Casa e Separa, sendo que a autuada é 
sucessora da empresa que detinha participação societária alienada 
subrepticiamente. 
 
Essa operação maculada deu-se através da emissão de cheques destinados à 
sociedade em que a sucedida tinha participação (SABARÁ) . Tais cheques, 
que foram endossados à sucedida, foram posteriormente vertidos a terceiros. 
 
Todavia, o endosso desses cheques a terceiros não gerou qualquer houve 
qualquer constituição de direito no ativo da sucedida – ou débito em contas do 
passivo –, sendo que ―a contrapartida se deu com a conta de prejuízos 
acumulados, sem trânsito em qualquer conta de resultado, com histórico de 
‗PAGAMENTO EQUALIZAÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE SABARÁ EMP. 
PART. SA‘. Frise-se que a contabilidade da empresa SABARÁ não refletiu tal 
lançamento. 
 
Em virtude disso, foram lançadas exigências de IRPJ e CSLL, atinentes ao 
ganho de capital, e de IRRF, correspondente aos cheques supracitados, que 
foram enquadrados como instrumentos de pagamentos a beneficiário não 
identificado e sem causa. Ainda, houve lançamento de multas isoladas por 
não pagamento de estimativas, e multa de ofício. 
 
A Turma recorrida manteve os lançamentos do ganho de capital derivado da 
venda de participação societária, sendo que entendeu ter havido simulação 
(Casa e Separa) na alegada reestruturação societária por que passou a 
empresa SABARÁ. Ademais, tendo em  
 
Nada obstante, a exação correspondente ao IR/Fonte foi rechaçada, sendo 
que a ementa desse julgado assim resume o desate atribuído á questão: 
 
―IR-FONTE – AFASTAMENTO – O próprio lançamento tributário em razão da 
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desconsideração do planejamento fiscal já atribuiu às respectivas saídas de 
valores a causa e seus beneficiários.‖ 
 
O contribuinte não manejou recurso contra tal decisum, sendo que a 
irresignação em vergaste foi interposta pela FN, com vistas a restabelecer a 
cobrança de IR/Fonte e a multa isolada, que também foi exonerada pelo 
acórdão recorrido em razão de concomitância com penalidade de ofício. 
 
O recurso da FN foi desprovido – com base nos mesmos fundamentos da 
decisão recorrida –, restando vencido o Conselheiro Alberto Pinto, que (i) 
entendeu que não há qualquer problema na aplicação concomitante de multa 
de ofício e isolada, que têm pressupostos distintos; e que (ii) asseverou que 
se tratava de nítida hipótese de pagamento sem causa, eis que não foram 
trazidos à balha qualquer avença a dar esteio aos malsinados cheques. 

 
 
 

 
51 - Processo: 16327.001237/2001-54 - Recorrente: SOFISA SERVIÇOS 
S/A. e Recorrida: FAZENDA NACIONAL. 
 
Relator: KAREM JUREIDINI DIAS 
 
Ementa do acórdão recorrido:  
 
Assunto: 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. 
 

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 filiais, sucursais, ou 
controladas. No caso em apreço, a Recorrente recebeu lucros de sua 
controlada que foram disponibilizados em conta bancária de sua titularidade.  
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Ocorre que o Ato declaratório SRF nº 6, de 30/01/1997, dispunha que tais 
lucros, disponibilizados de acordo com a IN 038/1996, deveriam ser tributados 
no Brasil.  
 
O contribuinte alegou 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 no outro Estado. 
 
Destacou, ainda, que antes da entrada em vigor da Lei nº 9.532/97 observava-
se o momento em que os lucros foram auferidos e não o momento de sua 
disponibilização.  
 
A Relatora, Karem Jureidini destacou que esse caso é extremamente 
relevante, pois é a primeira vez que o mérito será apreciado pela CSRF. 
Asseverou que a CSRF deverá manifestar-se sobre os seguintes aspectos: 
Quando ocorre o Fato Gerador: no momento da disponibilização dos lucros ou 
no momento em que a empresa sediada no exterior registro o lucro em 
balanço? Qual a extensão da aplicação da IN/SRF nº 38/96? 
 
Assim, diante da relevância da matéria houve pedido de vista dos 
Conselheiros Claudemir Malaquias e Valmir Sandri. 

 
 

 
52 - Processo: 16327.001728/2004-48 - Recorrente: METRO TECNOLOGIA 
INFORMÁTICA LTDA e Recorrida: FAZENDA NACIONAL. 
 
Relator: KAREM JUREIDINI DIAS 
 
Ementa do acórdão recorrido:  
 
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ ANO-
CALENDÁRIO: 1999 Ementa: LUCROS NO EXTERIOR - DISPONIBILIZAÇÃO 
- Transferência de ações da controlada que refletem os lucros acumulados 
configuram hipótese de disponibilização de lucros, conforme item 4, alínea b, 
§2º, artigo 1º, da Lei nº 9.532/97. TRATADO INTERNACIONAL - Trato que 
impede a bitributação não impede a tributação dos lucros no país da 
controlada. Sistema permite a compensação de tributo pago no exterior. 
 

Trata-se de auto de infração relativo a falta de pagamento do IRPJ e da CSLL, 
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oriundo da não adição ao lucro real de 1999 e 2000 (sob a vigência da Lei nº 
9.532/97), dos lucros apurados pela empresa sediada na Ilha da Madeira, 
Portugal. 
 
A peculiaridade desse caso refere-se ao fato de que os nunca ter havido a 
disponibilização de lucros para a Recorrente.  
 
A IN SRF n° 38/96 e a Lei n° 9.532/97 determinavam que os lucros auferidos 
no exterior, por intermédio de controladas ou coligadas, somente seriam 
tributados no Brasil quando de sua disponibilização, que ocorreria no 
momento do pagamento ou crédito. No caso, conforme dito, não houve a 
disponibilização de pagamento ou crédito de lucros em favor da Recorrente.  
 
A fiscalização, por meio de uma interpretação da legislação vigente à época, 
entendeu que os lucros foram disponibilizados porque Recorrente  efetuou 
uma permuta de parte de sua participação na empresa sediada na Ilha da 
Madeira.  
 
A Relatora, Karem Jureidini, esclareceu que o contribuinte abandonou o 
argumento de aplicação do Tratado Internacional, sendo que o recurso 
manejado tratou apenas da possibilidade de se entender que a operação de 
permuta de ações implica ou não em disponibilização de lucros. Em 
continuação de seu voto, consignou que a operação de permuta de ações não 
implica a disponibilização dos lucros, como pretendeu a fiscalização. Não 
houve, no caso, emprego de lucros (artigo 1°, §2°, alínea 
"b", item 4, da Lei n° 9.532/97).  Na forma da Lei n° 9.532/97, somente os 
lucros pagos ou creditados em favor da coligada são passíveis de tributação, 
em consonância com o disposto no artigo 43 do CTN. Nesse sentido, votou 
pelo provimento do recurso especial.  
 
Em seguida, houve pedido de vista do Conselheiro Valmar Fonseca.  
 

 
 
 

 
53 - 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 
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CONTRIBUIÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA - MEDIDAS JUDICIAIS - 
DEDUTIBILIDADE. Conforme o caput do art. 41 da Lei 8.981/95, os tributos e 
contribuições são dedutíveis, 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 § 1º 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 Líquido - 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. 2º da Lei 7.689/88. Também são dedutíveis os juros calculados 
sobre a conta passiva que registra CSLL discutida judicialmente. 
 

Antecipadamente, o Conselheiro Valmar Fonseca pediu vista dos autos.  

 

 
 
54 - Processo: 10680.017256/2003-59 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO 
MEDICO LTDA. 
 
Relator: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: PRELIMINAR - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - 
DESCARACTERIZAÇÃO DE SOCIEDADE COOPERATIVA – 
INOCORRÊNCIA - Não implica descaracterização da sociedade e nem em 
nulidade o fato de o auto de infração tributar os resultados da cooperativa, tidos 
pelo fisco como oriundos de atos não cooperativos, em contraponto à tese de 
defesa de que se originaram apenas de atos cooperativos e, por conseguinte, 
conforme o raciocínio da recorrente, fora do campo da incidência. IRPJ - 
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DECADÊNCIA - Por ser tributo cuja 
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem 
prévio exame da autoridade administrativa, o imposto de renda das pessoas 
jurídicas – IRPJ - amolda-se à sistemática de lançamento denominada de 
homologação, onde a contagem do prazo decadencial desloca-se da regra 
geral do art. 173, do Código Tributário Nacional, para encontrar respaldo no 
parágrafo 4º do art. 150, do mesmo Código, hipótese em que os cinco anos 
têm como termo inicial a data da ocorrência do fato gerador. IRPJ - 
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - As sociedades cooperativas de 
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trabalhos médicos ao desenvolverem atos diversos dos previstos na Lei n° 
5.764, de 1971, consistentes na classificação das receitas de vendas de planos 
de saúde como atos cooperados, na verdade pratica atos não-cooperativos 
sujeitos à incidência IRPJ, não sendo alcançados pelos benefícios fiscais 
próprios dos atos cooperativos, se deixou de segregar contabilmente os valores 
correspondentes aos atos cooperativos dos relativos aos atos não-
cooperativos. MULTA DE LANÇAMENTO EX OFFICIO ISOLADA – FALTA DE 
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS – A multa isolada prevista no inciso IV, 
do § 1º, do artigo 44, da Lei nº 9.430/1996, aplica-se à pessoa jurídica, optante 
pelo pagamento do imposto de renda com base no lucro real anual que deixar 
de recolher as estimativas mensais. Encerrado o ano-calendário a base de 
cálculo da multa isolada é a totalidade ou a diferença do imposto de renda 
apurado, até o montante das estimativas não recolhidas, se menor do que o 
imposto devido e não recolhido sob a forma de estimativas, inexistindo base de 
cálculo da multa na hipótese de não ser apurado imposto de renda devido (art. 
44, caput, da Lei nº 9.430/1996). Recurso voluntário provido 
parcialmente.Publicado no D.O.U. nº 87 de 08/05/2008. 
 

A matéria de interesse dessa instância recursal relaciona-se, unicamente, à 
decadência e multa isolada.  
 
O acórdão recorrido afastou a multa isolada, por entender incabível a 
exigência da mesma em relação ao não recolhimento das estimativas. 
 
O Relator deu provimento ao recurso da PFN para determinar a aplicação do 
artigo 173, inciso I, do CTN, tendo em vista a inexistência de recolhimento. 
Com relação à multa, votou por afastá-la em face da inexistência de CSLL a 
ser recolhida no período. Nessa esteira, votou pelo provimento parcial do 
recurso.  
 
Por maioria de votos, recurso parcialmente provido. Vencido o Conselheiro 
Alberto Pinto 

 
 
 

 
 
56 - Processo: 10425.001879/2002-40 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: UNIMED CAJAZEIRAS COOPERATIVA DE TRABALHO 
MEDICO. 
 
Relator: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
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ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. 
Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 ATO COOPERATIVO. ISENÇÃO DO 
IRPJ. Somente são alcançados pela isenção do IRPJ os resultados apurados 
pelas cooperativas com a realização de atos com cooperados. VENDA DE 
PLANOS DE SAÚDE. Não são considerados atos com cooperados aqueles 
decorrentes de relação jurídica negociai advinda da venda de planos de saúde 
a terceiros. ATO COOPERATIVO. CSLL. Em razão do peculiar regime jurídico 
aplicável às cooperativas, a CSLL não incide sobre as sobras líquidas 
apuradas por elas, mas incide sobre os resultados apurados com a realização 
de atos não cooperativos. Recurso Voluntário provido em parte. 

 

Trata-se de exigência fiscal de IRPJ e CSLL devidas em função da falta de 
oferecimento à tributação de receitas oriundas da comercialização de planos 
de saúde, as quais foram consideradas receitas não cooperativas e, 
consequentemente, tributadas pelo IRPJ. Já no que diz respeito à CSLL, 
entendeu pela incidência sobre esses mesmos lucros e sobre os lucros 
auferidos através de uma Câmara de Compensação Regional, como acerto de 
contas entre as várias Unimeds do país, pela prestação de serviços dos 
médicos de uma cooperativa aos clientes de outra cooperativa.   
 
Nesse ínterim, a Fiscalização considerou que a isenção da tributação dos 
lucros auferidos com os atos cooperativos refere-se exclusivamente ao IRPJ. 
Assim, os lucros auferidos pelas cooperativas estariam sempre sujeitos à 
incidência da CSLL, independentemente de serem decorrentes ou não da 
prática de atos cooperativos, por falta de base legal que preveja a isenção 
específica para essa contribuição social. 
 
O Relator, Antônio Guidoni, iniciou o seu voto afirmando que na linha da 
remansosa jurisprudência do STJ não há incidência de CSLL sobre as 
receitas oriundas de atos cooperados. Assim, negou provimento ao recurso 
interposto pela PFN, entendimento esse adotado pela maioria do Colegiado, 
vencido, apenas, o Conselheiro Alberto Pinto.  

 

 

 
58 - Processo: 11618.003578/2002-56 - Recorrente: FAZENDA NACIONAL e 
Recorrida: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO 
MEDICO. 
 
Relator: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica — IRPJ e Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido – CSLL Ano-calendário: 1999, 2000, 2001 e 2002 
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RECURSO VOLUNTÁRIO, COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. 
NEGATIVA DE PROVA PERICIAL, O deferimento de prova pericial está 
condicionado à demonstração pelo contribuinte de que a matéria abordada nos 
autos exige conhecimento técnico.. Esse não é o presente caso, visto que a 
matéria discutida é a classificação do ato de venda de planos de saúde a 
pessoas físicas e jurídicas (não cooperadas) como ato cooperativo ou não 
cooperativo. RECEITAS DE PLANOS DE SAÚDE. NÃO INCIDÊNCIA DE IRPJ 
SOBRE ATOS COOPERATIVOS, Em decorrência do peculiar regime jurídico 
aplicável às cooperativas, o IRPJ não incide sobre os resultados dos atos 
cooperativos. No caso em questão, o lançamento foi efetuado sobre todas as 
receitas obtidas pela cooperativa na venda de planos de saúde. Entretanto, 
corno parte destas receitas é oriunda da prática de atos cooperativos 
(intermediação da relação negociai entre o médico cooperado e o paciente não 
cooperado), deve-se decotá-las do montante passível de tributação. 
RECEITAS DE PLANOS DE SAÚDE. NÃO INCIDÊNCIA DE CSLL SOBRE 
ATOS COOPERATIVOS. Em razão do peculiar regime jurídico aplicável às 
cooperativas, a CSLL não incide sobre os resultados dos atos cooperativos. No 
caso em questão, o lançamento foi efetuado sobre todas as receitas obtidas 
pela cooperativa na venda de planos de saúde. Entretanto, como parte destas 
receitas é oriunda da prática de atos cooperativos (intermediação da relação 
negociai entre o médico cooperado e o paciente não cooperado), deve-se 
decotá-las do montante passível de tributação. Preclusão. Limites da lide. A 
matéria não impugnada foge aos limites da lide, sedo estes limites definidos 
pelo conteúdo da impugnação. Na sendo a matéria (aplicação da mula isolada) 
impugnada, deveria, inclusive, a autoridade preparadora prosseguir na 
cobrança, nos termos do art. 21 do Decreto 70.235/72 Recurso Voluntário 
Provido em Parte. 
 

No presente caso a discussão cingiu-se em definir se haveria a incidência de 
IRPJ e CSLL sobre todas as receitas obtidas pela cooperativa, na venda de 
planos de saúde, inclusive, sobre as receitas oriundas da prática de atos 
cooperativos (intermediação da relação negocial entre o médico cooperado e 
o paciente não cooperado). O recurso manejado pela Fazenda Nacional 
postulou a tributação universal das receitas oriundas dos planos de saúde, 
sem que houvesse qualquer segregação entre atos cooperados e não 
cooperados. 
 
O Relator filiando-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça 
entendeu que a comercialização dos planos de saúde, através de terceiros, 
possui natureza mercantil e, portanto, cabível a incidência de Imposto de 
Renda. Nessa esteira, votou por dar provimento ao recurso especial interposto 
pela Fazenda Nacional. 
 
Em seguida, houve pedido de vista da Conselheira Karem Jureidini Dias.  
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62 - Processo: 16327.001611/2006-26 - Recorrente: BANCO ABN AMRO 
REAL S.A. e Recorrida: FAZENDA NACIONAL  
 
Relator: VALMIR SANDRI 
 
Ementa do acórdão recorrido: 
 
Assunto: Processo Administrativo Fiscal - Ano-calendário: 2008 - Ementa: 
MULTA DE MORA - É cabível a exigência da multa de mora quando ocorre o 
recolhimento extemporâneo de tributo, mesmo que os débitos não tenham sido 
antes declarados à Receita Federal. O artigo 61, caput e § 1°, da Lei nº 
9.430/1996 não comporta outra interpretação. A denúncia espontânea de que 
trata o art. 138 do CTN não alcança os pagamentos em atraso. Recurso 
Voluntário Negado. 
 

Trata-se de insurgência quanto a homologação parcial da compensação 
pleiteada pelo contribuinte, cujos débitos foram informados espontaneamente, 
sendo que não foram antes  declarados em DCTF, pelo que entende 
recorrente não ser cabível a incidência de multa de mora e requer a aplicação 
do artigo 138 do Código Tributário Nacional 
 
Sob o rito do artigo 62-A do RICARF a Turma, à unanimidade de votos, 
decidiu por aplicar o entendimento consignado no RESP nº 1.149.022, 
concedendo, assim, os benefícios da denúncia espontânea. 

 

 

 

 

 

 


