
Prezados Leitores:

A publicação Nota Tributária # Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem por objetivo atualizar 
nossos clientes e demais interessados sobre os principais assuntos que estão sendo discutidos e decidi-
dos nesse órgão.

Nesta 69ª edição do nosso informativo, comentamos decisão em que a Câmara Superior de Recursos Fis-
cais reconheceu que a tributação relativa a lucros auferidos no exterior não poderia atingir lucros apurados 
anteriormente ao advento da Lei n.º 9.249, de 26 de dezembro de 1995.

Também analisamos julgado no qual a CSRF entendeu que matéria já sumulada deve ser apreciada de 
ofício, podendo ser arguida em qualquer fase do processo administrativo.

Para acessar diretamente o texto referente a cada um desses temas, clique:

Imposto de renda - Lucros auferidos no exterior.

Multa de ofício – Súmula do CARF – controle da legalidade do lançamento - inocorrência de preclusão

O escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca dos julgados aqui relatados.

Esperamos que tenha uma boa leitura!
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“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 1996, 1997
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR ANTERIORMENTE À TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS.          
A tributação do lucro no exterior em bases universais apenas foi instituída com a Lei nº 9.249/95, não 
se podendo tributar os lucros auferidos anteriormente à vigência da lei, ainda que posteriormente dis-
ponibilizados.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. Se a contrapartida da avaliação do investimento pelo 
método da equivalência patrimonial continuava a não impactar o lucro real, por força do disposto no 
§ 6º do art. 25 da Lei nº 9.249/95, a receita de participação societária só poderia ser reconhecida pelo 
regime de caixa, no momento da sua disponibilização, logo, o art. 2º da IN SRF 38/96 estava de acordo 
com o figurino legal.”.

Trata o julgado em questão de Auto de Infração lavrado para a cobrança de Imposto de Renda da Pessoa 
Jurídica (“IRPJ”), sob a alegação de que o Contribuinte deveria ter adicionado ao seu lucro líquido dos 
anos calendário de 1996 e 1997 os lucros auferidos no exterior (Portugal) por meio de controlada – fun-
damentado no art. 25 da Lei n.º 9.249/95, na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (“IN”) n.º 38/96 e no Ato Declaratório da Secretaria da Receita Federal do Brasil (“ADE”) n.º 06/97. 
Os referidos lucros foram percebidos pelo Contribuinte brasileiro (o único sócio da controlada no exterior), 
na forma de dividendos, em dezembro de 1996 e fevereiro e março de 1997.

Em sede de Impugnação, alegou o Contribuinte pela (i) violação do art. 43 do CTN, perpetrado pelo art. 25 
da Lei n.º 9.249/95; (ii) ilegalidade da IN n.º 38/96; (iii) necessidade de afastamento do ADE n.º 06/97, que 
pretendeu tributar os dividendos com base na mencionada IN; e (iv) necessidade de aplicação do Tratado 
para Evitar a Dupla Tributação firmado entre o Brasil e Portugal.

Tendo havido Impugnação do Auto, esta restou improcedente após a apreciação da Delegacia da Receita 
Federal de Julgamento (“DRJ”). Assim, ante a negativa da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário 
ao Conselho de Contribuintes, que houve por bem dar parcial provimento ao apelo do Contribuinte. 

Em sua decisão, entendeu o Conselho de Contribuintes que, na vigência da Lei n.º 9.249/95, deveria ser 
considerado como fato gerador a data em que os lucros das filias, controladas e coligadas no exterior 
eram apurados em seus respectivos balanços de 31.12 e não na data de sua efetiva disponibilização à 
controladora brasileira (recebimento dos dividendos). Assim, entendeu ser ilegal a IN n.º 38/96, pelo fato 
de essa norma infralegal, ao estipular que o fato gerador se daria quando da efetiva disponibilização dos 
lucros, ter deslocado o aspecto temporal da hipótese de incidência, vez que “criou uma nova exação tribu-
tária”.

Com base nesse entendimento, o Conselho deu parcial provimento à demanda do Contribuinte, para 
cancelar o lançamento relativo ao ano calendário de 1997 – o qual havia considerado como fato gerador 
a data do recebimento dos dividendos pagos pela empresa localizada em Portugal – dado o erro na iden-
tificação do fato gerador. Em relação ao ano calendário de 1996, como o lançamento considerou o fato 
gerador em 31.12.1996, o Conselho de Contribuintes houve por bem manter a exigência em relação ao 
mencionado ano. 

02

69
Informativo tributário específico n° 69 • ano VI • dezembro de 2013



Contra essa decisão, apresentaram à Câmara Superior de Recursos Fiscais, tanto a Procuradoria da Fa-
zenda Nacional quanto o Contribuinte, Recurso Especial: o Contribuinte para afastar a exigência remanes-
cente - o lançamento relativo ao ano calendário de 1996 - e a Fazenda Nacional para cancelar o decidido 
pelo Conselho de Contribuintes no tocante ao ano calendário de 1997.

Em seu Recurso Especial, o Contribuinte, com o intuito de afastar a exigência relativa ao ano calendário de 
1996, alegou que, durante esse período, de acordo com o art. 7º do Tratado para Evitar a Dupla Tributação 
firmado entre Brasil e Portugal, competia exclusivamente a Portugal a tributação dos lucros auferidos pelas 
empresas lá sediadas. 

Em relação ao argumento acima, a Câmara Superior entendeu que, no caso, não há tributação do lucro 
auferido pela empresa sediada em Portugal, mas sim dos dividendos decorrentes da participação da in-
vestidora brasileira nos lucros de sua controlada em território português.

Com relação ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, a Câmara Superior decidiu por afastar 
a ilegalidade da IN n.º 38/96 apontada pelo Conselho de Contribuintes. Segundo a CSRF, esta Instrução 
Normativa é norma de integração que efetiva e legitima interpretação do artigo 25 da Lei n.º 9.249/95, em 
conformidade com a Constituição Federal. 

Além disso, a Câmara Superior aplicou em sua decisão o entendimento de que, anteriormente ao advento 
da Lei n.º 9.249/95, que estabeleceu a tributação da renda em bases universais, vigorava o princípio da ter-
ritorialidade, que não autorizava a tributação de lucros obtidos fora do território nacional. Por esse motivo, a 
CSRF cancelou o lançamento relativo aos lucros efetivamente apurados até a data de 31/12/1995, mesmo 
que tais lucros tenham sido efetivamente distribuídos em data posterior. 

Assim, em consonância com o acima exposto, a CSRF deu provimento ao Recurso Especial da Fazenda 
Nacional, para manter o lançamento relativo ao ano calendário de 1997 e deu parcial provimento ao Re-
curso Especial do Contribuinte, para afastar tão somente a parcela do lançamento fiscal que atingiu os 
lucros apurados em balanços levantados antes da vigência da Lei nº 9.249/95.

“MULTA DE OFÍCIO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSO POR LIMINAR MATÉRIA SUMULADA MATÉRIA 
DE ORDEM PÚBLICA PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 
O Conselho de Contribuintes tem o dever de controlar a legalidade do lançamento, devendo expungir 
do lançamento eventuais atos sem base legal, com erros flagrantes, bem como apreciar as matérias de 
ordem pública, principalmente quando se trata de matéria sumulada.”

O julgado em questão trata de Auto de Infração referente a Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica 
(“IRPJ”), do período de 1994 a 1996. A autuação decorre de exclusões supostamente indevidas de valores 
da base de cálculo do imposto.

Em sede de Impugnação, o contribuinte afirmou que havia ingressado com ação judicial pleiteando de-
duzir do lucro líquido, a partir de 31/12/94, parcela referente à correção dos demonstrativos financeiros 
de janeiro de 1989 utilizando o índice de 70,28%. Informou, ainda, que seu pedido fora deferido em parte. 
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Ao julgar a Impugnação, a DRJ cancelou as exigências referentes aos meses de junho a agosto de 1996, 
devido a equívoco do agente fiscal em relação ao período em que supostamente ocorreram irregulari-
dades.

Em face dessa decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em que, dentre outras alegações, ar-
guiu a inexigibilidade da multa de ofício imposta para prevenir a decadência de crédito tributário cuja exigi-
bilidade estava suspensa, argumento este não apresentado na Impugnação.

Na análise do caso, o Primeiro Conselho de Contribuintes não conheceu parte do recurso em razão da 
concomitância de discussão administrativa e judicial de mesma matéria, o que implica renúncia à esfera 
administrativa, nos termos da Súmula nº 1 do citado órgão administrativo. Quanto à inexigibilidade da multa 
de ofício, o Conselho entendeu que o argumento novo não poderia ser apreciado nessa fase processual, 
por tratar-se de matéria preclusa, nos termos do artigo 17 do Decreto n° 70.235/72.

Diante disso, o contribuinte interpôs Recurso Especial, quanto à parte do acórdão que deixou de apreciar 
os argumentos aduzidos contra a multa de ofício. No Recurso, o contribuinte demonstrou a divergência 
quanto à adequação do momento de arguição da ilegalidade da aplicação da multa de ofício, em razão da 
ofensa ao princípio da legalidade.

Por sua vez, a Fazenda Nacional argumentou que o Código de Processo Civil, norma subsidiária do pro-
cesso administrativo fiscal, dispõe que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe 
defeso conhecer de questões não suscitadas e a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. Concluiu que 
o juiz ou qualquer autoridade administrativa deve ater-se ao pedido do autor, sendo extra petita o julgado 
que for além de tais limites.

Na análise do caso, a CSRF assentou que a regra esculpida no artigo 17 do Decreto n° 70.235/72 – no 
sentido de que será considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada 
pelo impugnante – encontra limite não só no julgamento das matérias de ordem pública, mas também nos 
princípios da razoabilidade, da estrita legalidade tributária e da economia processual.

Diante disso, a Câmara Superior entendeu que a aplicação da referida multa era realmente indevida e que 
a matéria estava inclusive sumulada (súmula CARF 17), carecendo, portanto, de fundamento legal. 

Assim, a CSRF, por maioria de votos, afastou a aplicação da regra preclusiva prevista no artigo 17 do De-
creto nº 70.235/72, dando provimento ao Recurso Especial e cancelando a multa de ofício, com base no 
disposto na súmula CARF 17.
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