
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 72ª edição do nosso informativo, comentamos decisão em que o Conselho Administrativo de Re-
cursos Fiscais (“CARF”) entendeu que meros indícios acerca da titularidade de conta corrente localizada 
no exterior não é suficiente para comprovar a omissão dos rendimentos depositados nesta conta corrente. 

Também analisamos a decisão em que o CARF entendeu pela dedutibilidade da Contribuição ao PIS e 
da COFINS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL lançados, concomitantemente, na mesma ação fiscal, 
tendo em vista que a Autoridade Administrativa, ao efetuar o lançamento, deve reconstituir o lucro líquido 
e o lucro real para apurar os tributos devidos, considerando todas as rubricas que os afetam.

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

IRPF – Omissão de Rendimentos – Conta corrente localizada no exterior.

PIS/COFINS – Lançados de Ofício – Dedução na base de cálculo do IRPJ/CSLL.

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 tenham uma boa leitura!
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“Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO. É na impugnação da exigência que 
se instaura a fase litigiosa do procedimento. Não havendo contestação específica na impugnação 
sobre um determinado ponto, nesse não se instaura a controvérsia. Na impugnação, o contribuinte 
expressamente concordou com parte do lançamento. 
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OPERAÇÃO ‘BEACON HILL’. RECOR-
RENTE APONTADO COMO BENEFICIÁRIO DE RECURSOS EM CONTA BANCÁRIA NO EXTERIOR. 
Cabe à Fiscalização comprovar de forma inequívoca a titularidade da conta no exterior, na qual foram 
depositados recursos considerados como rendimentos omitidos. Hipótese em que inexistem provas 
da vinculação do recorrente com a conta bancária no exterior. 
PERCENTUAL DA MULTA DE OFÍCIO. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. O CARF não é 
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Aplicação da Súmula 
CARF nº 2. 
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. A partir de 1.º 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. Aplicação da Súmula CARF n.° 4.”

Trata o julgado em questão de Auto de Infração lavrado para a cobrança de Imposto sobre a Renda de Pes-
soa Física (“IRPF”), sob a alegação de que o Contribuinte teria omitidos rendimentos creditados em conta 
bancária no exterior da qual, supostamente, era titular, durante o ano calendário de 2002. 

A partir de uma investigação promovida pela Polícia Federal, a D. Fiscalização teve acesso a arquivos ma-
gnéticos e documentos que supostamente comprovavam que o Contribuinte seria o titular da mencionada 
conta bancária mantida no exterior e, consequentemente, beneficiário da quantia transferida àquela conta.

Em sede de impugnação, o Contribuinte afirmou que os arquivos magnéticos, por meio dos quais a Fis-
calização respaldou o lançamento efetuado, não são documentos capazes de demonstrar ser ele o ben-
eficiário dos rendimentos, nem mesmo o titular daquela conta, concluindo, assim, que a conduta a ele 
atribuída jamais foi praticada, pleiteando a nulidade do Auto de Infração ante a ausência de prova inidônea 
que comprove o lançamento procedido pela Fiscalização.

Após a apreciação da Impugnação pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”), esta a julgou 
improcedente, por entender que, apesar de não ter um documento específico que comprove a remessa 
do valor supostamente omitido, os documentos obtidos por meio da Operação da Polícia Federal, os quais 
foram objeto de laudo pericial elaborado pelo Instituto Nacional de Criminalística, que teria demonstrado o 
acusado pela Fiscalização, teriam credibilidade e fé pública.
 
Assim, ante a negativa da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (“CARF”), que houve por bem dar provimento ao apelo do Contribuinte.

Em sua decisão, entendeu o CARF que a presença de documento que apenas relaciona o nome do Con-
tribuinte a uma conta no exterior, bem como o laudo apresentado, não constituem provas suficientes para 
comprovação de que o Contribuinte é titular da conta a ele associada pela Fiscalização. 
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Da mesma forma, foi consignada a necessidade de apresentação de provas mais consistentes, tais como 
a ficha cadastral com a assinatura nos registros do banco ou comprovantes de que o contribuinte efetiva-
mente movimentou os recursos da conta.

Assim, ficou assentado que a Fiscalização não apresentou prova inequívoca de que o Contribuinte é titular 
da conta bancária a ele associada. 

Com base nesse entendimento, o Conselho deu provimento ao recurso do Contribuinte, para cancelar o 
lançamento oriundo de suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósito em conta bancária no 
exterior.

“PIS E COFINS LANÇADOS DE OFÍCIO. MESMA AÇÃO FISCAL. DEDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO 
IRPJ/CSLL. CABIMENTO
Devem ser deduzidos na reconstituição do Lucro Líquido, bem como do Lucro Real, o PIS e a COFINS 
lançados concomitantemente, na mesma ação fiscal. Isso porque não há qualquer impedimento legal 
nesse sentido, haja vista que o lançamento de ofício não implica na suspensão da exigibilidade dos 
tributos exigidos, que somente ocorrerá na hipótese de impugnação tempestiva. A penalidade em face 
de infrações é a multa de ofício, que incidente proporcionalmente ao tributo, e não a majoração deste.”

Trata o julgado em questão de Autos de Infração lavrados para a exigência de Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica (“IRPJ”), Contribuição Social sobre Lucro Líquido (“CSLL”), Contribuição ao Programa de Inte-
gração Social (“Contribuição ao PIS”) e Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social (“CO-
FINS”), relativos aos anos-calendários de 2007 e 2008, em razão da glosa de custos e de créditos de 
Contribuição ao PIS e COFINS, relativos a Notas Fiscais declaradas inidôneas pela Secretaria de Estado 
de Fazenda do Distrito Federal e cujo pagamento não foi comprovado pelo contribuinte.

Em impugnação, sustentou o contribuinte autuado, dentre outros, que as notas fiscais glosadas represen-
tam compras efetivas de mercadorias destinadas à revenda e eventuais irregularidades com a situação 
fiscal dos fornecedores não podem prejudicá-lo, bem como a necessidade de dedução da Contribuição ao 
PIS e da COFINS, lançados de ofício, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

Sobreveio a decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”), que julgou improcedente a 
impugnação, mantendo o crédito tributário. Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário ao CARF, 
que houve por bem dar parcial provimento ao recurso apenas para acatar a dedução da Contribuição ao 
PIS e da COFINS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

Isso porque, nos termos do voto do Conselheiro relator, a dedutibilidade dos tributos na determinação do 
lucro real, autorizada pelo art. 41 da Lei nº 8.981/95, é excepcionada pelos tributos com exigibilidade sus-
pensa, entretanto, o lançamento de ofício não implica em suspensão automática da exigibilidade do crédito 
tributário, o que somente ocorre com eventual apresentação de impugnação.

Ademais, não há qualquer dispositivo legal que vede a dedutibilidade da Contribuição ao PIS e da COFINS, 
lançados de ofício, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL objeto da mesma ação fiscal e a Autoriade Ad-
ministrativa, ao efetuar o lançamento, deve reconstituir o lucro líquido e o lucro real para apurar os tributos
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devidos, considerando todas as rubricas que os afetam, em observância ao artigo 142 do Código Tributário 
Nacional e ao princípio da lealdade da administração para com os administrados. Isto é, a natureza da 
obrigação não se desnatura por ser oriunda de ato de exigência do próprio Fisco, portanto, os custos e 
despesas normalmente dedutíveis devem ser considerados no lançamento, sob pena se tributar parcela 
que não corresponde à base de cálculo.

Por outro lado, entende o Conselheiro relator que, na hipótese de cancelamento da autuação com relação 
à Contribuição ao PIS e à COFINS, cabe ao contribuinte, após o trânsito em julgado da ação, oferecer à 
tributação o IRPJ e a CSLL incidentes sobre esse ganho, sob pena de novo lançamento de ofício.
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