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Prezados Leitores:  
 
Nesta 55ª edição do nosso informativo 
Nota Tributária do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(“CARF”), comentamos decisão em que 
a Câmara Superior deste Conselho 
avaliou o regime de lançamento por 
homologação das contribuições 
previdenciárias, especialmente no 
tocante ao termo inicial da contagem do 
prazo decadencial.  
 
Também analisamos julgado no qual a 
Câmara Superior do Conselho avaliou 
planejamento tributário e decidiu pela 
ausência de simulação nas operações 
realizadas pela pessoa jurídica. 
 
Boa leitura. 
 
 

Contribuições Previdenciárias – 
Pagamento Antecipado – Decadência   

 
“CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS - TRIBUTOS 
SUJEITOS AO LANÇAMENTO POR 
HOMOLOGAÇÃO - LANÇAMENTO 
QUE ENVOLVE APENAS A 
CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA 

EMPRESA INCIDENTE SOBRE 
REMUNERAÇÕES PAGAS OU 
CREDITADAS A TRABALHADORES 
AVULSOS DECADÊNCIA.  
As contribuições previdenciárias são 
tributos sujeitos ao regime do 
denominado lançamento por 
homologação, sendo que, na visão deste 
julgador, exceto para as hipóteses de 
dolo, fraude ou simulação, o prazo 
decadencial para a constituição de 
créditos tributários é de cinco anos 
contados do fato gerador, que ocorre 
em cada competência. Ultrapassado 
esse lapso temporal, sem a expedição de 
lançamento de ofício, opera-se a 
decadência, a atividade exercida pelo 
contribuinte está tacitamente 
homologada e o crédito tributário 
extinto, nos termos do artigo 150, § 4° e 
do artigo 156, inciso V, ambos do CTN.  
 
Contudo, por força do artigo 62ª do 
RICARF, este Colegiado deve 
reproduzir a decisão proferida pelo 
Egrégio STJ nos autos do REsp nº 
973.733/SC, ou seja, “O prazo 
decadencial qüinqüenal para o Fisco 
constituir o crédito tributário 
(lançamento de ofício) conta-se do 
primeiro dia do exercício seguinte 
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àquele em que o lançamento poderia ter 
sido efetuado, nos casos em que a lei 
não prevê o pagamento antecipado da 
exação ou quando, a despeito da 
previsão legal, o mesmo inocorre, sem a 
constatação de dolo, fraude ou 
simulação do contribuinte, inexistindo 
declaração prévia do débito.”  
 
No caso, relativamente ao período em 
apreço, a autuada efetuou 
recolhimentos de outras contribuições 
previdenciárias a cargo da empresa, 
previstas no artigo 22 da Lei n° 
8.212/91, sendo que a notificação fiscal 
de lançamento de débito envolve apenas 
o tributo incidente sobre a 
remuneração paga a trabalhadores 
avulsos que prestaram serviços médicos 
a seus empregados e beneficiários, 
inexistindo acusação pela fiscalização 
de dolo, fraude ou simulação.  
 
Lançamento atingido pela decadência 
quanto aos fatos geradores ocorridos 
até a competência 11/1999, inclusive.” 
 
O caso em tela trata de auto de infração 
lavrado para a cobrança de contribuições 
previdenciárias, relativas aos anos-
calendário de 1996 a 2004, incidentes 
sobre as remunerações pagas ou 
creditadas a segurados autônomos – 
contribuintes individuais pessoas físicas 
que prestaram serviços sem vínculo 
empregatício ao Contribuinte autuado.  
 
Com efeito, a Fiscalização constatou que 
o Contribuinte não havia apurado as 
contribuições previdenciárias devidas 
sobre a remuneração de segurados 
autônomos, e, por tal razão, lavrou a 
notificação fiscal de lançamento de 
débito, cuja ciência ocorreu em 
15/12/2004. 

 
Em sua impugnação, o Contribuinte 
alega, em síntese: (i) que não estava 
sujeito ao recolhimento das 
contribuições previdenciárias devidas 
sobre as remunerações pagas ou 
creditadas aos segurados autônomos, 
uma vez que estes prestavam serviços 
médicos diretamente aos empregados e 
dependentes, os quais escolhiam, a 
critério próprio, o profissional para esse 
fim; e (ii) que as contribuições 
previdenciárias estão sujeitas ao regime 
de lançamento por homologação, 
regulado pelo artigo 150, § 4º, do 
Código Tributário Nacional (“CTN”), de 
modo que o prazo para o Fisco apurar o   
recolhimento pelo Contribuinte é de 5 
(cinco) anos contados do fato gerador. 
Sendo assim, no presente caso, referido 
prazo já havia expirado, implicando a 
homologação tácita da atividade de 
apuração e recolhimento das 
contribuições previdenciárias efetuada 
pelo Contribuinte. 
 
O lançamento foi mantido pelo órgão 
julgador de 1ª instância administrativa, 
motivando a interposição de recurso 
voluntário, no qual o Contribuinte 
repisou as alegações apresentadas em 
sede de impugnação. 
 
Ao apreciar o caso, o Conselheiro 
Relator deu provimento parcial ao 
recurso voluntário interposto, sob o 
fundamento de que se encontrava 
decaído o direito do Fisco de lançar as 
contribuições previdenciárias relativas às 
remunerações em tela, no que tange aos 
fatos geradores ocorridos até novembro 
de 1999, isto é, às competências 
anteriores a 15/12/1999. 
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Intimada do acórdão do CARF, a 
Fazenda Nacional interpôs recurso 
especial, alegando, em síntese, que o 
prazo decadencial, no presente caso,  não 
seria de 5 (cinco) anos a contar dos 
respectivos fatos geradores, conforme 
afirmou o decisum recorrido, pois não 
teria havido a antecipação do pagamento 
necessária – requisito necessário à 
aplicação do artigo 150, § 4º, do CTN – 
e, por tal razão, o prazo decadencial seria 
o disposto pelo artigo 173, inciso I do 
CTN, sendo contado a partir “do 
primeiro dia do exercício seguinte 
àquele em que o lançamento poderia ter 
sido efetuado.” 
 
Admitido o recurso especial interposto, a 
Câmara Superior de Recursos Fiscais 
(“CSRF”) decidiu pelo seu não 
provimento, visto que o Contribuinte 
recolheu outras contribuições 
previdenciárias a seu cargo, em 
consonância com a Lei nº 8.212/91, de 
modo que é irrelevante a existência ou 
não de pagamento antecipado das 
contribuições previdenciárias 
especificamente incidentes sobre a 
remuneração paga a trabalhadores 
avulsos. E, inversamente, a Fiscalização 
não provou a ausência de qualquer 
recolhimento de contribuições 
previdenciárias, o que lhe autorizaria 
alegar ausência de pagamento 
antecipado. 
 
Sobre este aspecto assim dispôs o 
Conselheiro Relator: “Segundo a 
legislação e de acordo com a 
jurisprudência pacífica desta Corte 
Administrativa, as contribuições 
previdenciárias são tributos sujeitos ao 
regime do chamado lançamento por 
homologação, já que cabe aos 
contribuintes a apuração de suas bases 

de calculo e o recolhimento dos 
montantes devidos, submetendo, 
posteriormente esse procedimento a 
autoridade administrativa, que deverá, 
homologar ou não, expressa ou 
tacitamente, a atividade exercida pelo 
obrigado.” 
 
E prosseguiu dizendo que “a NFLD em 
apreço envolve apenas a contribuição 
previdenciária a cargo da empresa 
incidente sobre a remuneração paga 
pela autuada a trabalhadores avulsos 
que prestaram serviços médicos a seus 
empregados e beneficiários. É evidente 
que a (...) efetuou recolhimentos de 
outras contribuições previdenciárias a 
cargo da empresa, previstas no artigo 
22 da Lei nº 8.212/91, inclusive porque a 
exigência em tela não contém outros 
tributos além daquele indicado no 
parágrafo anterior. (...) Ademais, ainda 
que assim não fosse, entendo que o 
deslocamento da regra geral dos 
tributos sujeitos ao lançamento por 
homologação do artigo 150, § 4°, do 
CTN para o mandamento do artigo 173, 
inciso I, do CTN exige da autoridade 
lançadora o ônus da prova de que o 
contribuinte não efetuou nenhum 
recolhimento de contribuições 
previdenciárias. E isso não ocorreu. 
Não se pode presumir a ausência de 
pagamento.” 
 
Assim, diante do exposto, a Turma 
Julgadora da CSRF concluiu pela 
improcedência do recurso especial 
interposto pela Fazenda Nacional, 
mantendo a decisão recorrida que havia 
reconhecido a aplicação da regra 
decadencial do art. 150, § 4º, do CTN 
em detrimento da norma do art. 173, 
inciso I, do mesmo diploma, por ter o 
Contribuinte feito pagamento antecipado 
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das contribuições previdenciárias, 
independentemente de se tratar ou não 
da mesma rubrica autuada pelo Fisco. 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 
do referido julgado.  
 
 

Planejamento Tributário com 
Controladas no Exterior –

Comprovação da Substância e 
Efetividade das Operações 

 
“IRPJ E CSLL. OPERAÇÕES COM 
CONTROLADAS NO EXTERIOR. 
FORMA DE TRIBUTAÇÃO. 
Inexistindo valores omitidos,  haja vista 
que, em princípio as operações foram 
efetivamente realizadas e os valores 
envolvidos foram regularmente 
contabilizados, incabível tratar o 
subfaturamento em vendas a 
subsidiárias no exterior como receitas 
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.” 
 
O acórdão cuja ementa se encontra 
acima transcrita trata de análise, pela 
Câmara Superior de Recursos Fiscais - 
CSRF, de recurso especial interposto 
pela Fazenda Nacional contra Acórdão 
proferido por Turma da 1ª Seção do 
CARF em processo no qual se discutia a 
exigência de IRPJ, CSLL e IR/Fonte, 
relativos aos anos calendário de 2001 e 
2002. 
 

Os lançamentos estariam fundados em 
acusação de omissões de receitas, 
caracterizadas por subfaturamento 
decorrente de simulação, e de suposta 
falta de recolhimento de IR/Fonte, em 
razão de pagamentos a beneficiários não 
identificados ou sem causa. 
 
Isso porque, a Fiscalização apontou que 
o Contribuinte se utilizava de sociedades 
a ele vinculadas (subsidiárias integrais), 
sediadas em paraísos fiscais, para 
intermediar formalmente negócios que, 
na essência, corresponderiam a 
operações diretas entre o Contribuinte e 
seus consumidores finais. 
 
Assim, a Fiscalização reputou que as 
offshores vinculadas ao Contribuinte 
seriam “centrais de refaturamento” que, 
na conceituação dada pela Fiscalização, 
são empresas cuja  função é refaturar o 
valor de operações comerciais – ainda 
que as mercadorias exportadas sejam 
remetidas  diretamente da controladora 
aos consumidores finais –, ficando com 
parte ou a totalidade do lucro da 
operação, tendo como efeito a evasão 
fiscal no país de origem das mercadorias 
e a evasão de divisas para o exterior. 
 
Diante da acusação de que as vendas às 
offshores teriam sido simuladas, a 
Fiscalização reputou-as como vendas 
diretas, de modo a autuar como receita 
operacional omitida pelo Contribuinte a 
diferença entre o preço faturado pelas 
intermediárias e o valor da fatura emitida 
pelo Contribuinte (ou, em alguns casos, 
arbitrando tal valor com base em índice 
de omissão obtido a partir do universo 
de operações conhecidas). Sobre tais 
valores, foi lançado o IRPJ e a CSLL 
com multa qualificada, em decorrência 
da acusação de fraude. 
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Além disso, tal diferença de preço foi 
caracterizada como pagamento sem 
causa, sendo lançado o IR/Fonte sobre a 
base de cálculo reajustada, também com 
multa qualificada. 
 
Em sua impugnação, o Contribuinte, em 
síntese, defendeu a regularidade de seu 
planejamento tributário e a inocorrência 
de simulação, justificando a existência 
das intermediárias no contexto de 
estratégia comercial que possibilitou a 
expansão internacional de suas 
atividades, bem como afirmando que 
todas as operações ocorreram 
exatamente como declarado em sua 
documentação contábil e fiscal, havendo 
plena compatibilidade entre a forma e o 
conteúdo (substância) das operações.  
 
Ademais, buscou demonstrar a 
efetividade das operações de compra e 
venda, que teriam ocorrido com a 
participação efetiva e decisiva das 
intermediárias, bem como que os preços 
praticados foram ajustados segundo as 
regras de preços de transferência, de 
modo que não poderiam ter sido taxados 
de subfaturados pela Fiscalização. 
  
A Delegacia de Julgamento (DRJ) 
proferiu decisão julgando procedente em 
parte a exigência, afastando a acusação 
de simulação apenas com relação a 
algumas operações específicas, em que a 
margem de lucro da intermediária no 
exterior representou percentual 
insignificante (0,12%) para a constatação 
de subfaturamento. 
 
Em face da decisão supramencionada, o 
Contribuinte interpôs Recurso 
Voluntário, no qual reiterou os 

argumentos expostos na peça 
impugnatória. 
  
O acórdão proferido pelo CARF, por sua 
vez, afastou a alegação de fraude e 
simulação, por entender, em breve 
resumo, que a Fiscalização não logrou 
êxito em demonstrar a suposta 
inexistência de execução material das 
operações de revenda pelas 
intermediárias no exterior, como, por 
exemplo, que o contato direto dos 
clientes no exterior era feito pelo 
Contribuinte, e não com as 
intermediárias. 
 
Inversamente, entendeu o CARF que o 
Contribuinte conseguiu demonstrar 
atividades que consistiam basicamente 
na gestão de redes de representantes 
comerciais situados no exterior, gestão 
financeira para captação de 
financiamentos externos e gestão de 
assistência técnica, o que fez com base 
em comprovantes de despesas com 
viagens e assistência técnica, contas 
telefônicas com detalhamento de 
ligações realizadas e recebidas, e-mails 
etc.  
 
Assim, no entender do CARF, a atuação 
das intermediárias teria sido efetiva e 
teria resultado nas vendas por elas 
realizadas e, por consequência, nas 
exportações efetuadas pelo Contribuinte. 
 
Interessante notar que o acórdão do 
CARF consignou, também, que o 
aproveitamento de recursos humanos e 
materiais de outras sociedades do 
mesmo grupo empresarial seriam 
irrelevantes para a caracterização da 
efetiva execução material das operações 
de exportação em análise, já que práticas 
usuais de mercado como o 
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compartilhamento de mão de obra são 
apenas medidas de otimização de 
recursos e redução de custos, não 
sugerindo, por si sós, a ocorrência de 
simulação. 
 
Acerca do fato de que as empresas 
estariam sediadas em países com 
tributação favorecida, o CARF entendeu 
que se trata de direito do contribuinte em 
eleger as localidades que melhor se 
ajustem aos seus objetivos, o que, ainda 
que indicasse motivação de economia 
fiscal, não pode ser entendido como 
indicativo de irregularidade ou 
simulação das operações de revenda. 
 
Sobre o fato de que a estrutura física dos 
estabelecimentos das intermediárias no 
exterior resumia-se a sala com 
equipamentos básicos de escritório, 
entendeu o CARF que isso, tampouco, 
indicaria que as empresas não 
executaram as atividades pelas quais 
eram responsáveis, atividades essas que 
prescindem de utilização intensiva de 
mão de obra ou de complexa estrutura 
física. Em outras palavras, no entender 
daquele Colegiado, a disparidade entre a 
estrutura física das intermediárias e o 
volume de suas operações não é dado 
que infirme a efetividade das operações, 
eis que, dada a natureza das atividades 
das intermediárias, bastaria uma 
estrutura operacional mínima para 
possibilitar suas atividades. 
 
Em síntese, portanto, o CARF entendeu 
que restou comprovada a execução 
material e a participação das 
intermediárias nas exportações e 
revendas de mercadorias da 
Contribuinte, afastando acusação de 
simulação nas operações em tela. Com 
isso, entendeu o CARF que o 

procedimento correto seria efetuar a 
tributação dos rendimentos auferidos 
com as controladas no exterior, nos 
termos do art. 394 do Regulamento do 
Imposto de Renda (“RIR”), bem como 
considerar, na base de cálculo dos 
tributos, todos os custos e despesas 
comprovadamente realizados com as 
vendas. 
 
Inconformada a Fazenda Nacional 
interpôs Recurso Especial alegando, em 
síntese, haver divergência 
jurisprudencial relativamente à 
qualificação jurídica dos fatos apurados, 
que, em seu entender, configuraram 
simulação ou planejamento fiscal ilícito. 
 
Em seu voto, o Conselheiro Relator da 
CSRF adotou integralmente o voto 
proferido pelo  Relator do acórdão 
recorrido e manteve o cancelamento da 
exigência, reconhecendo a veracidade 
das operações efetuadas pelo 
Contribuinte, e descartando as hipóteses 
de omissão de receitas, simulação e 
planejamento tributário ilícito. 
 
A Conselheira Susy Hoffmann também 
apresentou declaração de voto, na qual 
acrescentou que, como o acórdão 
recorrido do CARF concluiu que o 
Contribuinte logrou comprovar a efetiva 
intermediação das operações, não havia 
como a Câmara Superior fazer 
revaloração das provas. Desse modo, 
adentrou à análise dos fatos – mas 
restringindo essa análise àqueles dados 
fáticos expressamente delineados no 
acórdão recorrido – para concluir que as 
operações não foram simuladas, ainda 
que o objetivo fosse o abrandamento da 
carga tributária, que seria, no caso, “um 
abrandamento legítimo e lícito, dentro 
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de um planejamento que não se choca 
com o ordenamento jurídico brasileiro”. 
 
Por fim, acrescentou que, pelo fato de as 
intermediárias serem empresas ligadas 
ao Contribuinte, eventual lançamento 
tributário apenas poderia ter sido 
fundamentado com base nas regras de 
preço de transferência constantes da Lei 
nº 9.430/96, que são regras específicas 
anti-elisivas. 
 
Após derradeira declaração de voto de 
Conselheiro representante do Fisco, que 
votou pela nulidade do acórdão recorrido  
– que teria reformado a decisão da DRJ 
sem analisar o conjunto probatório dos 
autos –, os integrantes da CSRF, por 
maioria, negaram provimento ao recurso 
especial fazendário, mantendo o acórdão 
recorrido que cancelara a autuação 
fiscal. 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 
do referido julgado.  
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