
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 66ª edição do nosso informativo Nota Tributária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
(“CARF”), comentamos decisão em que o CARF admitiu a impossibilidade de reconhecimento de uma 
sociedade de fato constituída por empresas distintas quando não restar comprovada a confusão de seus 
objetos sociais e de seus recursos.

Também analisamos julgado no qual a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) decidiu que a pre-
clusão, no âmbito do processo administrativo, somente ocorre se não houver oposição quanto à própria 
tributação ou infração. Não alcança, dessa forma, os seus argumentos, que podem ser aduzidos a qualquer 
tempo no curso do processo administrativo.

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

Sociedade de Fato – Provas – Inexistência de Confusão de Objeto Social e de Recursos

Processo Administrativo Fiscal – Preclusão – Definição de “Matéria não Impugnada”

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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“SOCIEDADE DE FATO. PROVAS. Para a fiscalização considerar que quatro empresas são na verdade 
apenas uma, é preciso demonstrar haver confusão de objetivos sociais e de recursos. Portanto, é 
preciso comprovar que as empresas: não tinham vontade própria; e/ou não tinham um espaço físico 
especifico, mantido as suas custas; e/ou não possuíam maquinários próprios ou alugados; e/ou não 
adquiriam seus próprios insumos, matérias-primas, ou mercadorias; e/ou não eram as contratantes 
de seus empregados; e/ou não efetuavam suas vendas; respondiam por seus contratos, produtos, 
empréstimos e atos; etc.”

O presente caso trata de Autos de Infração referentes ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e à 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) dos períodos de apuração de 2007 a 2009. A autuação 
decorre da incorreta apuração dos tributos por ser “constatado que, no período sob fiscalização, existiam 
4 empresas que, na prática, funcionavam como uma só”. 

As quatro empresas, criadas a partir do desmembramento de outra, segundo o entendimento da Fis-
calização, resumidamente, (i) compartilhavam o mesmo espaço físico de funcionamento; (ii) exerciam 
idêntica atividade; (iii) utilizavam a mesma marca comercial; (iv) possuíam direção,  sócios majoritários 
e funcionários comuns; (v) realizavam transações internas entre si; (vi)  contratavam mesmo contador e  
tinham semelhante estrutura contábil; (vii) rateavam contas de consumo e, por fim, (viii) compartilhavam 
informações financeiras e contábeis.

Em sede de Impugnação, o contribuinte refutou todas as alegações aduzidas pela Fiscalização. Ainda, jun-
tou à impugnação documentação que atestava a independência das empresas relativamente a recursos, 
máquinas, funcionários e escopos sociais.

Ao julgar a Impugnação, a DRJ, além de não reconhecer nenhuma das alegações do contribuinte, inovou, 
analisando a motivação apresentada para reestruturação societária. Segundo a DRJ, o desmembramento 
da empresa para constituição de empresas distintas ocorreu meramente por motivos de economia fiscal, 
sendo que, para a validade do planejamento tributário, deveria haver razões extratributárias, não existentes 
no caso em tela. 

Em face dessa decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, repisando os argumentos expostos em 
sede de Impugnação e argumentando que a DRJ não poderia ter inovando o lançamento. Em razão disso, 
juntou novos documentos para corroborar o propósito negocial da reestruturação societária realizada.

Na análise do caso, o CARF prolatou decisão favorável ao contribuinte, não reconhecendo a existência da 
sociedade de fato. O Conselheiro Relator analisou todas as alegações levantadas pela Fiscalização para 
fundamentar a existência de uma só empresa e afastou-as uma a uma. O Conselheiro Relator entendeu 
que as quatro empresas eram independentes e que a complementaridade das atividades decorria da  atu-
ação dentro de um grupo econômico.
  
Quanto ao argumento utilizado pela DRJ de que a reestruturação societária fora fruto de planejamento 
tributário com a finalidade de reduzir tributos, o Conselheiro, primeiramente, anotou a incompetência da 
DRJ em acrescentar argumentos não presentes no lançamento. 
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Asseverou o Conselheiro Relator que somente “se o planejamento tributário fosse proibido é que se pode-
ria dizer que os atos e os negócios motivados por economia fiscal seriam casos de abuso de direito ou de 
fraude a lei. Mas, este pressuposto não é verdadeiro, pois o sistema jurídico  não proíbe o planejamento 
tributário”.

Ainda, afirmou que a tese de que o planejamento tributário deve ser desconsiderado quando destituído de 
propósito negocial e com o fim único de economia tributária estende indevidamente os poderes da Fiscali-
zação inerentes ao lançamento.

Segundo o Conselheiro Relator, essa tese somente seria viável se o planejamento tributário fosse proibido 
e, consequentemente,  a motivação de redução de carga tributária viciaria o negócio. Contudo, o  Con-
selheiro Relator entende que não há lei que vede a economia fiscal, logo não haveria motivo ilícito capaz 
de atrair a aplicação do artigo 166 do Código Civil (que prevê a nulidade do negócio jurídico cujo motivo 
determinante, comum a ambas as partes, é ilícito).

Assim, por unanimidade de votos, o CARF deu provimento ao recurso do Contribuinte, reconhecendo a 
legitimidade, para fins tributários, da reestruturação societária objeto do Auto de Infração.

“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA IMPUGNADA. A preclusão de que 
trata o art. 17 do Decreto n. 70.235/72 deve ser aplicada apenas nas hipóteses em que o contribuinte 
deixa de contestar a própria tributação (ou melhor, infração) em impugnação e pretende fazê-lo ap-
enas via recurso ordinário (voluntário). ‘Matéria não impugnada’ significa, em outros termos, ‘exigên-
cia/infração não contestada’: e é apenas essa a falta que não inicia o contencioso administrativo. A 
contrario sensu, impugnada a exigência, iniciado está o contencioso administrativo, no qual devem 
ser apreciados todos os argumentos de defesa apresentados pelo contribuinte em quaisquer de suas 
instâncias, ainda que não tenham sido suscitados originariamente em impugnação. A preclusão em 
referência não atinge os ‘fundamentos de defesa’ apresentados pelo contribuinte em quaisquer de 
suas instâncias, ainda que não tenham sido suscitados originariamente em impugnação. A preclusão 
em referência não atinge os ‘fundamentos da defesa’, mas sim a ‘defesa’ contra determinada exigência 
ou infração à legislação tributária caso esta não tenha sido feita em primeira instância administrativa. 
Trata-se de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e do formalismo moderado que 
informam o procedimento administrativo fiscal.”.

O Acórdão em análise trata de Recurso Especial interposto com fundamento na divergência jurispruden-
cial sobre a aplicação da figura da preclusão prevista no art. 17 do Decreto nº 70.235/72.

O contencioso administrativo que culminou no Recurso Especial iniciou-se com a impugnação dos Autos 
de Infração lavrados para a exigência de IRPJ, CSLL e respectivas multas. O Contribuinte foi autuado por, 
supostamente, não ter respeitado o limite de 30% do lucro líquido para a compensação de prejuízos fiscais 
e base de cálculo negativa da CSLL.
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Em sua Impugnação, o Contribuinte contestou a exigência dos tributos e multas com fundamento: (i) na 
inconstitucionalidade da limitação, pois ela implicaria a tributação do patrimônio e não da renda; (ii) na 
existência de direito adquirido à compensação integral com relação aos prejuízos fiscais e bases de cál-
culo negativas formados antes da vigência da lei que introduziu referida limitação; (iii) na inexistência de 
acréscimo patrimonial no ano calendário autuado; e (iv) que a limitação constituiria a criação inconstitu-
cional e ilegal de um empréstimo compulsório.

A DRJ julgou improcedente a Impugnação por entender pela legalidade da limitação à compensação e que 
a análise da constitucionalidade da regra fugiria de sua competência.

Por ocasião do Recurso Voluntário, o Contribuinte inovou sua argumentação ao sustentar que: (i) o lucro 
de dezembro do ano calendário autuado é fictício, ou seja, inexistente; e (ii) em razão de processo de in-
corporação, a totalidade dos prejuízos fiscais e base negativa de CSLL poderiam ser compensados sem 
a observância da limitação.

O extinto Conselho de Contribuintes negou provimento ao Recurso Voluntário por entender que a referida 
limitação teria amparo legal e que a constitucionalidade da regra não poderia ser analisada. Com relação 
aos novos argumentos aduzidos no Recurso Voluntário, o Conselho não os conheceu por entender que a 
matéria não teria sido prequestionada pelo Contribuinte no curso do processo – o que violaria o duplo grau 
de jurisdição.

Diante disso, o Contribuinte interpôs Recurso Especial demonstrando a divergência quanto ao alcance e 
aplicação da regra preclusiva prevista no art. 17 do Decreto nº 70.232/72.

Admitido o Recurso Especial pelo Conselho de Contribuintes, a CSRF conheceu-o em parte, para analisar 
a questão relativa à preclusão.

A CSRF asseverou que as normas que regem o processo administrativo fiscal devem ser interpretadas 
com menor rigor, tendo em vista os princípios da instrumentalidade das formas e do formalismo moderado. 
Além disso, segundo o Conselheiro Relator, seria do interesse da administração pública o controle ad-
equado da legalidade dos atos administrativos.

Com base nesses elementos, a CSRF entendeu que a regra preclusiva prevista no art. 17 do Decreto 
nº 70.235/72 somente seria aplicável nas hipóteses em que o contribuinte deixe de contestar a própria 
tributação. Isso porque, a matéria não impugnada sujeita à preclusão não diz respeito ao teor da argu-
mentação utilizada pelo Contribuinte, mas, sim, à inexistência de impugnação da exigência de tributos ou 
multas.

Uma vez impugnada a exigência, todos os argumentos do contribuinte, sejam eles apresentados desde a 
Impugnação ou apenas no Recurso Voluntário, devem ser analisados.
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Nas palavras do Conselheiro Relator: “impugnada a exigência, iniciado está o contencioso administra-
tivo, no qual devem ser apreciados todos os argumentos de defesa apresentados pelo contribuinte em 
quaisquer de suas instâncias, ainda que não tenham sido suscitados originariamente em impugnação. A 
preclusão em referência não atinge os ‘fundamentos de defesa’, mas sim a ‘defesa’ contra determinada 
exigência ou infração à legislação tributária caso esta não tenha sido feita em primeira instância adminis-
trativa.”.

Assim, a CSRF conheceu em parte o Recurso Especial e, na parte conhecida, por maioria de votos, deu-
lhe provimento, determinando o retorno dos autos à Câmara de origem para que os argumentos não con-
hecidos com base na preclusão sejam analisados.
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