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CARF 
2ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais 

Sessão de julgamentos – março/2016 
 

Na sessão de julgamentos da 2ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do 

CARF, ocorrida no mês de março, o colegiado decidiu importantes questões, como, por 

exemplo, os requisitos para a manutenção do lançamento de multas qualificadas, 

incidência de contribuição previdenciária sobre PLR pagos a diretores, IR-Fonte sobre 

remuneração paga a corretores de imóveis, e IRPF sobre acréscimo patrimonial a 

descoberto, dentre outros temas. 

Leia abaixo o relato dos principais julgamentos. 

Processo: 13855.721243/2013-07 
Recorrente: FAZENDA NACIONAL  
Recorrida: POINT SHOES LTDA. 

 
Pleiteia a Fazenda Nacional, em sede de Recurso Especial, a qualificação da multa em 

função de evidente intuito de fraude por parte da empresa recorrida, ao deixar de 

declarar em GPIF funcionários registrados ilegalmente em empresas optantes do 

Simples Nacional, supostamente criadas com a finalidade de contratar empregados 

com redução de encargos previdenciários. Haveria confusão de trabalhadores 

dedicados a uma mesma linha de produção, porém formalmente empregados por 

empresas distintas. Ademais, as empresas optantes pelo Simples não teriam lucro 

suficiente para pagamento dos funcionários. A relatora, conselheira Rita Eliza Reis da 

Costa Bacchieri, votou por conhecer do recurso e dar-lhe provimento por entender 

haver elementos suficientes nos autos de conduta dolosa da contribuinte. Não poderia 

ser identificado como planejamento tributário, configurando-se como deliberada lesão 

ao Fisco. O conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos acompanhou a relatora 

alegando que se trataria de dolo e não falsidade. Afirmou que para a desconsideração 

da validade de um ato, faz uso da teoria da prova de Francisco Ferrara, segundo a qual 

a única maneira de se comprovar a simulação é por meio de um conjunto coerente de 

indícios convergentes. Foi dado provimento ao Recurso Especial da PGFN à 

unanimidade. 

Processo: 16707.003685/2006-22 
Recorrente: FAZENDA NACIONAL 
Recorrida: ARIMAR FRANCA 
 
Cuida-se de qualificação de multa de ofício por omissão reiterada de receitas. A 

relatora, conselheira Patrícia da Silva, defendeu que a discussão não diz respeito a 
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provas, mas à caracterização ou não de fraude em hipótese de omissão de 

determinada informação por dois anos consecutivos. A relatora aduziu, em síntese, 

que não há evidência nos autos de intuito de fraude do contribuinte, sendo que a 

simples omissão de receita, ainda que reiterada, não é suficiente para ensejar a 

qualificação da multa. Dessa forma, baseada na Súmula 14 do CARF, a relatora votou 

por negar provimento ao Recurso Especial interposto pela PGFN. O conselheiro Luiz 

Eduardo de Oliveira Santos abriu divergência para dar provimento ao REsp por 

entender que o uso reiterado de sistema financeiro paralelo para enviar e trazer 

dinheiro de fora do país, ao arrepio das autoridades cambiárias, financeiras e 

tributárias, é caracterizador do dolo. Dado provimento ao Recurso Especial da Fazenda 

por maioria de votos. Vencidos os conselheiros Ana Paula Fernandes, Gerson Macedo 

Guerra, Maria Teresa Martínez López e Patrícia da Silva  que votaram por negar-lhe 

provimento.  

Processo: 15504.017072/2010-72 
Recorrente: FAZENDA NACIONAL 
IVAN CARVALHO DE ANDRADE  
 
O recurso trata de qualificação da multa decorrente de declarações reiteradas de 

valores inferiores aos efetivamente auferidos. O relator, conselheiro Gerson Macedo 

Guerra, entendeu que a conduta do contribuinte por si só não autorizaria a presunção 

de sonegação que justificasse a qualificação da multa. Não bastariam, portanto, 

divergências ou presunções para materializar o dolo do sujeito passivo. Nos termos da 

Súmula 14 do CARF, o relator votou por negar provimento ao recurso, sendo seguindo 

pelos demais conselheiros. Dessa forma, foi negado provimento ao Recurso Especial da 

PGFN por unanimidade.  

Processo: 10980.723201/2011-15 
Embargante: WDL TEXTIL LTDA. 
Embargada: FAZENDA NACIONAL 
 
Alega a contribuinte que o acórdão ora embargado não teria apreciado os argumentos 

constantes nas suas contrarrazões quanto à inadmissibilidade do Recurso Especial da 

PGN. O patrono da contribuinte, em sustentação oral, afirmou que não foi mencionada 

a fonte dos acórdãos paradigmas. Não obstante, um dos acórdãos colacionados seria 

inexistente, tendo em vista que o patrono não conseguiu localizá-lo no site do CARF. 

No que tange o segundo acórdão, sustentou que a matéria já teria sido superada pela 

CSRF quando da interposição do recurso da PGFN.  O relator, conselheiro Luiz Eduardo 

de Oliveira Santos, admitiu não haver menção à fonte dos acórdãos paradigmas no 

REsp da Fazenda. No entanto, o paradigma apontando como inexistente pela 

embargante foi localizado com facilidade pelo conselheiro que juntou ao seu voto 
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prints do site do CARF. O relator apontou ainda que em 2012, quando da interposição 

do Recurso, o RICARF permitia que a fonte não fosse citada, contanto que a recorrente 

reproduzisse a integralidade de até duas ementas. Entendeu ainda que a superação da 

tese do acórdão paradigma adentraria discussão de mérito. O relator votou por dar 

parcial provimento aos embargos da contribuinte para sanar a omissão apontada, sem 

efeitos infringentes, sendo seguido pelos demais conselheiros.  

Processo: 10166.723699/2012-92 
Recorrente: LPS BRASÍLIA- CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA 
Recorrida: FAZENDA NACIONAL 
 
Trata-se de lançamento de ofício de Multa Isolada do IRRF em razão da não retenção 

na fonte do imposto incidente sobre a remuneração dos corretores de imóveis que 

prestaram serviços à autuada. O patrono da recorrente, em sustentação oral, 

esclareceu que os corretores independentes e as imobiliárias trabalhavam em 

associação ou parceria, numa conjunção de esforços para um fim comum, sendo 

intermediários entre o vendedor do imóvel (incorporadora) e o comprador. O 

pagamento da comissão de venda seria efetuado diretamente do adquirente do 

imóvel para o corretor, não havendo, portanto, vínculo entre esses e a ora recorrente. 

Pleiteou ainda o contribuinte, a redução da multa de 75% para 50%, observado o art. 

112 do CTN. 

A sustentação da procuradora da PGFN apontou que se discute no caso a divergência 

de interpretação da legislação tributária e não mais o conjunto probatório, sendo clara 

a existência de relação entre a imobiliária e os corretores que a representam de 

prestação de serviço. A prática do mercado imobiliário de pagamento da comissão de 

venda por meio do adquirente do imóvel, por si só, não descaracteriza a ocorrência do 

fato gerador. O relator, conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, votou por negar 

provimento ao recurso da contribuinte por não reconhecer a ocorrência de associação. 

A divergência foi aberta pela conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri por 

entender que a função da imobiliária é simplesmente promover a venda e que não 

haveria relação de prestação de serviço. No mesmo sentido, a conselheira Patrícia da 

Silva argumentou não ser possível a retenção do imposto de renda na fonte tendo em 

vista o princípio da identidade, uma vez que não houve repasses diretos aos 

corretores. Gerson Macedo Guerra pontuou que a supracitada prática do mercado 

imobiliário não é assimilada ainda pelo ordenamento pátrio. Acredita assemelhar-se 

mais a vínculo empregatício que prestação de serviço, possuindo características de 

diversos negócios jurídicos. O conselheiro Heitor de Souza Lima Júnior julgou que, 

observada a prática da empresa de avaliação de performance dos corretores, entrega 

prêmios e incentivos, não haveria esforço associativo entre as partes, mas prestação 
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de serviço. Foi negado provimento ao Recurso Especial do contribuinte, por voto de 

qualidade. 

Processo: 10283.720037/2012-24 
Recorrentes: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e FAZENDA NACIONAL. 

Trata-se de auto de infração relativo a contribuições previdenciárias incidentes sobre 

remunerações pagas a contribuintes individuais. O caso envolve pagamento de PLR à 

diretoria da Contribuinte. No acórdão recorrido, foi mantida a incidência da 

contribuição previdenciária sobre os valores relativos a PLR, tendo sido limitada a 

multa de ofício ao percentual de 75%, razão pela qual houve a interposição de recurso 

especial tanto pelo contribuinte quanto pela Fazenda Nacional. 

Afirmou o patrono, em sustentação oral, existirem dois posicionamentos quanto ao 

assunto no mérito. O primeiro, no sentido de que a remuneração encontra respaldo no 

art. 152 da Lei 6.404, tratando-se de relação jurídica distinta daquela existente entre 

empregador e empregado, equiparando-se a remuneração paga por acionistas que 

abrem mão de seu lucro para estimular a produtividade dos diretores. O segundo 

posicionamento leva em consideração a Lei 10.101, pela qual o pagamento de PLR 

seria equivalente ao pagamento feito aos empregados, estando sujeito, portanto, à 

incidência da contribuição previdenciária. Afirmou ainda o patrono que segundo o art. 

152 da lei das SA’s, é possível a distribuição aos diretores, contanto que haja 

autorização estatutária e dos acionistas.  

O relator, conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, votou por dar provimento ao 

recurso da Fazenda Nacional para restaurar a multa conforme lançada no auto de 

infração, votando ainda pelo não-conhecimento do recurso especial do contribuinte, 

posicionamento que foi acompanhado pela maioria da Turma Julgadora. 

Processo: 10855.001521/2007-61 
Recorrente: SENPAR LIMITADA 
Recorrida: FAZENDA NACIONAL 
 
O caso envolve a possibilidade de se acatar o Laudo de Avaliação Técnica que não se 

enquadra nos critérios da ABNT como hábil a permitir a revisão do Valor da Terra Nua 

(VTN) arbitrado, para fins de incidência do ITR. A relatora, conselheira Rita Eliza Reis da 

Costa Bacchieri, votou por dar provimento ao Recurso Especial do contribuinte por 

considerar que o laudo técnico devidamente elaborado nos padrões da ABNT somente 

é exigível quando se pretende rever valores de propriedades abaixo do valor mínimo 

fixado. Não haveria previsão nesse sentido na situação em que o contribuinte 

pretende uma mera revisão do valor inicialmente declarado de forma equivocada. 

Nestes casos, com base no princípio da verdade material, qualquer documento hábil a 
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comprovar o real VTN pode ser utilizado pelo contribuinte para justificar a revisão da 

base de cálculo, admitindo-se assim, o laudo técnico elaborado por agente 

competente. Julgamento suspenso devido ao pedido de vista da conselheira Maria 

Helena Cotta Cardozo.  

Processo: 10680.027535/99-38 
Recorrente: FAZENDA NACIONAL 
Recorrida: MARIO ROSÁRIO DE NITTO 
 

Trata-se de lançamento de IRPF sobre acréscimo patrimonial a descoberto 

caracterizado pela insuficiência de rendimentos declarados para suportar os 

dispêndios dos anos-calendários de 1994 e 1995, acrescido de multa de ofício e juros 

de mora. A relatora, conselheira Ana Paula Fernandes, votou por conhecer 

parcialmente o Recurso Especial da Fazenda, somente quanto aos rendimentos de 

1994. Na parte conhecida, vou por negar provimento tendo em vista não restar 

configurado o desrespeito alegado pela Fazenda ao art. 18 do Decreto nº 70.235. O 

dispositivo mencionado possibilita ao julgador determinar a realização de diligências 

quando não estiver seguro para julgar determinada matéria de fato. Alegou ainda a 

relatora que a possível ofensa ao art. 18 não teria sido o fato que ocasionou o 

afastamento do crédito tributário, mas todo o conjunto probatório carreado nos autos. 

Ademais, a retificadora foi realizada antes da fiscalização e não foi observada no auto 

de infração. O conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos abriu a divergência, 

defendendo que não foram devidamente comprovadas as alegações do sujeito 

passivo. O ônus da prova seria do contribuinte, pois haveria nos autos documentação 

comprobatória da declaração. Quanto ao lucro isento, deveria ter apresentado a 

declaração da pessoa jurídica junto com livro diário comprovando o pagamento. O 

Recurso Especial da PGFN foi parcialmente conhecido por unanimidade. Quanto à 

parte conhecido, dado provimento por maioria de votos. Vencidos os conselheiros Ana 

Paula Fernandes, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Teresa Martínez López e 

Patrícia da Silva. 


