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Tema: PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INDEFERIMENTO.
MULTA ISOLADA

Aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, nos termos do art. 74, § 17 da Lei nº 9.430/96.

BANCO BMG - ementa



➢ Compensação COFINS pago pelo Banco por ação transitada em julgado;
➢ Conceito de faturamento para Bancos;
➢ Pedido de restituição - R$ 214MM.

➢ Crédito utilizado para a compensação de diversos débitos;

➢ Habilitação de Crédito reconhecida;

➢ Deferimento parcial R$ 30.347,19;

➢ Multa isolada de 50%

BANCO BMG– elementos



➢ Multa isolada representa uma dupla penalidade?

➢ Ou penalidade específica decorrente do uso
indevido da Dcomp como meio de extinção do
crédito tributário?

➢ Há diferenças da multa isolada entre crédito não
homologado e IR “estimativo” ou carnê leão?

Do problema: 



➢ Bis in idem;

➢ DCOMP confissão de dívida;

➢ Não homologação de compensação – ainda não
seria definitivo;

➢ Diferença entre compensação não declarada e não
homologada;

Alguns conceitos: 



Bis in idem:

Bis in idem:
• ninguém pode ser sancionado duas vezes em razão do mesmo fato;

• quando o mesmo fato jurídico é tributado duas ou mais vezes.

Bitributação:
• mesmo fato jurídico vem a ser tributado por duas ou mais pessoas 

políticas.



DCOMP - constitui confissão de dívida 

➢Não pagamento implica: (não homologação ou falta de pagamento)
➢ multa de mora de 20% e

➢ juros;

➢Multa isolada se não houver homologação da compensação.

➢inscrição em Dívida Ativa pela PGFN;

➢Manifestação de inconformidade contra a não-homologação da 
compensação.



Diferença entre compensação não
declarada e não homologada;

Considerada não declarada: 
• título público; 

• decisão judicial não transitada em 

julgado;

• tributos não administrados pela SRF, 

etc.

E Lei nº 10.833, de 2001 art. 18, § 4o

• Base de cálculo: valor total do débito;

• Fato gerador: Compensação 

considerada não declarada.

• 75% ou 150%

Considerada não homologada: 

• multa isolada de 50%;

• sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não
homologada;

• salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito
passivo.

Art. 74 Lei 9.430/96 , § 17Art. 74 Lei 9.430/96, § 12 



Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito,
inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo
a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.

Lei 9.430/96



§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei nº 12.249, de 2010)

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela
Lei nº 13.097, de 2015)

MUTAÇÃO GENÉTICA do § 17 …



a) coibir fraudes – identificadas em número crescente, nos últimos anos;

b) Tais práticas hoje não se sujeitam a punição alguma, já que as multas em vigor
incidem apenas sobre o imposto não pago;

c) indústria da restituição ilegítima - como despesas médicas, antecipações de imposto;

d) multas não atingem contribuintes de boa-fé,

e) O fisco tem resolvido a maioria das pendências por meio de autocorreção eletrônica
das declarações. Apenas casos mais extremos de comportamento ilícito.

MP 472/10 - A finalidade das multas é 
dissuadir comportamento: 



STF :ADI 4905 - argumentos

• contribuinte que age de boa-fé,

• Ameaça de penalização,

• Desencorajar o contribuinte a 
exercitar seu direito de 
peticionar

• Reaver valores recolhidos 
impropriamente.

• Direito de petição aos poderes 
públicos;

• Direito ao contraditório e à ampla 
defesa;

• Vedação da utilização de tributos com 
efeito de confisco;   

• Razoabilidade, da  proporcionalidade; 

• Resultando em verdadeira sanção 
política.

Perda do objeto? – base alteração 2010



STF Rep. Geral - RE 796.936

• Fortalecer a relação de confiança 
entre o contribuinte e o Estado;
• 06-09 - 50% não homologado.

• Tornar mais hígido e célere o 
procedimento administrativo;

• Desestimular a procedimento 
indevidos;

• Multa - Melhor caminho;

• boa-fé - multa 150%, nunca 50%;

•Moralidade;

• Proporcionalidade; 

• vedação ao não confisco;

• cerceamento de direito de petição 
por intimidação;

PGFN Contribuinte:



RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR
Data da Sessão 01/2020
Ano-calendário: 2011

REDUÇÃO DE CAPITAL. ENTREGA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO AOS
ACIONISTAS. VALOR CONTÁBIL. FACULDADE. LEI 9.249/1995, ART. 22.
LEGALIDADE.

Os artigos 22 e 23 da Lei nº 9.249, de 1995, adotam o mesmo critério, tanto para
integralização de capital social.

Bens e direitos que forem entregues a sócio como devolução de sua participação
no capital social, poderão ser avaliados pelo valor contábil ou de mercado.

É lícita a devolução de bens e direitos aos acionistas pelo valor contábil.

SSTOWERS PART. Ltda. - ementa



Art. 22. Os bens e direitos do ativo da pessoa jurídica,
que forem entregues ao titular ou a sócio ou acionista.
a título de devolução de sua participação no capital
social, poderão ser avaliados pelo valor contábil ou de
mercado.

Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas
jurídicas, a título de integralização de capital, bens e
direitos pelo valor constante da respectiva declaração
de bens ou pelo valor de mercado.

- Base legal – lei 9.249/95



➢ Transferência para a PF pelo valor contábil e venda pelo valor de mercado 
=> 15%;

➢ Reuters: BR Towers compra empresa de torres de telefonia Sitesharing;

➢ Multa qualificada de 150% simulação - real intenção subjacente;

➢ Solidários: PF e PJs

Art.167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se 
dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§1° Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: 

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas 
às quais realmente se conferem, ou transmitem;

Histórico



➢ CARF 07/2017 - voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso 
Voluntário:
➢ Multa qualificada

➢ CARF ED 08/2018 Unanimidade de votos - dar provimento aos recursos 
voluntários;
➢ Prova que o sócio saiu da sociedade.

➢ CSRF 02/2020 - por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento 
Recurso Especial;
➢ norma induziu o comportamento de redução de capital a valor contábil;
➢ acionistas majoritários tinham interesse em se retirar da sociedade;
➢ Não há DDL;
➢ decisão sobre a monta de capital social das companhias e sociedades é 

exclusivamente dos seus titulares;
➢ Voto do fisco - a operação poderia ser feita com os 80% da PF.

Histórico



Passo a passo: SSTOWERS PARTICIPACOES 

SSTower

SITESHARING NE

80%

PF adquire 80% por 
R$ 33MM em 2009

SSTower

SITESHARING NE

• SSTower paga dividendos 
- R$ 33MM em 2010 

80%

SITESHARING NE

Çisão da SSTower. Bens e cotas 
Mkt Value – R$ 44MM
Cost Value – R$  9MM
K subscrito por PF em 2010

100%

SSTower



Passo a passo: SSTOWERS PARTICIPACOES 

SITESHARING NE

100%

PF dona 100% da operação
Custo na PF R$ 150MM 
(outras reorgs)

SITESHARING NE

100%

Vende por R$ 950 MM 
para American Tower 
em 2011
Ganho de R$ 800MM à 
15% na PF x 34%



Histórico

Recurso Especial do Procurador 
Data da Sessão 11/2019

9101-004.506 – CSRF / 1ª Turma 

DESVIRTUAMENTO. BUSCA DE INCIDÊNCIA ARTIFICIAL DO ART. 22 DA LEI Nº 9.249, DE 
1995. OPERAÇÃO SEPARA-SEM-SEPARAR. NOVA VERSÃO DO CASA-SEPARA.

A devolução do capital social ocorre somente se atendida condição específica 
relativa a redução do capital social, que deve estar devidamente motivada;

Há desvirtuamento da norma prevista no art. 22 da Lei nº 9.249, quando se busca a 
incidência artificial para se esquivar do ganho de capital, concretizando-se a operação 
“separa-sem-separar”, uma nova versão da antiga operação “casa-separa”.
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