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Sessão de

Recorrente CENTRO INTERNACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA.
Recorrida
5' TURMA/DRJ-RIBEIRÃO PRETO/SP
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
- EXERCÍCIO: 2001, 2002, 2003, 2004
IRPJ - OMISSÃO DE RECEITAS - PROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO - Deve ser mantida a exigência, quando o
contribuinte não consegue comprovar que não lhe pertence
parcela das receitas por ele efetivamente recebidas.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO EXERCÍCIO: 2001, 2002, 2003, 2004
TAXA SELIC - A partir de P 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.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso voluntário interposto
por CENTRO INTERNACIONAL DE Pós GRADUAÇÃO LTDA.
ACORDAM os Membros da quinta câmara do primeiro conselho de
contribuintes, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do
relatório e voto que p. a : i tegrar o presente julgado.
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WALDIR VEIGA ROCHA
Relator
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Formalizado em: 18 ABR 2008
Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros: WILSON
FERNANDES GUIMARÃES, IRINEU BIANCHI, LEONARDO HENRIQUE
MAGALHÃES DE OLIVEIRA, SELENE FERREIRA DE MORAES (Suplente Convocada),
ALEXANDRE ANTÔNIO ALICMIM TEIXEIRA e JOSÉ CARLOS PASSUELLO. Ausente,
justificadamente o Conselheiro MARCOS RODRIGUES DE MELLO.
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Relatório
CENTRO INTERNACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA., já qualificada
nestes autos, inconformada com o Acórdão n° 9.485, de 14/10/2005, da 5' Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em RIBEIRÃO PRETO/SP, recorre voluntariamente a este
Colegiado, objetivando a reforma do referido julgado.
Contra a empresa foram lavrados os autos de infração de fls. 1035/1073
exigindo-lhe Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) de R$ 105.300,13 (fl. 1035),
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) de R$ 13.896,27 (fl. 1048),
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de R$ 64.136,88 (fl. 1055) e
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) de R$ 26.045,13, acrescidos de juros de
mora e multa de oficio de 150%, perfazendo o crédito tributário de R$ 642.298,17 conforme
demonstrativo consolidado de fl. 03.
Conforme Termo de Constatação de fls. 1074/1078, em procedimento fiscal
verificou-se que a contribuinte informou em sua declaração de imposto de renda relativa ao
ano-calendário de 2000 receita total de R$ 3.360,00 (fls. 20/39), enquanto no livro Razão da
empresa Centro Universitário do Norte Paulista (UNORP) estavam escriturados pagamentos ao
Centro Internacional de Pós-Graduação Ltda. de R$ 496.749,41 (fls. 1018/1020). Essa
discrepância também se verificou nos exercícios seguintes (fls. 1021/1024), razão pela qual foi
iniciada fiscalização junto ao Centro Internacional de Pós-Graduação Ltda (CIPO).
Em 07/07/2004 o Centro Internacional de Pós-Graduação Ltda. (CIPG) foi
intimado (fls. 130/131) a apresentar o Livro Registro de Prestação de Serviços, notas fiscais de
prestação de serviços e comprovação do efetivo recebimento dos valores referentes aos cursos
ministrados no Centro Universitário do Norte Paulista (UNORP) no ano-calendário de 2000.
Na mesma data foi lavrado o Termo de Retenção de documentos (Livro Registro de Prestação
de Serviços e talonário de notas fiscais) de fl. 132.
Em atendimento, a contribuinte apresentou, entre outros documentos, o Acordo
de Cooperação firmado entre o Centro Universitário do Norte Paulista (UNORP) e o Centro
Internacional de Pós-Graduação Ltda - CIPG (fls. 133/135), cujo objetivo seria a realização de
cursos de pós-graduação nas dependências fisicas do UNORP, com a intermediação do CIPG.
Analisando os recibos e relatórios apresentados, a fiscalização verificou que o
UNORP seria remunerado pela cessão do uso de suas dependências na proporção de 10% (dez)
por cento da receita auferida com a prestação de serviços e 90% ficariam com o CIPG.
Em decorrência de intimação, o Centro Internacional de Pós-Graduação Ltda
(CIPG) apresentou relatório de recebimento de alunos, conforme planilha geral de
recebimento, cópia de recibos de valores pagos pelo Centro Universitário do Norte Paulista
(UNORP) a partir do ano de 2002 e contrato firmado entre CIPG e UNORP.
De posse dos documentos apresentados pela contribuinte (relação das receitas —
fls. 136/137, recibos dos pagam it
tos efetuados pelo UNORP — fls. 246/1007, demonstrativos
de recebimentos de alunos) e ain
o livro de registro de prestação de serviços — fls. 141/166,
Á(
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dos valores declarados pela contribuinte — fls. 20/126 e de outros recibos e comprovantes de
pagamentos efetuados pelo UNORP — fls. 399, 415, 418, 432, 436, 448, 451, 467, 490, 495,
505, 522, 535, 546, 550, 562, 566 e 580, a fiscalização elaborou os demonstrativos das receitas
auferidas, declaradas e omitidas (fls. 1010/1013), relativamente aos anos-calendário de 2000,
2001, 2002 e 2003, cujos demonstrativos foram encaminhados à fiscalizada juntamente com o
Termo de Constatação e Intimação de fls. 1008/1009 para, querendo, se manifestar a respeito
das constatações.
Após apresentar dois pedidos de prorrogação de prazo, os quais foram
concedidos pela fiscalização, e após transcorridos mais de 60 (sessenta) dias da ciência do
termo de intimação, a contribuinte nada apresentou (fls. 1015/1017).
Em decorrência, a fiscalização considerou como omissão de receita os valores
recebidos do UNORP e não declarados, em conformidade com o art. 24, § 1°, da Lei n° 9.249
de 1995 (art. 528 do RIR/99), lavrando-se os autos de infração, respeitando a opção da
contribuinte pelo lucro presumido.
Foi aplicada a multa qualificada de 150%, prevista no art. 44, II, da Lei n°
9.430/1996, com a justificativa de que a omissão se deu com evidente intuito de fraudar a
Fazenda Pública, uma vez que teria ficado comprovado que a contribuinte declarou apenas 4%
da totalidade de suas receitas, ou seja, omitiu RS 2.137.898,10 nos quatro anos fiscalizados, o
que demonstraria, segundo a fiscalização, não se tratar de um fato isolado que pudesse
evidenciar um mero erro ou esquecimento.
Informaram os autuantes que o Sr. Gervásio Martins Carvalho, presidente do
Centro Internacional de Pós-Graduação Ltda (CIPG), tinha conhecimento de todas as receitas
auferidas pelo CIPG, pois assinou todos os recibos que demonstrariam os verdadeiros valores
auferidos pela empresa, razão pela qual foi lavrado juntamente com o auto de infração o Termo
de Declaração de Sujeição Passiva (fls. 1029/1031).
Inconformada, a contribuinte, por intermédio de seu procurador legalmente
constituído (fl. 1094), Dr. Reinado Navega Dias, apresentou impugnação (fls. 1097/1105)
alegando, em síntese, que somente no ano de 2000 foi vinculado ao convênio entre a
Universidade de Extremadura (UEX), da Espanha, e o Centro Universitário do Norte Paulista
(UNORP), sendo certo que somente após este ingresso é que passou a ter faturamento/receita,
porém a receita com a ministração dos cursos de pós-graduação não era distribuída da forma
como exposto nos presentes autos.
Afirmou que de fato o Centro Universitário do Norte Paulista (UNORP)
percebia, a título de receita bruta, o percentual de 10% dos valores pagos pelos alunos a título
de mensalidade, porém o restante (90%) não pertencia integralmente ao Centro Internacional
de Pós-Graduação Lida (CIPG) e que, na realidade, somente 30% da receita era percebida pelo
CIPG e o restante (60%) era repassado à UEX.
Afirmou que o convênio entre o Centro Universitário do Norte Paulista
(UNORP), a Universidade de Extremadura (UEX) e o Instituto Internacional Universitário
(IUU) não vincula a CIPG, pois foi firmado antes mesmo da existência do CIPG, e que apesar
de o contrato rezar que o IIU seria o responsável pelo pagamento dos professores e demais
encargos financeiros decorrentes do translado destes para ministração das aulas, o CIPG não se
sub-rogou destas obrigações, as quais
. a cargo da UEX, por isso o maior quinhão dor
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faturamento foi atribuído àquela instituição de ensino. Acrescentou que o CIPG fez diversos
repasses de recursos à UEX, a título de repasse de seu quinhão, o que poderia ser confirmado
na contabilidade do CIPG a ser juntada aos autos, estando, neste momento, devendo à UEX o
repasse de alguns valores, suspenso em razão da existência de processo administrativo da SRF
que lhe atribui o faturamento de 90% das mensalidades.
Reafirmou que não se pode falar em sonegação de impostos na forma como está
relatado nos autos desse processo, pois não auferiu a receita que lhe está sendo imputada; tanto
é verdade que as pessoas fisicas que figuram como sócias-proprietárias, o procurador do CIPG
e também o próprio CIPG não possuem património compatível com a receita apurada.
Contestou a utilização da taxa Selic no cálculo dos juros de mora e solicitou, no
caso de ter que pagar algum imposto, a aplicação da taxa de juros de 1% ao mês, prevista no
art. 161, § 1°, do CTN.
Por último, requereu o prazo de trinta dias para juntada da "contabilidade" do
CIPG no intuito de demonstrar os pagamentos feitos à UEX e o crédito a ser repassado àquela
instituição.
A 5* Turma da DRJ em RIBEIRÃO PRETO/SP analisou a impugnação
apresentada pela contribuinte e, por via do Acórdão n° 9.485, de 14/10/2005 (fls. 1118/1125),
considerou procedente o lançamento com a seguinte ementa:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
Ementa: PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, não podendo o impugnante apresentá-la em outro
momento a menos que demonstre motivo de força maior, refira-se a
fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
Ementa: Mantém-se o lançamento relativo ao IRPJ por omissão de
receita, uma vez comprovado a sua ocorrência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O que ficar decidido quanto ao lançamento relativo ao IRPJ também se
aplica aos lançamentos decorrentes (PIS. Cofins e CSLL) à medida que
não houve argumentos novos a ensejar conclusões diversas.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
Ementa: JUROS MORATÓRIOS.l
F
' SELIC.
it
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Legal a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros morató rios
para recolhimento do crédito tributário em atraso.

Ciente da decisão de primeira instância em 10/11/2005, conforme Aviso de
Recebimento à fl. 1142, a contribuinte apresentou recurso voluntário em 09/12/2005 conforme
carimbo de recepção à folha 1143.
No recurso interposto (fls. 1144/1155), alega, quanto à falta de provas, nos
autos, de que 60% da receita que lhe foi atribuída de fato pertenceriam à UEX, que teria sido
induzida a erro pela SRF. À fl. 1149, afirma que:
Nos dias que antecederam o termo final do prazo de defesa do
recorrente, a SRF entrou em GREVE e foi veiculado pela "grande
mídia" que todos os serviços deste órgão governamental estavam
suspensos por prazo indeterminado. Quando não foi a surpresa do
recorrente em saber, no dia deste termo fatal, que seu prazo se
consumaria e que sua defesa somente seria considerada tempestiva se
naquela data fosse protocolizada.
Neste instante, sem tempo suficiente para, de forma adequada, rever e
estudar todo seu controle e dele retirar as provas irrefutáveis de que
somente o percentual de 30% da receita em foco lhe pertence, outra
solução não lhe restou a pleitear a juntada a posteriori destes
documentos.

Diante desta afirmação, fez juntar aos autos os documentos de fls. 1156/1473,
que pede sejam analisados como prova das alegações já apresentadas desde a impugnação.
Repete, ainda, os argumentos contrários à utilização da taxa SEL1C como índice
de juros moratórios.
É o Relatório.
fiét
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Voto
Conselheiro WALDIR VEIGA ROCHA, Relator
O recurso é tempestivo e dele conheço.
No mérito, a lide se resume a verificar qual teria sido a repartição dos valores
recebidos pelos cursos de pós-graduação realizados nas dependências da UNORP, no escopo
do ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CENTRO INTERNACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO —
CIPG E O CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE PAULISTA— UNORP (fls. 134/135): se 10% para
a UNORP e 90% para o CIPG, como afirma o Fisco; ou 10% para a UNORP, 30% para o
CIPO e 60% para a Universidade de Extremadura (UEX), como afirma a recorrente.
De pronto, se deve observar que o mencionado Acordo de fls. 134/135 não faz
qualquer menção à partição das receitas obtidas com a realização dos cursos de pós-graduação.
O mesmo acontece com o documento, em língua espanhola, intitulado CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (ESPANA) Y EL
CENTRO INTERNACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO, LTDA. (BRASIL), firmado no ano de 2000 (fls.
138/140). No entanto, a vasta documentação acostada ao processo às fls. 246/1007 consiste em
recibos, firmados pelo Sr. Gervásio Martins Carvalho, representante da interessada, nos quais
confirma que recebeu da UNORP o repasse de 90% das rendas recebidas, relativas a cursos
diversos, tudo acompanhado de planilhas demonstrativas com o valor e data das mensalidades
pagas por cada um aluno de cada um dos cursos e cópias de cheques nominais à interessada.
Alega a interessada que os 90% que comprovadamente ingressaram em seu
patrimônio não lhe pertenceriam integralmente. Que apenas 30% seriam receita própria, e que
60% seriam receita da Universidade de Extremadura, na Espanha. Os recibos datados a partir
de outubro de 2000 (fl. 327 em diante) trazem a menção "... conforme contrato (Primeiro
aditivo ao convênio tripartido de 30 de Outubro de 1998), Cláusula Sexta, Item 3".
Não encontro o referido aditivo contratual nos autos. O contrato original, que
teria sido aditivado, é o documento em língua espanhola, intitulado CONVENIO PARA LA
REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EM "ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y
COMERCIO INTERNACIONAL" DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA EM LA UNIA() DAS
FACULTADES DO NORTE PAULISTA (SAO JOSÉ DO RIO PRETO, BRASIL) (fls. 243/245),
firmado em 30/10/1998 entre Universidade de Extremadura (Espanha) — UEX, Centro
Universitário do Norte Paulista (Brasil) — UNORP e Instituto Intercontinental Universitário
(Brasil) - IIU. A recorrente não faz parte desse contrato.
Em que pese se tratar de documento em língua espanhola, não localizo ali
qualquer cláusula que trate de aspectos relativos à repartição dos valores auferidos com a
realização dos cursos. Mas sua cláusula segunda obriga o IIU a depositar as taxas acadêmicas
em conta indicada pela UEX e a pagar todas as despesas de viagens, hotéis, refeições e gastos
[...] aos professores que viessem a intervir no programa de doutorado, além de promover a
publicidade desse mesmo programa.
9
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Segundo se pode depreender da argumentação que consta à fl. 1146, no ano de
2000 o IIU se teria desvinculado do contrato, nele ingressando a ora recorrente CIPG. No
entanto, não se teria subrogado em todas as obrigações contratuais da IIU, mas tão somente em
algumas, o que justificaria sua afirmação de que não ficaria com 90% dos valores totais, mas
somente com 30%. Repito que essa afirmação não encontra respaldo em qualquer instrumento
contratual ou aditivo encontrado nos autos.
À fl. 1148, a recorrente afirma: "No que tange à existência do 'primeiro aditivo
ao convênio tripartido de 30/10/1998, clausula sexta, item 3', mencionados em alguns dos
recibos de fls. 246/1007, o mesmo foi enviado para ser assinado pela UEX e não retornou até
o presente momento da Espanha". Tal afirmação causa surpresa, visto que tal aditivo

contratual já era mencionado desde outubro de 2000, e até a data do recurso (dezembro de
2005, mais de cinco anos depois) ainda não estaria disponível. Faz mesmo questionar sobre a
existência de tal documento e se de fato já existiria à época em que mencionado.
A recorrente reclama, ainda, que teria sido induzida a erro pela SRF, em face de
greve de funcionários nos dias que antecederam o término do prazo para apresentação da
impugnação e que, por esse motivo, os documentos que comprovariam seu alegado direito (fls.
1156/1473) somente foram juntados após aquele prazo.
A autoridade julgadora a quo decidiu pela intempestividade da apresentação dos
documentos, à luz do disposto nos arts. 15 e 16, § 4°, do Decreto n° 70.235/1972. De fato,
mesmo sem verificar se realmente houve greve de flmcionários da SRF naquele período, a
greve teria sido dos funcionários da SRF e não dos funcionários da interessada. Ou seja, seu
prazo continuava fluindo normalmente, e seus funcionários e procuradores tiveram o lapso
temporal previsto em lei para preparar a impugnação ao lançamento e fazê-la acompanhar das
provas que julgassem cabíveis. Não se justifica, assim, qualquer dilatação do prazo para
apresentação de provas documentais.
Entretanto, em homenagem ao princípio da verdade material, o qual deve
nortear todo o processo administrativo fiscal, e para que se não alegue cerceamento do direito
de defesa da interessada, passo a examinar a referida documentação de fls. 1156/1473.
Inicialmente, consta documento dirigido ao Sr. Diretor do CIPG, subscrito pelo
Sr. Antônio Ruiz Filho, contador, que historia o procedimento de fiscalização, o lançamento e
reforça os argumentos trazidos na peça impugnatória. Na verdade, mais se assemelha, em sua
forma e conteúdo, a uma impugnação. Quanto à parte documental, afirma à fl. 1167:
Diante do relatório da Receita Federal, e da necessidade de se provar por
documentos relativo ao contrato Tripartite com a Universidade de Extremadura da
Espanha, elaboramos a coleta desses documentos, bem como, o montante em termos de
reais que foram encaminhados através dos professores e funcionários que aqui
estiveram relativo á parte alegada pelo Sr. Gervásio Martins Carvalho dos 60% de sua
parceria.
Importante esclarecer que a missão desse perito contábil, é a coleta de
documentos e valores que comprovam a remessa dessa parceria que girou em tomo de
60%, conforme enunciado. ((
ii
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Às fls. 1170/1181 consta relação de valores alegadamente transferidos para a
UEX ou pagos a professores e funcionários, no período entre 01/01/2000 a 30/09/2004,
totalizando R$ 1.485.892,61. Os documentos que se seguem são cópias de comprovantes de
remessas bancárias efetuadas pelo CIPG para a UEX e recibos de pagamentos feitos pelo CIPG
a professores e funcionários por sua participação (coordenação, orientação etc) nos cursos de
pós-graduação e/ou em eventos a eles relacionados. Mais uma vez, não encontro entre os
documentos o já mencionado aditivo ao contrato tripartite.
De todo o exposto e da análise documental realizada, é de se concluir que não
existe qualquer prova de que a Universidade de Extremadura tivesse direito a receita
correspondente a 60% dos valores recebidos dos alunos dos cursos de pós-graduação realizados
mediante o mencionado Acordo de Cooperação CIPG/UNORP. Os recibos e demais
documentos de fls. 246/1007 são contundentes na comprovação de que a recorrente recebeu
90% dos totais, como afirma a fiscalização. Por outro lado, os pagamentos e repasses feitos
pelo CIPG, representados pelos documentos de fls. 1156/1473, têm a clara natureza de custos e
despesas com que arcou a interessada na execução de sua atividade empresarial.
Ao optar pela tributação com base no lucro presumido, a recorrente abriu mão
de confrontar tais despesas e custos com a receita auferida, o que é feito, por presunção,
mediante a aplicação do percentual correspondente à atividade sobre a receita bruta. Mas essa
receita deve ser a receita total auferida pela empresa, e não uma parcela como alega, mas não
comprova, a recorrente, e muito menos ainda um minúsculo percentual, cerca de 4%, como foi
o procedimento de fato da empresa à época dos eventos aqui discutidos.
Correto, portanto, o acórdão recorrido que manteve o lançamento.
A recorrente, desde a impugnação, não traz contestações específicas quanto à
qualificação da multa de oficio aplicada. Limita-se a afirmar, à fl. 1147: "Em sendo assim, não
há o que se falar em sonegação de impostos ou fraude ao recolhimento do IRPJ, da forma
como está relatado nestes autos, pois o CIPG nunca auferiu a receita que lhe está sendo
atribuída". Confirmadas que foram as omissões de receitas, na forma e montante descritos pela

fiscalização, há que se manter também a multa qualificada. O intuito de fraude se demonstra
pelas circunstâncias do caso concreto, de oferecer à tributação diminuto percentual (4%) das
receitas auferidas de forma reiterada, ao longo de quatro anos.
Sobre os argumentos contrários à utilização da taxa SELIC como índice de juros
moratórios, invoco e transcrevo abaixo a súmula n° 4 deste Primeiro Conselho de
Contribuintes, o que dispensa maiores comentários.
Súmula CC n • 4: A partir de P de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimpléncia, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

fl
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Quanto aos lançamentos reflexos, na inexistência de argumentos específicos,
estendem-se as conclusões do lançamento principal.
Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Sala das Sessões, em 05 de março de 2008.
v
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