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Prezados Leitores:  
 
Nesta 48ª edição do nosso informativo 
Nota Tributária do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(“CARF”), comentamos decisão em que 
esse Órgão decidiu que, em operações de 
arrendamento mercantil, as parcelas 
decorrentes da depreciação 
superveniente de bens podem ser 
deduzidas da base de cálculo da 
Contribuição Social  sobre o Lucro 
Líquido (“CSLL”). 
 
Também analisamos julgado no qual o 
Conselho decidiu que o juro pago com 
relação a empréstimo bancário repassado 
a empresa do mesmo grupo econômico, 
para quitação de dívida contraída 
anteriormente, é despesa dedutível da 
apuração do Imposto sobre a Renda de 
Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e da CSLL. 
 
Boa leitura. 
 
 

Superveniência de Depreciação e/ou 
Insuficiência de Depreciação – 

Tratamento Fiscal 
 

“ ARRENDAMENTO MERCANTIL. 
SUPERVENIÊNCIA E/OU 
INSUFICIÊNCIA DE DEPRECIAÇÃO. 
DEDUTIBILIDADE.   
 
Os ajustes contábeis comandados 
pelos atos das autoridades monetárias 
com naturezas assemelhadas à 
antecipação de receitas e provisão de 
expectativa de perdas, devido a suas 
características peculiares. Apesar de 
ser permitido o seu trânsito pelo 
resultado do exercício, como é o caso 
dos ajustes de  superveniências e 
insuficiências de depreciação, é 
necessário que exista a expressa 
previsão legal para produzir qualquer 
efeito tributário. No caso, é invertido a 
lógica comumente aceita de que tudo o 
que compõe o lucro líquido já seria o 
ponto de partida natural para gerar 
efeitos tributários. Se faltar essa 
previsão legal, os efeitos tributários 
devem ser anulados por suas 
contrapartes, extra-contabilmente. 
Tratando-se da CSLL, apesar de não 
ter sido previsto isso explicitamente no 
Ato Declaratório nº 34/87, vale o 
mesmo raciocínio utilizado para o 
IRPJ, pois o ponto de partida de 
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ambos os tributos é o mesmo (lucro 
líquido). 
 
COMPENSAÇÃO DE BASE 
NEGATIVA. RECOMPOSIÇÃO DE 
OFÍCIO. 
 
Cancelada a exigência a título de 
superveniência de depreciação, deve 
ser também cancelada a exigência dela 
decorrente referente à compensação 
indevida de base negativa.” 
 
O acórdão cuja ementa encontra-se 
acima transcrita refere-se a Processo 
Administrativo Fiscal por meio do qual 
as Autoridades Fiscais pretendiam exigir 
a CSLL incidente sobre os ajustes de 
Superveniência de Depreciação e 
Insuficiência de Depreciação apurados 
pelo contribuinte na forma da Circular 
BACEN nº 1429 de 20.01.1999. 
 
Deveras, tal Circular prevê que as 
empresas que praticam o arrendamento 
mercantil devem promover ajustes 
contábeis para emparelhar as despesas de 
depreciação dos bens arrendados com o 
recebimento das prestações de seus 
clientes, já que, não raro, há um 
descompasso entre os prazos de 
depreciação dos bens e as respectivas 
prestações dos arrendatários. Com isto, 
consegue-se que a demonstração de 
resultado fique precisa e sem 
descasamento entre receitas e despesas. 
 
Destarte, a aplicação da aludida Circular, 
por vezes, implica no registro de 
despesas de depreciação (Insuficiência 
de Depreciação) ou de receitas que 
aumentam o valor do ativo 
(Superveniência de Depreciação). 
 
Com efeito, a Autoridade Fiscal 
argumentou que não é possível a 

exclusão da base de cálculo da CSLL 
dos valores referentes à Superveniência 
de Depreciação de bens, assim como não 
é possível a adição à base de cálculo da 
CSLL dos valores referentes à 
Insuficiência de Depreciação. 
 
Segundo a Fiscalização, “os 
mencionados ajustes serão 
contabilizados por complemento ou 
estorno em Despesas de Arrendamento 
ou Rendas de Arrendamento em 
contrapartida com Insuficiência de 
Depreciação ou Superveniência de 
Depreciações (Circular BACEN nº 
1429/89), sendo que não serão 
computados na determinação do Lucro 
Real e deverão ser segregados 
contabilmente de forma a permitir seja 
determinada sua composição e o 
tratamento tributário a eles dispensados, 
conforme esclarecido nos itens “I” e 
”II” do Ato Declaratório (Normativo) 
CST nº 34 de 23/04/87. 
 
A teor da legislação acima citada e 
considerando ainda a inexistência de 
previsão legal nas disposições que 
regulam a base de cálculo da 
Contribuição Social sobre o Lucro 
Liquido — CSLL (Lei n° 7.689/88 com 
as alterações posteriores promovidas 
pelo art. 2' da Lei n" 8.034/90), não 
haverá exclusão da base de cálculo da 
CSLL dos valores referentes à 
Superveniência de Depreciação e não 
haverá adição à base de cálculo da 
CSLL dos valores referentes à 
Insuficiência de Depreciação” 
 
Ou seja, entendeu a Autoridade Fiscal 
que a exclusão da base de cálculo da 
CSLL dos valores referentes à 
Superveniência de Depreciação dos bens 
arrendados pelo contribuinte era 
indevida por falta de previsão legal, 
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efetuando o lançamento dos valores para 
que passassem a integrar a base de 
cálculo da mencionada contribuição. 
 
Discordando da autuação sofrida, o 
Contribuinte apresentou Impugnação, 
alegando, em essência, que a capacidade 
contributiva buscada pelas normas de 
IRPJ é a mesma existente na CSLL, de 
modo que o Ato Declaratório CST n.º 34 
deve ser aplicado também quanto à 
CSLL.  
 
A Impugnação foi julgada improcedente 
pela Delegacia da Receita Federal do 
Brasil de Julgamento (“DRJ”), sob o 
fundamento de que, na falta de previsão 
legal, não há como excluir ajuste relativo 
à Superveniência de Depreciação, pois 
este valor compõe o resultado contábil a 
partir do qual se apura a base de cálculo 
da CSLL.  
 
Irresignado com a decisão, o 
Contribuinte interpôs Recurso 
Voluntário, repisando os argumentos 
sustentados na Impugnação. 
 
Ao apreciar o caso, o Conselheiro 
Relator esclareceu que as empresas que 
se dedicam à atividade de arrendamento 
mercantil têm duas origens relevantes de 
despesas e de receitas. As despesas são 
decorrentes da depreciação dos bens 
arrendados e dos juros e outros encargos 
decorrentes da captação de recursos. As 
receitas, por sua vez, originam-se das 
contraprestações de arrendamento 
mercantil e do ganho no exercício da 
opção de compra do bem pelo 
arrendatário. 
 
Acerca disso, afirma o Relator que “com 
efeito, considerando-se que a maior 
fonte de receitas das empresas de 
leasing decorre das contra prestações 

do contrato, que devem ser reconhecidas 
em função do prazo do mesmo, bem 
como que o volume mais expressivo das 
despesas decorre da depreciação dos 
bens arrendados, que tem o seu prazo 
estabelecido em função da vida útil do 
bem, resta nítido que o desequilíbrio 
entre os dois prazos afeta os resultados 
das arrendadoras, fazendo com que haja 
reconhecimento antecipado de receitas 
ou despesas.  
 
Nesse contexto, em virtude dessa 
incompatibilização entre as receitas e 
despesas desse tipo de sociedade e para 
evitar prováveis distorções nas 
demonstrações financeiras, é que as 
autoridades monetárias as quais elas 
também estão sujeitas decidiram por 
equalizar o tratamento contábil a ser 
seguido pelas mesmas. Sob a forma de 
ajustes de suas despesas de depreciação 
dos bens arrendados para os prazos dos 
contratos de arrendamento”. 
 
Prosseguiu afirmando estar correto o 
procedimento adotado pelo Contribuinte, 
pois o ponto de partida tanto do IRPJ 
quanto da CSLL é o mesmo: o lucro 
líquido. 
 
Com efeito, a Receita Federal tratou de 
explicitar que pode ser excluído do lucro 
liquido quaisquer outros valores 
incluídos na apuração do lucro liquido 
que, de acordo com essa mesma 
legislação, não devam ser computados 
na determinação do resultado ajustado 
(IN 390/04, art. 39, inciso II). E em 
sentido reverso em relação aos custos 
que foram deduzidos sem previsão legal 
da legislação de regência (IN 390/04, art. 
38, inciso I). 
 
Assim, considerando o entendimento 
proferido pela DRJ deveras literal e em 
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dissonância com uma interpretação 
sistemática das normas envolvidas, o 
Conselheiro Relator decidiu por bem dar 
provimento ao Recurso Voluntário para 
cancelar integralmente a autuação a 
título de Superveniência de Depreciação. 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

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

Glosa de Despesas Financeiras – 
Repasse de Empréstimo Bancário a 

Empresa Ligada 
 
“Ementa: GLOSA DE DESPESAS 
FINANCEIRAS - REPASSE DE 
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A 
EMPRESA LIGADA. 
 
Restando identificado que a 
importância de empréstimo bancário 
repassado a empresa ligada serviu 
para quitação parcial ou amortização 
de dívida, a qual fora contraída em 
decorrência de sucessão de  consórcio 
no qual a sociedade repassada era 
credora, não se  sustenta a glosa dos 
juros.  Insubsistindo o lançamento 
principal, na seara do Imposto sobre a 
Renda de Pessoa Jurídica, igual sorte 
colhe o lançamento que tenham sido 
formalizado em legislação que toma 
por empréstimo a sistemática de 
apuração daquele (CSLL).”  
 
O Acórdão proferido pela 1ª Câmara da 
Terceira Turma do CARF, cuja ementa 
encontra-se acima transcrita, refere-se a 
Processo Administrativo Fiscal por meio 
do qual as Autoridades Fiscais 
pretendiam exigir o IRPJ e a CSLL, 

decorrentes de glosa de despesas 
financeiras referentes a juros oriundos de 
empréstimo bancário, o qual foi 
repassado à acionista administradora da 
Contribuinte sem cobrança de juros.  
 
Com efeito, a Autoridade Fiscal 
argumentou que, como não houve a 
cobrança de juros da acionista 
administradora pela Contribuinte, tal 
despesa era desnecessária para suas 
atividades, sendo, portanto, indevida a 
sua exclusão no lucro real. A 
Fiscalização fundamentou seu 
entendimento no artigo 299 do 
Regulamento do Imposto de Renda de 
1999 (“RIR”), segundo o qual “são 
operacionais as despesas não 
computadas nos custos, necessárias à 
atividade da empresa e à manutenção da 
respectiva fonte produtora”. 
 
Discordando da autuação sofrida, o 
Contribuinte apresentou Impugnação, 
alegando que não houve cobrança de 
juros relativos ao empréstimo tomado e 
repassado a sua acionista administradora 
porque os recursos seriam utilizados em 
um pagamento parcial de dívida 
efetivamente existente entre as empresas. 
 
Prova disso era que, como demonstrado 
nos autos do Processo Administrativo, os 
valores obtidos junto ao banco que 
concedeu o empréstimo não 
permaneceram nem ao menos um dia na 
conta bancária da fiscalizada, tendo sido 
transferidos de imediato para a acionista 
administradora.  
 
Além disso, o Contribuinte apresentou 
comprovantes da assunção da dívida 
perante sua acionista administradora.  
 
A DRJ deu provimento à Impugnação, 
tendo sido interposto recurso de ofício 
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pela Autoridade Julgadora de primeira 
instância.  
 
Apreciando o caso, os Conselheiros 
entenderam que os motivos acatados 
pela Turma Julgadora de primeira 
instância foram suficientes para 
consignar a impropriedade dos 
lançamentos. 
 
Com efeito, segundo o Relator, “é fato 
inconteste que dívida existe, de sorte que 
o repasse do empréstimo bancário 
assume feição de quitação parcial ou 
amortização e, assim oponível à 
imputação de que os juros pagos à 
instituição financeira são 
desnecessários”.  
 
Assim, diante do exposto, foi negado 
provimento ao Recurso de Ofício, 
cancelando a autuação. 
 
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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