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Prezados Leitores:  

 

Nesta 39ª edição do nosso informativo 

Nota Tributária do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(“CARF”), comentamos Acórdão em 

que se decidiu pela obrigatoriedade da 

recomposição do resultado do período 

autuado no caso de glosa de despesas, 

sendo improcedente o lançamento com 

aplicação da alíquota dos tributos 

diretamente sobre o valor de tais 

despesas.  

 

Ainda, analisamos decisão em que esse 

órgão anulou Auto de Infração, cujo 

relatório fiscal – peça essencial para a 

propiciar a ampla defesa do Contribuinte 

- não fora elaborado pela Autoridade 

Fiscal com a suficiente clareza. 

 

Boa leitura. 

 

 

Glosa de Despesas. Obrigatoriedade 

de Recomposição do Lucro Tributável 

 

“IRPJ. GLOSA DE DESPESAS. 
OBRIGATORIEDADE DE 
RECOMPOSIÇÃO DO LUCRO 
TRIBUTÁVEL. 

 

Verificando a autoridade lançadora a 
indedutibilidade de determinada 
despesa, o lançamento de ofício não 
pode ser formalizado por aplicação 
direta das alíquotas dos tributos sobre o 
montante isolado da glosa, sendo 
obrigatória a recomposição do lucro do 
período de apuração, procedendo a 
autoridade lançadora ao cálculo do 
montante tributável, sem a inclusão da 
despesa ou custo glosado. 
 
Não se justifica o tratamento isolado 
das despesas glosadas, fazendo sobre 
elas incidir o IRPJ e a CSLL, 
desconsiderando a autoridade 
lançadora o procedimento de apuração 
do resultado do exercício (cotejo entre 
receitas e despesas dedutíveis).” 
 

O Acórdão cuja ementa está acima 

reproduzida, proferida pela 1ª Câmara da 

Primeira Seção de Julgamento do CARF, 

refere-se a processo administrativo fiscal 

por meio do qual as Autoridades Fiscais 

objetivam a cobrança do Imposto sobre a 

Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”), da 

Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (“CSLL”) e do Imposto de 

Renda na Fonte sobre o Lucro Líquido 
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(“ILL”), referentes aos anos-calendário 

de 1992 e 1993. 

 

Segundo a Fiscalização, o Contribuinte 

teria reduzido indevidamente o Lucro 

Real nesse período. Em 1992, a redução 

indevida teria ocorrido pela exclusão da 

diferença de correção monetária 

IPC/BTNF. Já em 1993, o motivo da 

autuação teria sido a exclusão do lucro 

real da diferença de correção monetária 

de 70,28% decorrente do Plano Verão. 

 

Inconformado com a autuação, o 

Contribuinte apresentou a competente 

Impugnação, cujo julgamento da parte 

relativa às despesas glosadas só ocorreu 

após ser resolvida questão processual 

atinente à existência de ação judicial que 

discutia o mérito do lançamento. 

 

Mantida a glosa das despesas pela 

Delegacia da Receita Federal de 

Julgamento (“DRJ”), o Contribuinte 

interpôs Recurso Voluntário, alegando 

que a Autoridade Lançadora deveria ter 

procedido à recomposição do lucro 

tributável dos períodos autuados, não se 

limitando a aplicar as alíquotas do IRPJ 

e da CSLL sobre as despesas glosadas. 

 

Ao apreciar o caso, o Conselheiro 

Relator deu razão ao Contribuinte, 

aduzindo que, caso seja verificada a 

indedutibilidade de determinadas 

despesas, o lançamento de ofício não 

pode ser formalizado pela aplicação 

direta das alíquotas dos tributos sobre o 

montante isolado da glosa, sendo 

obrigatória a recomposição do resultado 

do período de apuração, “procedendo a 

autoridade lançadora ao cálculo do 

montante tributável, sem a inclusão da 

despesa ou custo glosado”. 

 

Além disso, salientou-se que não se 

justifica o tratamento isolado das 

despesas glosadas e a desconsideração 

do procedimento de apuração do 

resultado do exercício, ou seja, do cotejo 

entre receitas e despesas dedutíveis. 

 

Ademais, consignou o Relator que, na 

linha do que determina o artigo 142 do 

Código Tributário Nacional, a 

Autoridade Lançadora está adstrita à 

determinação da matéria tributável, ou 

seja, o procedimento de apuração dos 

tributos deve levar em consideração 

todas as despesas a que faz jus o 

contribuinte, devendo ser excluídas da 

apuração apenas aquelas despesas 

indedutíveis.  

 

Assim, sobre a obrigatoriedade de 

recomposição do lucro do período, 

concluiu o Conselheiro Relator que: 

“Não o fazendo, resta o lançamento 

inquinado de vício suficiente a anulá-lo, 

porquanto dissociado o ato 

administrativo de sua função precípua – 

identificação da efetiva (e real) matéria 

tributável”. 

 

Diante disso, por maioria de votos, a 

Turma Julgadora deu provimento ao 

Recurso Voluntário do Contribuinte, 

anulando o lançamento. 

 

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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Relatório Fiscal Obscuro. Insuficiente 

Fundamentação da Exigência Fiscal. 

Nulidade: Falta de Motivação do Ato 

Administrativo. Cerceamento de 

Defesa do Contribuinte. 

 

“LANÇAMENTO FISCAL, 
RELATÓRIO FISCAL. AUSÊNCIA 
DE MOTIVAÇÃO DO ATO. 
NULIDADE.  
 
A motivação deficiente no lançamento 
fiscal gera a anulação do ato, visto que 
a Lei nº 9384, de 29 de janeiro de 1999, 
que regula o processo administrativo no 
âmbito da Administração Pública 
Federal, dispôs em seu art. 2º que a 
Administração Pública obedecerá, 
dentre outros, ao princípio da 
motivação.  
 
O relatório fiscal é peça importante e 
necessária para a validação do 
lançamento, pois objetiva a exposição 
clara e precisa dos fatos geradores da 
obrigação previdenciária, de forma a 
permitir o contraditório e a ampla 
defesa do sujeito passivo, a propiciar a 
adequada análise do crédito e a ensejar 
o atributo de certeza e liquidez para 
garantia da futura execução fiscal.  
 
Lançamento Fiscal Anulado. Crédito 
Tributário Exonerado”. 
 

A ementa do Acórdão acima, proferida 

pela 3ª Câmara da Segunda Seção de 

Julgamento do CARF, trata de processo 

administrativo fiscal, no qual se discutiu 

a validade de Auto de Infração, lavrado 

para exigir multa decorrente da não 

informação, na Guia de Recolhimento do 

Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço e Informações à Previdência 

Social (“GFIP”), de fatos geradores de 

contribuições previdenciárias 

supostamente ocorridos entre os anos de 

1999 até 2004. 

 

A Autoridade Fiscal entendeu que parte 

dos valores pagos aos empregados dos 

contribuintes, os quais seriam base de 

incidência desses tributos, não teriam 

sido devidamente declarados pelo 

contribuinte no referido documento 

fiscal, razão pela qual aplicou a 

penalidade relativa a essa parcela não-

declarada. 

 

Contra essa exigência, a Contribuinte 

apresentou Impugnação, combatendo o a 

imposição da penalidade. 

 

A disputa foi levada à apreciação da 4ª 

Câmara de Julgamento (“CAJ”) do 

Conselho de Recursos da Previdência 

Social (“CRPS”), a qual manteve a 

Autuação Fiscal. 

 

Contra essa decisão, a Contribuinte 

interpôs Recurso Voluntário ao 2º 

Conselho de Contribuintes. O 

Conselheiro designado para redigir o 

voto vencedor do caso manifestou-se 

pelo cancelamento dos débitos, pois, 

para ele, “compulsando a peça fiscal, 

não há como o contribuinte identificar 

com clareza o lançamento realizado que 

serviu como base para a imposição da 

multa. Existe nos autos uma listagem 

com os códigos do levantamento 

elaborados pelo fisco, entretanto de 

forma obscura e insuficiente. [...] O 

resultado final da ação fiscal deixa 

sérias dúvidas quanto à natureza dos 

pagamentos considerados para efeito da 

imposição da multa, vez que o auditor 

traz como base para o débito os títulos 

das rubricas, sem asseverar a correta 

verificação dos elementos necessários 

ao surgimento do fato gerador”. 
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Portanto, ante a obscuridade a respeito 

da origem e natureza da informação 

utilizada pelo Agente Fiscal para exigir a 

penalidade, o Conselheiro entendeu que 

restou prejudicado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa da 

Contribuinte. Como fundamento, 

invocou a aplicação do Decreto nº 

70.235/72, art. 59 e da Lei nº 9.784/99, 

art. 50, os quais dispõem sobre a 

necessidade de motivação dos atos 

administrativos, inclusive do Relatório 

Fiscal. De acordo com o Conselheiro, “o 

relatório fiscal é a peça essencial para 

propiciar a ampla defesa e a adequada 

análise do crédito”, nos termos da 

Instrução Normativa nº 03/2005. 

 

Nota-se que a obscuridade do Relatório 

Fiscal foi reconhecida pelo Conselheiro 

Relator independentemente da 

provocação do Contribuinte, o que 

demonstra a fundamental importância da 

clareza da fundamentação das Autuações 

Fiscais. 

 

Em decorrência deste entendimento, o 

CARF decidiu que a exigência era 

indevida, razão pela qual cancelou o 

Auto de Infração. 

 

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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