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Prezados Leitores:  
 
Nesta 54ª edição do nosso informativo 
Nota Tributária do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(“CARF”), comentamos decisão em que 
esse Órgão avaliou os limites da coisa 
julgada em matéria tributária, tendo em 
vista a existência de posicionamento do 
Superior Tribunal de Justiça em sede de 
recursos repetitivos, e sua aplicabilidade 
pelo CARF. 
 
Também analisamos julgado no qual o 
Conselho decidiu que o lançamento 
tributário em pessoa jurídica que implica 
na diminuição de lucros acumulados 
disponíveis para distribuição, gerando 
excesso de dividendos, não pode ter 
reflexos na pessoa física receptora desses 
rendimentos.  
 
Boa leitura. 
 
 
Limites da Coisa Julgada – Recursos 
Repetitivos do STJ sobre a Matéria – 
Art. 62-A do RICARF 
 
“LIMITES DA COISA JULGADA – 
Tendo o Superior Tribunal de Justiça, 

sob a sistemática dos chamados 
Recursos Repetitivos, reconhecido, na 
espécie, a efetiva ofensa à coisa 
julgada, nas hipóteses em que a decisão 
obtida pelo contribuinte reconhece a 
inconstitucionalidade ‘incidenter 
tantum’ da exigência da CSLL – 
originalmente, pelas disposições da Lei 
7689/88 -, seja-lhe exigida, agora, com 
a simples referência à existência de 
diplomas normativos posteriores que 
rege a matéria, deve os conselheiros 
desta Corte, reproduzir tal 
entendimento no julgamento dos 
recursos no âmbito do CARF, a teor do 
disposto no art. 62-A do Regimento” 
 
O Acórdão cuja ementa encontra-se 
acima transcrita, proferido pela Câmara 
Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”), 
faz referência a Acórdão exarado por 
uma das Seções do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(“CARF”), no qual, por unanimidade, 
negou-se provimento a Recurso 
Voluntário em processo no qual se 
discutia a exigência de Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) 
relativa aos anos calendário de 2002 a 
2005. 
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O Contribuinte que apresentou o 
Recurso Voluntário alegou que a 
exigência da CSLL, naqueles períodos, 
viola os limites da coisa julgada, haja 
vista que, em sede de controle difuso de 
constitucionalidade, havia sido declarada 
a inconstitucionalidade material e formal 
da Lei nº 7.689/88, que regia a CSLL. 
 
O Acórdão em tela, por sua vez, negou a 
existência de violação à coisa julgada 
sob o fundamento de que “[n]as relações 
tributárias de natureza continuativa, não 
é cabível a alegação da coisa julgada em 
relação a fatos geradores ocorridos após 
alterações legislativas, posto que, a 
imutabilidade diz respeito, apenas, aos 
fatos concretos declinados no pedido, 
ficando sua eficácia restrita ao período 
de incidência que fundamentou a busca 
da tutela jurisdicional”. 
 
Portanto, tal Câmara do CARF afastou 
os efeitos da decisão transitada em 
julgado, possibilitando a exigência da 
CSLL nos períodos posteriores aos 
discutidos no Mandado de Segurança 
cuja sentença transitou em julgado. 
 
Inconformado, o Contribuinte interpôs 
Recurso Especial alegando dissídio 
jurisprudencial quanto ao 
reconhecimento dos efeitos da coisa 
julgada, colacionando Acórdãos 
proferidos pelas Câmaras do CARF pró 
e contra o entendimento de que seus 
efeitos se estendem aos fatos geradores 
ocorridos após alterações legislativas. 
 
Em seu voto, o Conselheiro Relator 
apresentou julgado do antigo Conselho 
de Contribuintes e destacou que a antiga 
jurisprudência administrativa reconhecia 
a inoponibilidade da coisa julgada na 
hipótese de existência de alterações 
legislativas posteriores não tratadas nos 

julgados. Nessa situação, os tribunais 
administrativos reconheciam 
modificação do estado de direito e 
aplicam o art. 471, I, do Código de 
Processo Civil, afastando, portanto, os 
efeitos da coisa julgada.  
 
Ocorre que, como salientado pelo 
Relator, o Superior Tribunal de Justiça 
(“STJ”) já se manifestou de forma 
diversa, afirmando que, se a decisão que 
transitou em julgado restringe-se a 
determinado exercício, ela não se aplica 
aos demais, a teor do que dispõe a 
Súmula nº 239 do Supremo Tribunal 
Federal (“STF”), e sua exigência não 
fere a coisa julgada; no entanto, se a 
decisão judicial atacar o aspecto material 
da hipótese de incidência do tributo, sua 
exigência, ainda que para períodos 
posteriores e com fundamento em lei que 
não tenha alterado o aspecto material, 
ofende-a. 
 
Esse último entendimento está esposado 
no Agravo Regimental no Recurso 
Especial nº 1.176.454/MG, julgado pelo 
STJ pela sistemática dos Recursos 
Repetitivos. Assim, na esfera judicial, o 
assunto encontra-se pacificado. 
 
Com efeito, apesar de existir divergência 
entre a jurisprudência administrativa e 
judicial, as decisões proferidas pela 
sistemática dos Recursos Repetitivos 
devem ser observadas pelo CARF, nos 
termos do art. 62-A de seu Regimento 
Interno. 
 
Assim, como na hipótese in casu a 
declaração de inconstitucionalidade 
atacou o aspecto material da hipótese de 
incidência da CSLL, restou violada a 
coisa julgada quando da exigência do 
tributo em períodos posteriores aos 
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discutidos em sede de controle difuso de 
constitucionalidade. 
 
Portanto, aplicando o art. 62-A do 
Regimento Interno do CARF, a CSRF, 
por unanimidade, adotou o entendimento 
pacificado pelo STJ e reconheceu a 
ofensa à coisa julgada in casu. 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

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

Excedente de Distribuição de 
Dividendos – Lançamento de IRPJ – 

Efeitos na Pessoa Física 
 
“ IRPF. TRIBUTAÇÃO DE IRPJ. 
LANÇAMENTO DECORRENTE. 
EXCEDENTE DE DISTRIBUIÇÃO 
DE DIVIDENDOS. 
 
O lançamento de IRPJ, sob a ótica 
contábil, é evento do passado que 
origina obrigação presente (Norma e 
Procedimento de Contabilidade nº 22 
NPC 22), não sendo cabível a 
desconsideração da parcela do lucro 
distribuído a título de dividendos, na 
proporção do lançamento do IRPJ, 
para fins de lançamento decorrente de 
IRPF, mormente porque, à época da 
distribuição, o lucro distribuído estava 
devidamente escriturado”. 
 
O acórdão cuja ementa encontra-se 
acima transcrita refere-se a auto de 
infração lavrado para constituir créditos 
tributários do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Física (“IRPF”), em relação ao 
ano-calendário de 1999, incidente sobre 
dividendos distribuídos a sócio de 
pessoa jurídica e que foram  excedentes 

ao valor escriturado na contabilidade da 
empresa. 
 
Inicialmente, foi lavrado auto de 
infração contra a pessoa jurídica na qual 
o Contribuinte detinha participação 
societária, para cobrança de IRPJ e 
CSLL e que implicou na redução do 
saldo de lucros acumulados disponíveis 
para a distribuição, o que caracterizou 
excesso de distribuição de dividendos 
para o Contribuinte (pessoa física). 
 
Nesse sentido, concluiu a Fiscalização 
que, uma vez que parcela daqueles 
lucros não foi oferecida à tributação na 
pessoa jurídica, seu recebimento pela 
pessoa física detentora da participação 
societária a título de dividendos deveria 
ser desconsiderado e tratado como 
rendimento qualquer, o que gerou, dessa 
forma, a lavratura do auto de infração de 
IRPF. 
 
Deveras, interposto Recurso Voluntário 
ao CARF contra Decisão da Delegacia 
da Receita Federal de Julgamento 
(“DRJ”), que julgou procedente o 
lançamento fiscal em referência, esse 
Conselho, por maioria de votos, achou 
por bem dar provimento ao Recurso 
Voluntário, com base no argumento de 
que “não é cabível a desconsideração da 
parcela do lucro distribuído a título de 
dividendos, na proporção do lançamento 
do IRPJ, para fins de lançamento 
decorrente de IRPF, mormente porque, 
em verdade, faltaria capacidade 
contributiva”. 
 
Inconformada a Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (“PGFN”) interpôs 
Recurso Especial alegando, em síntese, 
haver incompatibilidade do Acórdão 
com a lei, mais especificamente os 
artigos 43 e 97, V do Código Tributário 
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Nacional e art. 3°, § 4°, da Lei n° 
7.713/88, concluindo que: (i) ocorreu o 
fato gerador do IRPF: a aquisição, por 
parte do contribuinte, de disponibilidade 
econômica configuradora de acréscimo 
patrimonial; (ii) para essa tributação, 
basta ter o contribuinte obtido beneficio 
por qualquer forma e a qualquer titulo, 
independentemente da denominação dos 
rendimentos, títulos ou direitos e da 
forma de percepção das rendas ou 
proventos, de acordo com o disposto no 
art. 3°, §4°, da Lei no. 7.713/88; (iii) 
cabe à lei em sentido estrito estabelecer a 
base de cálculo de tributos, nos termos 
do art. 97, IV, do CTN; (iv) a alegação 
de que houve ofensa à capacidade 
contributiva implica atribuir ao CARF 
competência para analisar a 
constitucionalidade de atos praticados 
pelo Poder Executivo; e (v) a autoridade 
autuante agiu de acordo com as normas 
aplicáveis ao caso, realizando o seu 
dever de efetuar o lançamento, nos 
ternos do artigo 142 do CTN. 
 
Admitido o Recurso Especial pela 
CSRF, esse Órgão, por maioria de votos, 
optou por não dar provimento à 
contrariedade suscitada pela PGFN, 
mantendo o Acórdão combatido.  
 
Nesse sentido, o Conselheiro Relator 
afirma que o decisum recorrido não 
merece reforma, uma vez que “não 
obstante os lançamentos de IRPJ e CSLL 
lavrados contra a pessoa jurídica que fez 
a distribuição dos lucros ou dividendos, 
tenham sido mantidos pelo CARF, 
segundo a Norma de Procedimento de 
Contabilidade nº 22 – NPC 22, do 
Instituto Brasileiro de Auditores 
Independentes – IBRACON, aprovada 
pela Deliberação CVM nº 489/2005, os 
lançamentos de IRPJ e de CSLL, 
segundo a ótica contábil, é um ‘evento 

passado que origina obrigação presente’ 
(item 12 da NPC 22). 
 
Ou seja, não obstante a obrigação 
tributária refira-se a evento do passado, 
sob a ótica contábil é provisão que deve 
afetar a demonstração financeira que 
estiver em curso, não sendo admissível, 
pois, por esse fato, a retificação do lucro 
anteriormente apurado. 
 
Então, se sob a ótica contábil o lucro 
auferido no passado não deve ser 
afetado, segue-se daí que o lucro ou o 
dividendo anteriormente apurado não 
pode, em face de lançamento de tributos, 
ser modificado e, consequentemente, não 
tem cabimento o presente lançamento de 
IRRF”. 
 
Assim, continuou o ilustre Relator 
asseverando que a norma utilizada como 
base legal para a suposta infração 
determina que é tributada somente a 
parcela dos rendimento correspondente a 
dividendos e lucros distribuídos que 
“exceder ao valor apurado com base na 
escrituração”.  
 
Ou seja, à época da distribuição, não 
havia qualquer excedente, uma vez que 
os dividendos foram distribuídos com 
base no valor escriturado dos lucros. 
Não havia, portanto, na época da 
distribuição, qualquer motivo para que 
se diminuísse o lucro e, portanto, não se 
distribuísse dividendos. 
 
Dessa forma, a rigor, adotar a posição da 
Fiscalização implicaria em que qualquer 
lançamento, quando referente a período 
anterior, mereceria a reabertura das 
demonstrações financeiras, o que seria 
impensável, tendo em vista todos os seus 
destinatários e os reflexos que estas 
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acarretam no universo jurídico das 
empresas. 
 
Sob tais fundamentos, o Conselheiro 
Relator votou pela desconstituição do 
lançamento fiscal, negando provimento 
ao Recurso Especial da PGFN, no que 
foi seguido pela maioria dos 
Conselheiros da Turma. 
 
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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