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Prezados Leitores, 

 

Nesta 21ª edição do nosso informativo 

Nota Tributária do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(“CARF”), abordamos recente decisão 

da em que se discutiu caso no qual a 

Delegacia da Receita Federal de 

Julgamento alterou a fundamentação de 

uma exigência fiscal. 

 

Ademais, trazemos ao conhecimento dos 

nossos clientes e leitores uma atual 

decisão que tratou da utilização de 

créditos tributários de empresa 

incorporada pela empresa incorporadora 

e a necessidade de atendimento de todas 

as formalidades envolvidas. 

 

Ainda, desejamos a todos os nossos 

clientes e leitores um feliz 2010. 

 

Boa leitura. 

 

 

Inovação no Lançamento Tributário 

pela Delegacia da Receita Federal de 

Julgamento – Reconhecimento de sua 

Impossibilidade 

 

“ACÓRDÃO DE 1º GRAU. 
NULIDADE. É nulo, sob pena de 
cerceamento do direito de defesa do 
contribuinte, o acórdão de primeira 
instância no qual a autoridade de 1º 
grau extrapola suas atribuições e inova 
a exigência procedida. Decisão de 
primeira instância anulada.” 
 

O caso em questão cuida de autuação 

fiscal lavrada para a exigência do 

imposto sobre a renda da pessoa física, 

relativamente ao ano-calendário de 2000, 

decorrente de omissão de receitas 

tributáveis, supostamente auferidas pelo 

contribuinte autuado (“autuado”). 

 

Em sua defesa, o autuado demonstrou 

que não foi intimado para prestar 

qualquer esclarecimento às autoridades 

fiscais, que retiveram sua declaração de 

imposto de renda na malha fina e 

procederam diretamente à autuação. 

 

Ainda, logrou provar que havia 

apresentado espontaneamente declaração 

de imposto de renda retificadora, 

quitando a diferença de imposto 

verificada. 
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As autoridades julgadoras de primeira 

instância mantiveram parcialmente a 

autuação, acatando a declaração 

retificadora e a diferença de imposto 

paga. No entanto, entenderam os 

julgadores de primeira instância 

administrativa que algumas deduções 

não restaram comprovadas e procederam 

à sua glosa, restando assim um saldo de 

imposto a ser pago pelo autuado. 

 

O autuado insurgiu-se mediante a 

interposição de recurso voluntário, no 

qual alegou que localizou os 

comprovantes das despesas deduzidas e 

então os estava apresentando aos autos. 

 

Ao apreciarem o caso, entenderam os 

Conselheiros que a decisão de primeira 

instância deveria ser anulada, pois os 

julgadores da Delegacia da Receita 

Federal de Julgamento (“DRJ”) teriam 

extrapolado sua competência ao 

examinarem o lançamento efetuado. 

 

Com efeito, os Conselheiros ponderaram 

que a exigência fiscal teve como 

fundamento a constatação de omissão de 

receitas tributáveis e não glosa de 

despesas deduzidas. Assim, faleceria 

competência para a DRJ alterar o 

lançamento, retirando a fundamentação 

da exigência da omissão de receitas, a 

qual fora esclarecida pelo autuado, e 

passando-a à glosa de despesas não 

comprovadas. 

 

A relevância desse julgamento consiste 

na reafirmação, por parte do CARF, de 

que a DRJ não tem competência para 

modificar o lançamento, podendo apenas 

mantê-lo ou cancelá-lo. Isto porque, em 

recente julgado no qual a DRJ alterou a 

fundamentação da autuação fiscal, aliás 

objeto da presente Nota, o CARF 

manifestou o entendimento de que a DRJ 

poderia “aperfeiçoar” o lançamento, 

alterando a norma legal aplicada aos 

fatos pela fiscalização. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 

para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 

deste julgado. 

 

 

Utilização de Créditos de Incorporada 

– Obrigatoriedade do Cumprimento 

de Todas as Formalidades 

 

“NORMAS GERAIS DE DIREITO 
TRIBUTÁRIO – CRÉDITOS DE 
INCORPORADA – Os créditos 
tributários de empresa supostamente 
incorporada só podem ser reconhecidos 
se a sucessora providencia a baixa de 
CNPJ da sucedida de acordo com a 
legislação aplicada” 
 

Trata-se de processo administrativo, 

consubstanciado em pedido de 

restituição, por meio do qual a 

Requerente objetivou a 

restituição/compensação de créditos de 

Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (“CSLL”), com débitos de PIS e 

COFINS. 

 

Devidamente apurados, os créditos de 

CSLL começaram a ser compensados 

com débitos de PIS e COFINS, 

compensações essas que não foram 

homologadas pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil. Em face da não-

homologação das compensações, foi 

apresentada manifestação de 

inconformidade. 

 

Após o regular processamento do feito, 

sobreveio decisão da DRJ reconhecendo 

parcialmente o crédito tributário de 
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CSLL, decorrente de saldo negativo 

apurado no ano-calendário de 2001, e 

homologando as compensações 

realizadas até o limite reconhecido. Em 

razão disso, foi interposto recurso 

voluntário ao Conselho de Contribuintes 

(atual CARF). 

 

Ao apreciar o caso, a Quinta Câmara do 

antigo Primeiro Conselho de 

Contribuintes houve por bem negar 

provimento ao recurso voluntário 

interposto pela Requerente. 

 

Basicamente, a diferença entre os 

créditos de CSLL pleiteados e os 

reconhecidos pela DRJ decorrem de 

saldo negativo dessa contribuição 

apurado por empresa incorporada pela 

Requerente. Contudo, como a 

Requerente não logrou êxito em 

comprovar a entrega dos documentos 

indispensáveis para a caracterização de 

incorporação realizada, no entendimento 

dos conselheiros, dentre eles a baixa do 

CNPJ por incorporação, não há que se 

falar em transferência de créditos de 

CSLL à incorporadora. 

 

Dessa forma, percebe-se que, em se 

tratando de transferência de créditos em 

razão da operação de incorporação, a 

tendência do Conselho de Contribuintes 

(atual CARF) é no sentido de reconhecer 

a possibilidade de utilização dos créditos 

apurados por empresa incorporada 

somente nas hipóteses em que houver o 

atendimento, por parte da incorporadora, 

de todas as condições necessárias (baixa 

do CNPJ, entrega da DIPJ específica 

etc.) para a comprovação da operação 

realizada.  

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 

para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 

deste julgado. 
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