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Prezados Leitores, 

 

Nesta 27ª edição do nosso informativo 

Nota Tributária do Conselho Adminis-

trativo de Recursos Fiscais (“CARF”), 

abordamos caso no qual houve erro 

procedimental na apresentação de 

Pedido de Compensação, que foi 

realizado por meio de REDARF e 

corrigido somente depois de transcorrido 

o prazo decadencial. 

 

Ademais, trazemos ao conhecimento dos 

nossos clientes mais uma manifestação 

do CARF no sentido da impossibilidade 

de se tributar valores recebidos em 

decorrência de desapropriação, dado o 

seu caráter indenizatório. 

 

Boa leitura. 

 

 

Compensação Tributária – 

Decadência - Razoabilidade 

 

“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. 

DECADÊNCIA. RAZOABILIDADE. – 

Deve-se afastar a alegação de 

decadência do direito de restituição do 

tributo em razão da iniciativa do 

contribuinte de retificar os valores 

pagos indevidamente por meio de 

REDARF‟s apresentados à repartição 

fiscal. Em que pese o procedimento 

adotado seja irregular, porquanto o 

REDARF não é substituto do 

procedimento de compensação 

tributária, verifico, dentro de um 

parâmetro de razoabilidade, que o 

direito a restituição foi exercido dentro 

do prazo decadencial. A apresentação 

do posterior pedido de compensação 

veio a sanar a falha procedimental 

inicial e o encontro de contas realizado 

pelo interessado pode ser aceito como 

apto a extinguir o crédito tributário 

objeto deste processo administrativo.”   

 

A decisão em tela trata de pedido de 

restituição/compensação, formulado em 

27/08/2002, relativamente a créditos de 

Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (“Cofins”) e 

Contribuição Social do Lucro Líquido 

(“CSLL”), apurados em 01/1997 e 

02/1997, e débitos do Sistema Integrado 

de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte 

(“SIMPLES”), relativos aos mesmos 

períodos.  
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A Delegacia da Receita Federal (“DRF”) 

decidiu pelo indeferimento do pedido, 

por entender que decaiu o direito do 

Contribuinte à compensação dos 

créditos, tendo em vista que o Pedido de 

Compensação ocorreu apenas em 

27/08/2002. 

 

O Contribuinte apresentou Manifestação 

de Inconformidade, alegando que sua 

opção pelo Simples ocorreu em 

31/03/1997 e que nessa data já havia 

recolhido os valores de CSLL e COFINS 

que originaram os créditos. Ademais, 

afirmou que, em 09/1997, procurou a 

Agência da Receita Federal (“ARF”) 

para saber qual procedimento cabível 

para aproveitar os recolhimentos 

efetuados, sendo, então, instruído a fazer 

a Retificação do Documento de 

Arrecadação de Receitas Federais 

(“REDARF”), que foi realizada em 

30/09/1997. 

 

Afirmou também que apenas em 

08/2002 foi notificado da existência dos 

débitos do SIMPLES. Assim sendo, por 

orientação da Receita Federal, naquele 

momento apresentou Pedido de 

Restituição e Compensação. Nesse 

sentido, o Contribuinte requereu que 

fosse considerada como a data do pleito 

a ocasião em que foram apresentadas as 

REDARF. 

 

Ao apreciarem o caso, os julgadores da 

DRJ mantiveram a decisão por entender 

que o Pedido de Compensação, 

protocolizado em 27/08/2002, estava 

fora do prazo decadencial de cinco anos, 

contados da data de extinção do crédito 

tributário (01/1997 e 02/1997), nos 

termos dos artigos 165, inciso I e 168, 

inciso I do Código Tributário Nacional 

(“CTN”) e do Ato Declaratório SRF n.º 

96/1999.  

 

Frente a essa decisão, foi interposto 

Recurso Voluntário, alegando que não 

teria havido a decadência, pois seu 

direito de restituição foi exercido 

mediante a apresentação da REDARF. 

 

Os Conselheiros deram provimento ao 

recurso interposto pelo Contribuinte, 

proferindo decisão no sentido de que, 

embora o procedimento adotado pelo 

Contribuinte tenha sido irregular, visto 

que a REDARF não substitui o pedido 

de compensação, o direito de restituição 

foi de fato exercido dentro do prazo 

decadencial. Isso porque, entenderam os 

Conselheiros que, dentro de um critério 

de razoabilidade, o Contribuinte exerceu 

seu direito à restituição mediante a 

REDARF, datado de 09/1997, afastando 

a decadência. 

  

A posterior apresentação do pedido de 

compensação sanou a falha 

procedimental e, portanto, foi possível 

realizar o encontro de contas e extinguir 

o crédito tributário em discussão.  

 

Essa decisão se mostra muito 

importante, pois é raro exemplo de 

aplicação do princípio da razoabilidade 

no procedimento administrativo.  

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 

para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 

desse julgado. 

 

Indenização por Desapropriação de 

Imóvel – Não Incidência do Imposto 

de Renda sobre o Ganho de Capital 

 

“GANHO DE CAPITAL – DESAPRO-

PRIAÇÃO PELO PODER PÚBLICO - 

NATUREZA INDENIZATORIA – 
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NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO - o 

Supremo Tribunal Federal - STF 

reconheceu a inconstitucionalidade da 

incidência do imposto de renda sobre 

ganho de capital no caso de 

desapropriação pelo poder público, por 

entender que essa incidência desnatura 

a „justa indenização‟, exigida pela 

Carta Magna como requisito para a 

relativização do direito à propriedade.” 

 

Trata-se de processo administrativo, 

oriundo de auto de infração, lavrado para 

a exigência de Imposto sobre a Renda de 

Pessoa Física (“IRPF”), por não ter o 

contribuinte oferecido à tributação o 

ganho de capital decorrente do 

recebimento, mediante acordo judicial, 

de parcela remanescente de indenização 

pela desapropriação de imóvel, acrescida 

de juros e honorários advocatícios. 

 

Em breve síntese, o contribuinte 

argumentou, em sua impugnação, que a 

exigência de imposto na hipótese de 

ganho de capital em desapropriação já 

havia sido declarada inconstitucional 

pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”). 

Defendeu, ainda, que os juros recebidos, 

decorrentes de retenção indevida, 

também não seriam tributáveis por 

integrarem o valor da indenização. 

 

Analisando a defesa do contribuinte, a 

Delegacia da Receita Federal (“DRJ”) 

decidiu pela manutenção do lançamento, 

afirmando que a lei prevê a hipótese de 

incidência do imposto no caso de ganho 

de capital na alienação de bens e 

direitos, inclusive no caso de 

desapropriação, e, sendo tributável o 

ganho de capital, também o são os juros 

recebidos. 

 

Quanto à inconstitucionalidade declara-

da pelo STF, a DRJ entendeu que ela 

não se aproveitaria ao contribuinte, eis 

que diz respeito ao Decreto-lei nº 

1.641/78, cujos dispositivos pertinentes à 

matéria foram revogados pela Lei nº 

7.713/88, esta, sim, base legal do 

lançamento. 

 

Contra tal decisão, o contribuinte 

interpôs recurso voluntário, reiterando os 

argumentos de sua impugnação. 

 

Ao analisar o recurso voluntário do 

contribuinte, o Conselheiro Relator 

ponderou que o STF, de fato, declarou a 

inconstitucionalidade da pretensão de 

exigência de imposto sobre o ganho de 

capital nos casos de desapropriação para 

fins de interesse público, tendo em vista 

que a Constituição garante a justa 

indenização nas desapropriações. Por 

outro lado, observou-se que a decisão do 

STF se refere a dispositivo do Decreto-

lei nº 1.641/78 revogado em parte pela 

Lei nº 7.713/88, e foi proferida em face 

da Constituição de 1967. 

 

Todavia, o Conselheiro entendeu que a 

Lei nº 7.713/88 reproduziu o texto do 

Decreto-lei nº 1.641/78 no que se refere 

à matéria em questão, enquanto a 

Constituição de 1988 repetiu a prévia e 

justa indenização como condição para 

excepcionar a garantia do direito de 

propriedade. Por esse motivo, o julgador 

entendeu que a Lei nº 7.713/88 

reintroduziu no ordenamento jurídico 

norma cuja inconstitucionalidade já fora 

declarada pela Corte Suprema, sendo, 

portanto, inválida. 

 

Assim, e citando jurisprudência reiterada 

da Câmara Superior de Recursos Fiscais 

(“CSRF”) no sentido de afastar a 

incidência do imposto sobre valores 

recebidos a título de indenização por 

desapropriação, o Conselheiro reconhe-
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ceu a improcedência a autuação fiscal, 

cancelando-a inclusive no que tange aos 

juros, que também integram a 

indenização pela desapropriação sofrida 

pelo contribuinte, sendo seu voto 

seguido, à unanimidade, pelos 

integrantes da Câmara. 

 

Trata-se, assim, de mais uma 

manifestação do CARF no sentido da 

impossibilidade de se tributar verbas que 

possuam caráter indenizatório. 

 

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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Cassio Sztokfisz 

(cassio@ssplaw.com.br) 
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