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Prezados Leitores, 

 

Nesta 26ª edição do nosso informativo 

Nota Tributária do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(“CARF”), abordamos recente decisão 

em que se discutiu caso em que houve 

absorção de prejuízo acumulado em 

contrapartida de dívida da sociedade 

perante o sócio, bem como estorno de 

despesas com encargos financeiros 

contabilizados a maior, ambos sem 

trânsito por resultado da sociedade. 

 

Ademais, trazemos ao conhecimento dos 

nossos clientes e leitores uma atual 

decisão da Câmara Superior de Recursos 

Fiscais em que se reputou possível a 

realização de lançamento tributário 

contra a sociedade sucessora para 

exigência de multa incorrida pela 

sucedida, uma vez que se tratava de 

sociedades sob controle comum. 

 

Boa leitura. 

 

 

Absorção de Prejuízo à Conta de 

Dívida com Sócio – Estorno de 

Despesas Contabilizadas 

Equivocadamente 

 
“2002, 2003 ABSORÇÃO DE 
PREJUÍZOS À CONTA DE SÓCIO - 
EFEITOS TRIBUTÁRIOS - 
RECURSO DE OFÍCIO. A absorção de 
prejuízos contábeis mediante débito à 
conta na qual estejam registradas 
dívidas da sociedade para com sócio 
equivale a uma injeção de capital, não 
implica perdão das dívidas e não gera 
ganho financeiro tributável. Assunto: 
Contribuição para o PIS/Pasep Data do 
fato gerador: 31/12/2002 AJUSTE DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES POR 
CORREÇÃO DE ERRO NÃO 
IMPLICA, NECESSARIAMENTE, 
RECONHECIMENTO DE RECEITAS 
PARA INCIDÊNCIA DO PIS/PASEP - 
RECURSO VOLUNTÁRIO. Provado 
nos autos que o ajuste de exercício 
anteriores por redução de passivo 
decorre de erro na interpretação de 
cláusula contratual, a recuperação de 
custos não configura receita financeira 
para fins de incidência da contribuição 
ao PIS/Pasep.” 
 
A decisão em tela trata de exigência 

fiscal atinente ao Imposto sobre a Renda 

da Pessoa Jurídica (“IRPJ”), à 

Contribuição Social sobre o Lucro 
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Líquido (“CSLL”), à Contribuição para 

o Financiamento da Seguridade Social 

(“COFINS”) e à Contribuição ao 

Programa de Integração Social (“PIS”), 

relativos aos anos-calendário de 2002 e 

2003, sob a alegação de que o 

contribuinte autuado (“autuado”) teria 

deixado de registrar receitas financeiras. 

 

Com efeito, a fiscalização relata que o 

autuado tinha diversas dívidas. Algumas 

delas foram resgatadas pelo arrendatário 

de suas instalações. O arrendatário 

posteriormente adquiriu o autuado e 

passou a operá-lo. Os créditos que o 

arrendatário possuía perante o autuado 

foram utilizados para absorver seus 

prejuízos acumulados. Isto é, a baixa do 

passivo em questão teve como 

contrapartida a conta de prejuízo 

acumulado.  

 

Ademais, existia ação judicial para 

cobrança dos créditos por parte do 

arrendatário e a contrapartida dos 

encargos financeiros afetou o volume de 

receitas tributáveis e a base de cálculo do 

PIS e da COFINS não cumulativos, pois 

foram tomados créditos referentes às 

despesas financeiras. No entanto, ao se 

constatar erro no montante contabilizado 

a este título, os encargos financeiros 

foram estornados, sem contrapartida em 

resultado. 

 

Assim, a fiscalização fundamentou a 

autuação fiscal nos seguintes 

procedimentos registrados na 

escrituração contábil e fiscal: (i) o 

estorno de encargos financeiros sobre 

dívida, apropriados a maior que o devido 

em anos anteriores, sem trânsito por 

contas de resultado; e (ii) absorção de 

prejuízo mediante baixa no passivo de 

dívida perdoada pelo sócio, com 

contrapartida direta na conta de prejuízo 

acumulado, também sem trânsito por 

resultado. 

 

O autuado apresentou sua Impugnação, 

alegando que, no que tange à primeira 

infração (estorno de encargos financeiros 

contabilizados a maior), teria adotado os 

procedimentos contábeis corretos, pelos 

quais os valores estornados não entram 

na base de cálculo do PIS e da COFINS 

e, quanto aos créditos da não 

cumulatividade, teria recolhido a 

diferença pela tomada de créditos 

indevidos. 

 

Em relação à segunda infração (absorção 

de prejuízo à conta de sócio), 

classificada pelo Fisco como perdão de 

dívida, argumentou que a operação tem 

natureza equivalente ao aumento de 

capital, já que o seu lançamento ocorre 

diretamente a crédito da conta de 

prejuízos acumulados. Ainda, 

acrescentou que o perdão de dívida e a 

absorção de prejuízos são institutos 

absolutamente distintos, assim como 

também são diferentes as suas 

conseqüências fiscais. 

 

Ao apreciarem o caso, os julgadores da 

Delegacia da Receita Federal de 

Julgamento (“DRJ”) exoneraram parte 

dos créditos tributários, restando apenas 

a autuação relativa ao PIS, no ano-

calendário de 2002, apurado em 

decorrência da primeira infração, que 

trata do erro no cálculo dos acréscimos 

financeiros. 

 

Frente a essa decisão, foram interpostos 

Recursos de Ofício pela Turma 

Julgadora e Voluntário pelo autuado. 

 

Os Conselheiros entenderam no mesmo 

sentido que a Turma Julgadora, 

proferindo decisão nos seguintes termos: 
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No tocante à primeira infração (estorno 

de encargos financeiros contabilizados 

equivocadamente), o autuado concordou 

com a infração e realizou a 

recomposição de prejuízos fiscais e 

bases negativas de IRPJ e CSLL, 

respectivamente. Quanto à segunda 

infração, foram exonerados os valores de 

IRPJ e CSLL, considerando os 

Conselheiros que, ante a inexistência de 

norma que estabeleça que a absorção de 

prejuízos mediante baixa de dívida com 

sócio representa receita financeira, não 

há como se pretender tal equiparação.  

 

Ademais, não ficou caracterizado o 

perdão de dívida, pois para isto se faz 

necessário que o credor renuncie a seu 

direito sem impor nenhum ônus ao 

devedor, sem lhe exigir nada em troca, o 

que não ocorreu. Na autuação em tela, o 

credor desistiu da dívida, mas obteve do 

devedor a anulação de igual valor do 

saldo de prejuízos acumulados. 

 

No que se refere à COFINS, a Turma 

Julgadora respeitou a coisa julgada, 

tendo em vista a existência de uma 

decisão do Supremo Tribunal Federal 

(“STF”) em favor do autuado, no sentido 

de que as receitas financeiras não se 

classificam como produto de venda de 

serviços ou mercadorias e assim sendo 

não podem ser incluídas na base de 

cálculo da COFINS, pois os períodos em 

discussão estavam sob a égide da Lei n.º 

9.718/98. 

 

Quanto ao PIS verificado pela 

ocorrência do perdão de dívida, este 

também foi exonerado por falta de 

comprovação pelo Fisco de que houve 

qualquer ganho financeiro por parte do 

autuado.  

 

Os Conselheiros reformaram a decisão 

da DRJ apenas no tocante ao PIS 

apurado em decorrência da primeira 

infração, dando provimento ao recurso 

voluntário.  

 

A DRJ havia entendido que a autuação 

deveria ser mantida porque os períodos 

em discussão estavam sob a égide da Lei 

n.º 10.637/02, que determina que o PIS 

tem como fato gerador o faturamento 

mensal, entendido como o total das 

receitas auferidas, independentemente de 

sua denominação ou classificação 

contábil, aí incluído o estorno. 

Acrescenta-se o fato de que a decisão do 

STF não alcançou o PIS, dizendo 

respeito apenas à COFINS, que foi 

objeto da ação.  

 

No entanto, os Conselheiros proferiram 

entendimento no sentido de que o caso 

em discussão refere-se a ajuste de 

exercícios anteriores, pois restou 

evidenciado erro na contabilização. 

Portanto, trata-se de estorno e não de 

receita para apuração de PIS não 

cumulativo. Ademais, a incidência do 

PIS na sistemática não cumulativa 

pressupõe a tomada de créditos sobre o 

estoque, o que não ocorreu no caso em 

tela, tornando a autuação fiscal ilíquida. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 

para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 

desse julgado. 

 

 

Responsabilidade da Incorporadora 

por Multas da Incorporada – Não 

Afastamento em Sociedades sob 

Controle Comum 
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“MULTA DE OFÍCIO - 
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE 
SOB CONTROLE COMUM - A 
interpretação do artigo 132 do CTN, 
moldada no conceito de que a pena não 
deve passar da pessoa de seu infrator, 
não pode ser feita isoladamente, de 
sorte a afastar a responsabilidade do 
sucessor pelas infrações anteriormente 
cometidas pelas sociedades 
incorporadas, quando provado nos 
autos do processo que as sociedades, 
incorporadora e incorporadas, sempre 
estiveram sob controle comum de sócio 
pessoa física e de controladora 
informal.” 
 

No julgado em tela, a Câmara Superior 

de Recursos Fiscais (“CSRF”), por meio 

de sua 1ª Turma, discutiu importante e 

controversa questão, qual seja, a 

possibilidade ou não de sociedade 

incorporadora responder pelas 

penalidades pecuniárias aplicadas à 

incorporada.  

 

A controvérsia existe pois, embora a 

regra geral de responsabilidade dos 

sucessores constante do art. 129 do 

Código Tributário Nacional (“CTN”) se 

refira a crédito tributário (o que abrange 

tributos e multas), a regra especial do 

art. 132 do mesmo Código1 faz menção 

apenas aos tributos. 

 

Com efeito, no processo administrativo 

em análise, foi aplicada multa isolada de 

ofício à sociedade que incorporou aquela 

que havia supostamente praticado a 

infração fiscal.  

 

                                                 
1 “Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que 

resultar de fusão, transformação ou incorporação de 

outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos 

até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito 

privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.” 

O Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (por meio da antiga 8ª Câmara do 

Primeiro Conselho de Contribuintes), ao 

analisar recurso voluntário da empresa 

autuada, havia adotado, por maioria de 

votos, o entendimento de que a 

incorporadora somente responde pelos 

tributos devidos pela sucedida, e não 

pela penalidade pecuniária, forte no 

artigo 132 do CTN
2
. 

 

Não se conformando, o Procurador da 

Fazenda Nacional interpôs recurso 

especial à CSRF, argumentando, em 

síntese, que como incorporadora e 

incorporada são do mesmo grupo 

empresarial, dirigido pela mesma pessoa 

física, não haveria que se dar ao caso 

interpretação literal do mencionado 

artigo do CTN. 

 

Em suas contrarrazões, a empresa 

autuada pugna pelo desprovimento do 

recurso fazendário, afirmando que as 

expressões tributos (do art. 132) e 

crédito tributário (do art. 129) não se 

equivalem, não podendo o julgador 

entender que o legislador teria se 

equivocado ao usar aquele termo no 

artigo 132 do CTN. Ademais, afirma que 

a penalidade não pode ser transferida em 

virtude do argumento de possíveis 

injustiças fiscais, pois a lei não alberga 

casos específicos e deve valer 

igualmente para todos. 

 

Analisando o caso, o Conselheiro 

Relator ponderou que, embora as 

expressões tributo e crédito tributário 

realmente não se confundam, deve-se 

aplicar o que se chama de “tese do 

                                                 
2 “Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que 

resultar de fusão, transformação ou incorporação de 

outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos 

até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito 

privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.” 
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conhecimento”, segundo a qual, se a 

sucessora não participava da sucedida 

nem mesmo através de sócio comum ou 

de sociedades do mesmo grupo, a multa 

de ofício deve ser afastada, visto que o 

legislador quis proteger o adquirente ou 

sucessor de boa-fé.  

 

No entanto, se a sucessora participava da 

sucedida, mesmo através de sócio 

comum, pessoa física ou jurídica, 

mormente no caso de um mesmo grupo 

de empresas, a multa deve ser mantida, 

de modo a evitar que uma simples 

alteração societária pudesse se prestar a 

evitar qualquer penalidade tributária em 

relação à sucedida. 

 

Nessa linha, pontuou o Relator que, nos 

casos em que sucessora e sucedida 

encontram-se sob um mesmo controle 

acionário, os atos praticados por cada 

uma delas são, em última análise, 

levados a efeito pela pessoa jurídica que 

as controla, de modo que qualquer 

conduta dolosa imputável a qualquer 

uma delas é, em princípio, atribuível à 

empresa controladora, com o que 

concluiu que a punição pelo 

descumprimento de obrigações 

tributárias pela sucedida pode ser 

imputada à própria controladora, “que é 

quem ao final norteia as condutas 

externadas pela controlada”. 

 

Entendeu, assim, que apesar de dotadas 

de personalidades jurídicas distintas, as 

deliberações da sucessora e sucedida 

decorrem da vontade da controladora de 

ambas, que possui pleno conhecimento 

da regularidade ou irregularidade fiscal 

de suas controladas. 

 

Concluiu, portanto, que “nos casos de 

sucessão de empresas que compõem um 

mesmo conglomerado econômico, o 

termo tributo utilizado pelo art. 132 

deve ser interpretado como crédito 

tributário, sem que, com isso, corrompa-

se o princípio de que a pena não pode 

passar da pessoa do infrator”, eis que 

“a pessoalidade da sanção estaria 

relacionada à pessoa jurídica 

controladora”. 

 

Destarte, como se verificou que, no caso 

concreto, as empresas sucedida e 

sucessora pertenciam ao mesmo grupo e 

eram controladas pela mesma pessoa 

física, entendeu-se, à unanimidade, pela 

transferência da responsabilidade pela 

multa à sucessora, reformando-se o 

acórdão recorrido. 

 

Trata-se, assim, de mais uma 

manifestação da CSRF no sentido de 

relativizar a literalidade do art. 132 do 

CTN para os casos em que a sucessão 

ocorre entre empresas do mesmo grupo 

econômico. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 

para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 

do referido julgado. 

 

Equipe responsável pela elaboração do 

Nota Tributária do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais: 

 

Igor Nascimento de Souza 

(igor@ssplaw.com.br) 

 

Henrique Philip Schneider 

(philip@ssplaw.com.br) 

 

Eduardo Pugliese Pincelli 

(eduardo@ssplaw.com.br) 

 

Cassio Sztokfisz 

(cassio@ssplaw.com.br) 
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Fernanda Donnabella Camano de 

Souza 

(fernanda@ssplaw.com.br) 

 

Diogo de Andrade Figueiredo 

(diogo@ssplaw.com.br) 

 

Bruno Baruel Rocha 

(bruno@ssplaw.com.br) 

 

Flávio Eduardo Carvalho 

(flavio@ssplaw.com.br) 

 

Vítor Martins Flores 

(vitor@ssplaw.com.br) 

 

Rafael Monteiro Barreto 

(rafael@ssplaw.com.br) 

 

Rafael Fukuji Watanabe 

(rwatanabe@ssplaw.com.br) 

 

Luísa Machado Leite Soares 

(luisa@ssplaw.com.br) 

 

 

Rua Cincinato Braga, 340 – 9º 

andar – Paraíso – São Paulo (SP). 

Tel. 55 11 3201-7550. 

 

 

Brasília Shopping – SCN Quadra 

5, Bl. A, Torre Norte, Sala 1316 – 

Brasília (DF). 

Tel. 55 61 3252-6153. 

 


