
 

 

 

O conteúdo do presente informativo é de propriedade do escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS e destinado aos clientes do escritório, sendo vedada a 

sua reprodução total, ou parcial, sem prévia autorização. Caso não deseje mais recebê-lo, ou 

deseje incluir outra pessoa para o seu recebimento, favor enviar um e-mail com esta 

solicitação para ssplaw@ssplaw.com.br. 

Nota Tributária do 

Conselho Administrativo 

de Recursos Fiscais 
informativo tributário específico 

 
www.ssplaw.com.br 

 
“faz o que gosta e 

acredita no que faz” 

Informativo nº 31– Ano III – Outubro/2010 

 

Prezados Leitores,  

 

Nesta 31ª edição do nosso informativo 

Nota Tributária do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(“CARF”), comentamos decisão na qual 

o Conselho analisou autuação em que 

não foi observado o efeito de 

postergação de pagamento de tributos, 

reconhecendo que o auto de infração 

deve ser cancelado e não retificado. 

 

Ademais, abordamos decisão na qual se 

entendeu que, para fins de 

responsabilidade tributária, a sucessão 

de empresas não precisa ser formalizada, 

admitindo a sua presunção desde que 

existentes indícios e provas convincentes 

evidenciando a aquisição, a qualquer 

título, de fundo de comércio ou 

estabelecimento comercial, industrial ou 

profissional. 

 

Boa leitura. 

 

Inobservância da Trava dos 30% para 

a Compensação dos Prejuízos Fiscais - 

Postergação de Pagamento de 

Tributos 

 

“IRPJ – PREJUÍZOS FISCAIS – 
INOBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 

30% PARA COMPENSAÇÃO – 
POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO 
DO IMPOSTO – Na revisão da 
declaração de rendimento da pessoa 
jurídica em que foram compensados 
prejuízos acima do limite de 30%, de 
que se trata o art. 15 da Lei nº 9.065/95, 
cumpre ao revisor verificar se, nos 
períodos posteriores ao ano-calendário 
sob revisão e anteriores à data de 
atuação, o contribuinte experimentou 
lucros suficientes para compensar os 
excessos apurados, no todo ou em 
parte, e, confirmado o fato, dar ao caso 
o tratamento de postergação no 
pagamento do imposto. Visto, relatado e 
discutidos os presentes autos. 
Acordamos os membros do colegiado, 
por unanimidade de votos dar 
provimento ao recurso, nos termos do 
relatório e voto que integram o presente 
julgado.” 
 

Trata-se de Processo Administrativo, 

consubstanciado em Auto de Infração, 

por meio do qual se exige a cobrança de 

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 

(“IRPJ”), referente ao ano-calendário de 

1998, por compensação de prejuízos 

ficais com inobservância da trava dos 

30% (trinta por cento) do lucro líquido 
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autorizada pela legislação atinente ao 

IRPJ. 

 

Para efeito de apuração do lucro real, a 

compensação de prejuízos fiscais é 

limitada a 30% (trinta por cento) do 

lucro líquido ajustado pelas adições e 

exclusões determinadas na legislação de 

regência (art. 15 da Lei n.º 9.065, de 20 

de junho de 1995), limitada ainda, ao 

saldo existente no período de apuração. 

 

Pela análise dos recolhimentos efetuados 

nos cinco anos anteriores, a Autoridade 

Fiscal verificou que no período 

correspondente ao primeiro trimestre do 

ano calendário 1998, a Contribuinte 

compensou integralmente o prejuízo 

fiscal dos anos anteriores e, portanto, 

lavrou o Auto de Infração. 

 

A Autuada apresentou sua Impugnação 

alegando que no caso em discussão não 

há infração, pois na realidade ocorreu 

uma postergação do pagamento ao 

término do estoque de prejuízos fiscais e 

não uma falta de recolhimento do 

tributo, considerando que os valores 

foram efetiva e espontaneamente 

recolhidos em período base posterior, 

anterior à lavratura do Auto de Infração. 

 

A Terceira Turma da Delegacia da 

Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) 

de Recife-Pernambuco entendeu, em 

decisão não unânime, que não poderia 

ser aplicado o tratamento conferido à 

postergação do pagamento. 

 

Assim sendo, a Autuada interpôs seu 

Recurso Voluntário, reiterando seu 

argumento atinente à postergação. 

 

Sobre esse ponto invocou a orientação 

contida no Parecer Normativo do 

Coordenador Geral do Sistema de 

Tributação (“COSIT”) n.º 02/96 e a 

jurisprudência administrativa que 

reconhece que a fiscalização deve 

observar o efeito de postergação ao 

realizar o lançamento tributário. 

 

A Recorrente acrescentou ainda que 

apresentou todos os documentos 

comprobatórios da postergação do 

pagamento, incluindo os comprovantes 

de recolhimento efetuado 

posteriormente, cabendo à Autoridade 

Fiscal aprofundar sua verificação no 

sentido de recompor o resultado 

tributável e identificar o recolhimento do 

imposto. 

 

O Conselheiro Relator, em seu voto, 

citou julgamentos anteriores no sentido 

de que a postergação é verificada na 

prática em decorrência do não 

processamento das declarações de todos 

os anos e que a ineficiência da 

fiscalização não pode ser imputada aos 

contribuintes. Ademais, as autoridades 

devem analisar os efeitos ao longo do 

tempo e não apenas em um ano 

isoladamente. 

 

Citados julgados entendem ainda que os 

prejuízos fiscais podem e devem ser 

compensados tanto por opção do 

contribuinte (na entrega de sua 

declaração de imposto de renda) como 

por ocasião de procedimento de 

fiscalização no qual seja verificada a 

apuração de lucros passíveis de 

compensação com prejuízos fiscais 

existentes.  

 

Na linha dos julgados citados, os 

Conselheiros, por unanimidade de votos, 

deram provimento ao Recurso 

Voluntário, considerando que a 

Fiscalização deixou de observar o efeito 

de postergação, lavrando com erro a 
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autuação fiscal, em afronta ao artigo 142 

do CTN, razão pela qual deve ser 

cancelada.. 

 

Tem-se aí importante decisão em que os 

Conselheiros voltaram a reconhecer que, 

em caso de inobservância da 

postergação, o auto de infração deve ser 

cancelado e não “corrigido”. Deveras, o 

CARF, em tempos recentes, havia 

proferido diversas decisões 

determinando o recálculo do auto de 

infração e não o seu cancelamento in 

totum. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 

para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 

do referido julgado. 

 

_________________________________ 

 

Responsabilidade Tributária por 

Sucessão – Desnecessidade de 

Aquisição Formal do Fundo de 

Comércio ou Estabelecimento 

Comercial 

 

“RESPONSABILIDADE 
TRIBUTÁRIA – SUCESSÃO – Para 
fins de responsabilidade tributária, a 
sucessão não precisa sempre ser 
formalizada, admitindo a 
jurisprudência a sua presunção desde 
que existentes indícios e provas 
convincentes, matéria de fato, a ser 
analisada caso a caso.” 
 

Trata-se de processo administrativo, 

consubstanciado em autos de infração, 

por meio dos quais se exige a cobrança 

de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, referentes 

aos anos-calendário de 2001 a 2003, 

bem como de multas isoladas por 

falta/insuficiência de recolhimento de 

estimativas mensais de IRPJ e CSLL. 

 

No que interessa à presente análise, 

cumpre mencionar que a Fiscalização 

lavrou Termo de Sujeição Passiva 

Solidária, atribuindo responsabilidade 

solidária
1
 à empresa que teria dado 

continuidade à exploração da atividade 

da empresa autuada, nos termos do art. 

133 do Código Tributário Nacional 

(“CTN”). 

 

Em sua impugnação, a aludida solidária 

afirmou que, de acordo com o art. 133 

do CTN, para que ocorra a solidariedade, 

seria preciso que houvesse a aquisição 

do estabelecimento e a continuidade da 

exploração do negócio. No caso, teria 

havido tão somente a continuidade dos 

negócios, sem a aquisição do 

estabelecimento. 

 

Inicialmente, a DRJ não analisou a 

irresignação contra a imputação da 

responsabilidade prevista no art. 133 do 

CTN, sob o argumento de que tal análise 

seria de competência do órgão 

encarregado da execução da dívida. O 

CARF, no entanto, determinou o retorno 

dos autos àquele órgão julgador a quo, 

para que fossem apreciadas as razões de 

impugnação quanto à questão. 

 

Após o indeferimento da impugnação da 

responsável solidária quanto à essa 

imputação de responsabilidade, houve a 

interposição de recurso ao CARF, com 

os mesmos fundamentos trazidos com a 

impugnação. 

 

Os autos foram remetidos ao antigo 

Primeiro Conselho de Contribuintes, o 

                                                 
1 Embora o relatório e o voto do julgado façam 

menção a solidariedade, o texto legal abarca, em 

verdade, hipótese de responsabilidade por substituição. 
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qual, acerca da imputação de 

responsabilidade solidária, constatou 

que: 

 

(i) a sucessora possuía o mesmo 

quadro societário, endereço e 

telefone da empresa autuada; 

 

 

(ii) consoante contrato social, a 

participação dos sócios na 

sucessora observava a mesma 

proporcionalidade existente na 

empresa autuada, e a era idêntica 

a forma de administração de 

ambas;  

 

(iii) a sucessora deu continuidade às 

atividades da empresa autuada; 

 

(iv) a sucessora assumiu, perante o 

locador, a locação do imóvel sede 

do estabelecimento; 

 

(v) a sucessora não tinha empregados 

no ano de 2003, e utilizava mão-

de-obra da empresa autuada, 

além de compartilhar com esta 

máquinas e equipamentos; e 

 

(vi) o faturamento da empresa 

autuada diminuiu 

expressivamente a partir do início 

das atividades da sucessora, até 

não registrar receita alguma no 

ano de 2005 e, em seguida, 

atingir a condição de inativa. 

 

Além disso, notou o Conselheiro Relator 

que a sucessora admitiu expressamente 

ter dado continuidade à exploração do 

negócio. 

 

Com base em tais fatos, o Conselheiro 

Relator concluiu restar evidenciada a 

aquisição, a qualquer título, de fundo de 

comércio ou estabelecimento comercial, 

industrial ou profissional, consoante os 

ditames do art. 133 do CTN. 

 

Desse modo, e com base em doutrina 

que defende que a sucessão não 

necessita ser formalizada, sendo 

admitida a presunção de aquisição do 

fundo de comércio com base em indícios 

e provas convincentes, o Relator negou 

provimento ao recurso voluntário no que 

tange à imputação de responsabilidade 

solidária, mantendo-a nos termos do que 

efetuado pela Fiscalização. 

 

Tal entendimento foi seguido pela 

maioria dos Conselheiros da Turma, 

restando vencido apenas um dos 

Conselheiros, que votou pela nulidade da 

imputação de responsabilidade por 

incompetência do Auditor-Fiscal da 

Receita Federal do Brasil para tal mister. 

 

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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