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Prezados Leitores, 

 

Nesta 29ª edição do nosso informativo 

Nota Tributária do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(“CARF”), comentamos decisão em que 

o Conselho se manifesta pela 

impossibilidade de a Fiscalização 

modificar, para fins tributários, efeitos 

de atos ocorridos em períodos 

alcançados pela decadência. 

 

Ademais, abordamos decisão em que se 

reconheceu que valores em espécie 

declarados e empréstimos entre cônjuges 

não precisam de comprovação para ser 

utilizados como justificativa para 

acréscimo patrimonial a descoberto. 

 

Boa leitura. 

 

Efeitos de Atos Ocorridos em Períodos 

Alcançados pela Decadência - 

Impossibilidade de Modificação para 

Fins Tributários 

 

―IRPJ — DECADÊNCIA — Uma vez 

expirado o prazo previsto no art 150 § 

4º, a Fiscalização não está autorizada a 

promover revisão dos fatos ocorridos e 

registrados anteriormente, pois que 

alcançados pelo instituto da 

decadência. Não prevalece a exigência 

em relação aos valores submetidos à 

tributação como conseqüência da 

inobservância da regra que tornara 

imutáveis os fatos espelhados nos 

registros contábeis mantidos.‖ 

 

O caso em tela trata de processo 

administrativo consubstanciado em auto 

de infração, por meio do qual foram 

constituídos créditos tributários de 

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 

(“IRPJ”) e Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (“CSLL”), em 

decorrência de glosa de despesas com 

amortização de ágio e com variação 

cambial passiva nos anos-calendário de 

1999 a 2001, cujos fatos decorreram de 

operações efetuadas em 1995. 

 

Em apertada síntese, as operações 

reputadas simuladas pela Fiscalização 

referem-se à aquisição de participação 

societária, a qual motivou o pagamento 

de ágio à alienante no exterior, quitado 

mediante assunção de dívida parcelada 

em prestações anuais. Em conseqüência 

de a obrigação estar expressa em moeda 

estrangeira, os saldos remanescentes da 

obrigação produziram, nos anos de 1996 
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a 2001, variações cambiais passivas que 

foram deduzidas pelo contribuinte na 

determinação do lucro real e da base de 

cálculo da CSLL, mas glosadas pela 

fiscalização, sob acusação de evasão de 

divisas e de simulação na operação 

societária. 

 

No que interessa à presente análise, o 

contribuinte autuado alegou que teria 

havido a decadência do direito do Fisco 

de constituir os créditos tributários em 

tela, uma vez que seu fato gerador teria 

ocorrido em dezembro de 1995, 

enquanto a ciência da lavratura da 

autuação fiscal se deu apenas em 

dezembro de 2005.  

 

Analisando a impugnação do 

contribuinte, a DRJ deu provimento 

parcial, reconhecendo a decadência 

parcial apenas quanto ao IRPJ, 

mantendo-se incólume o lançamento 

quanto à CSLL. Contra tal decisão, 

foram interpostos recursos voluntário e 

de ofício. 

 

Em seu recurso voluntário, o 

contribuinte defendeu a decadência da 

totalidade dos créditos tributários, 

acrescentando que a lei confere ao Fisco 

o prazo de cinco anos, a contar do 

período de apuração em que ocorrido o 

seu fato gerador, para fazer exigências 

suplementares originadas de fatos 

contábeis cujos efeitos fiscais foram 

devidamente informados em Declaração 

de Informações Econômico-Fiscais da 

Pessoa Jurídica – DIPJ, apresentada no 

prazo legal. 

 

Além disso, pugnou o contribuinte que a 

dedução do ágio na aquisição de 

participação societária se reporta ao ano-

calendário de 1995, e os demais valores 

se referem às variações monetárias 

passivas ocorridas em virtude da 

obrigação assumida na mencionada 

aquisição, que foi contratada para 

pagamento parcelado e indexada ao 

dólar dos Estados Unidos da América. 

Por conseguinte – conclui o contribuinte 

– a dedução do ágio é a matéria 

principal, e a dedução das variações 

monetárias passivas daí resultantes, 

acessória. 

 

No julgamento do recurso voluntário, o 

Conselheiro Relator observou que as 

operações de aquisição do investimento, 

bem como de sua incorporação, foram 

devidamente contabilizadas, na forma 

como realizadas, e informadas nas 

Declarações relativas ao ano-calendário 

de 1995 prestadas à Receita Federal. A 

Fiscalização, contudo, não efetuou, nos 

seis anos-calendário subseqüentes, 

qualquer restrição aos procedimentos 

adotados pelo contribuinte. 

 

Assim, com fundamento no art. 8º do 

Decreto-lei nº 486/69
1
, o Relator 

ponderou que “a escrituração das 

operações realizadas, por não terem 

sido inquinadas de irregulares pela 

Fiscalização no prazo decadencial, 

consolida, para efeitos fiscais, a 

normalidade das operações realizadas 

pelo sujeito passivo, na exata forma 

como foram contabilizadas”.  

 

Desse modo, no caso concreto, não se 

tendo inquinado de irregulares as 

operações ocorridas em 1995, estas se 

consideram, para efeitos fiscais e após 

transcorrido o prazo decadencial, como 

absolutamente regulares, não havendo 

como se afirmar que a dívida não seria 

                                                 
1 “Art. 8º - Os livros e fichas de escrituração mercantil 

somente provam a favor do comerciante quando 

mantidos com observância das formalidades legais.” 
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legítima ou não decorreria de atividades 

normais e necessárias da empresa. 

 

Em conseqüência disso, entendeu-se que 

não seria possível afirmar que as 

variações cambiais passivas, resultantes 

da referida dívida, não poderiam ser 

apropriadas como despesas sob a 

alegação de que a dívida não seria 

legítima ou não decorreria de operação 

normal, usual ou necessária às atividades 

da empresa. 

 

Forte nesses fundamentos, concluiu o 

Relator que “estando decaído o direito 

de a Fazenda Nacional constituir crédito 

tributário sobre determinado ato ou 

negócio jurídico, há que se considerar 

decaído, também, o direito de se 

constituir crédito tributário sobre os 

efeitos de tal ato ou negócio jurídico, 

mesmo que tais efeitos venham a se 

manifestar em anos-calendário 

posteriores ao ano em que tenha sido 

realizado o ato ou negócio jurídico.” 

 

Finalizando seu voto citando precedentes 

dos antigos Conselhos de Contribuintes, 

o Relator acolheu a preliminar de 

decadência, bem como não conheceu do 

recurso de ofício, no que foi seguido 

pela maioria dos integrantes da Câmara. 

 

Trata-se, pois, de relevante manifestação 

do CARF acerca da impossibilidade de a 

Fiscalização modificar, para fins 

tributários, efeitos de atos ocorridos em 

períodos alcançados pela decadência. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 

para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 

desse julgado. 

 

 

 

Dinheiro em Espécie e Mútuo entre 

Cônjuges Declarados não Necessitam 

de Comprovação para Serem Aceitos 

como Justificativa de Acréscimo 

Patrimonial a Descoberto 

 

―ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A 

DESCOBERTO – SALDOS 

REMANESCENTES EXISTENTES 

AO FINAL DO ANO - FALTA DE 

COMPROVAÇÃO - EFEITOS - Os 

saldos remanescentes não comprovados 

ao final de cada ano-calendário 

consideram-se consumidos dentro do 

próprio ano, não servindo como 

recursos para justificar acréscimo 

patrimonial apurado no ano-calendário 

subseqüente. 

 

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A 

DESCOBERTO - DINHEIRO EM 

ESPÉCIE: DECLARAÇÕES DE 

AJUSTE ANUAL ENTREGUES 

TEMPESTIVAMENTE - Devem ser 

aceitos como origem de recursos aptos 

a justificar acréscimos patrimoniais os 

valores informados a titulo de dinheiro 

em espécie, em declarações de ajuste 

anual entregues tempestivamente, salvo 

prova inconteste em contrário, 

produzida pela autoridade lançadora, 

no sentido da inexistência dos 

numerários quando do término dos 

anos-calendário em que foram 

declarados. 

 

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A 

DESCOBERTO - ÔNUS DA PROVA - 

Se o ônus da prova, por presunção 

legal, é do contribuinte, cabe a ele a 

prova da origem dos recursos 

informados para acobertar seus 

dispêndios gerais e aquisições de bens e 

direitos.  
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EMPRÉSTIMO - O mútuo deve ser 

comprovado mediante documentação 

hábil e idônea, não sendo suficiente 

estar consignado nas declarações do 

mutuante e do mutuário. 

 

MÚTUO ENTRE CÔNJUGES - 

Quanto a empréstimos efetuados entre 

ascendentes/descendentes e cônjuges, 

basta que mutuante e mutuário os 

declarem e que o primeiro disponha de 

condições de efetuar o mútuo e ainda, 

que as respectivas declarações tenham 

sido entregues dentro do prazo legal, 

para que o respectivo valor seja aceito 

para cobrir acréscimo patrimonial. 

 

GANHO DE CAPITAL - ALIENAÇÃO 

DE BENS - São tributáveis os ganhos 

auferidos na alienação de bens, 

representados pela diferença entre o 

valor da venda e o custo de aquisição. 

 

Preliminares rejeitadas.‖ 

 

A decisão em tela trata de processo 

administrativo oriundo de auto de 

infração lavrado para exigência de 

crédito tributário de Imposto de Renda 

da Pessoa Física (“IRPF”) decorrente de 

acréscimo patrimonial a descoberto, 

omissão de rendimentos e de ganhos de 

capital na alienação de bens e direitos 

nos anos calendário 1998 a 2001. 

 

Em sua impugnação ao lançamento, o 

autuado argumentou, em síntese, pela 

existência de mútuos, inclusive com seu 

cônjuge, apresentando contratos e 

escritura pública de declaração, pela 

existência de saldo credor oriundo de 

caixa do exercício anterior, pela 

existência de saldo em contas correntes 

conjuntas com seu cônjuge e exclusivas 

de seu cônjuge que não foram 

considerados, pelo equívoco no saldo a 

maior de conta corrente constante de 

planilha fiscal, pelo equívoco no valor 

de alienação de veículo constante do 

documento de alienação, anexando 

declarações nesse sentido. 

 

Foi mantido parcialmente o lançamento 

pela decisão de primeira instância 

administrativa, que entendeu ser 

tributável o acréscimo patrimonial a 

descoberto constatado ao término do 

ano, mas apurado mensalmente, mesmo 

considerando-se o saldo disponível em 

um mês como recurso para o mês 

seguinte, em decorrência de evidenciar 

renda auferida e não declarada.   

 

Ademais, considerou que o 

aproveitamento de saldo de fluxo de 

caixa de um ano para o outro só é 

permitido quando está relacionado na 

declaração de bens, sob condição da 

demonstração de sua existência. No 

tocante aos empréstimos considerou que 

é necessária a comprovação de efetivo 

desembolso e recebimento de valores, 

bem como testemunhas que comprovem 

a ocorrência do negócio jurídico, não 

sendo, suficiente a existência de 

escritura particular. 

 

O autuado interpôs recurso voluntário 

ratificando os argumentos expostos na 

impugnação e acrescentando que o 

mútuo obtido junto ao cônjuge foi 

comprovado por meio de contrato 

particular e escritura pública de 

declaração, que consistem em prova 

idônea da ocorrência do negócio 

jurídico.  

 

Além disso, acrescentou que mera 

alegação pelo Fisco da inexistência 

física de valores em espécie não pode 

tipificar omissão de receitas, 
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considerando inclusive que o ônus da 

prova recai àquele que alega. 

 

Analisando o recurso, o Conselheiro 

Relator prolatou voto no sentido de que 

apesar dos contratos e da escritura 

pública de declaração não atenderem as 

formalidades e poderem ter sido 

realizados apenas em atendimento às 

exigências do Fisco, é razoável um 

mútuo no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil Reais) realizado entre cônjuges, 

ascendentes ou descendentes.  

 

Em adição, em se tratando dos parentes 

acima referidos, basta que o mutuante 

possua condições de realizar o mútuo e 

que mutuante e mutuário declarem em 

suas Declarações de Imposto de Renda 

da Pessoa Física (“DIRPF”), dentro do 

prazo legal, a realização do negócio 

jurídico para que esses possam ser 

aceitos. 

 

Quanto aos valores em espécie 

declarados tempestivamente na DIRPF, 

devem ser aceitos como justificativa de 

acréscimos patrimoniais, salvo se houver 

prova da autoridade fiscal em contrário.   

 

 No tocante aos saldos de recursos de um 

ano calendário para o seguinte, somente 

podem ser aproveitados os valores 

constantes da declaração de bens e 

direitos.  

 

Em conclusão, entendeu o Conselheiro 

por dar parcial provimento ao recurso 

voluntário, excluindo da base de cálculo 

os valores referentes ao acréscimo 

patrimonial a descoberto em especial no 

que se refere ao mútuo obtido junto ao 

cônjuge, por não necessitar de 

comprovação e aos saldos em espécie 

declarados. 

 

Assim, podemos verificar que essa é 

uma importante decisão no sentido de 

que os valores em espécie declarados 

justificam acréscimo patrimonial a 

descoberto e que o mútuo entre cônjuges 

não necessita de comprovação, bastando 

estar constante da DIRPF 

tempestivamente entregue. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 

para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 

desse julgado. 
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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. 


