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Prezados Leitores, 

 

Nesta 11ª edição do nosso informativo 

Nota Tributária do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, 

abordamos recente decisão sobre a 

possibilidade do laudo de avaliação ser 

elaborado após a constituição da 

respectiva reserva de reavaliação de 

ativos, sem que isso implique na 

tributação imediata dessa reserva. 

 

Ademais, trouxemos à tona nova decisão 

que sinaliza no sentido de permitir às 

instituições bancárias o registro de 

receitas financeiras pelo regime de caixa, 

quando relativas a contratos de mútuo 

em estado de inadimplência. De fato, 

trata-se de decisão especial relevância no 

presente momento econômico, motivo 

pelo qual levamos ao conhecimento de 

nossos clientes e leitores. 

 

Boa leitura. 

 

 

Laudo de Avaliação Irregular e 

Possibilidade de Diferimento da 

Tributação da Reserva de Reavaliação 

 

“IRPJ - RESERVA DE 
REAVALIAÇÃO DA MARCA - 
Comprovado que o aumento do valor da 
marca está baseado em laudo de 
reavaliação que atendeu os requisitos 
do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei nº 
6.404/76, e que o laudo apresentado 
teve como referência a reavaliação da 
marca em 31 de dezembro de 1998, o 
fato de a conclusão do laudo e o 
registro contábil terem se dado em data 
posterior não impedem o diferimento da 
tributação.” 
 

Em breve síntese, o caso em tela trata de 

autuação fiscal para a exigência de 

Imposto de Renda - Pessoa Jurídica 

(“IRPJ”) e de Contribuição Social sobre 

o Lucro Líquido (“CSLL”) em 

decorrência da não adição ao lucro 

líquido, em 31.12.1998, da realização da 

reserva de reavaliação da marca. 

 

Conforme a fiscalização, a empresa 

deveria ter adicionado o valor da 

reavaliação da marca ao lucro líquido do 

exercício findo em 31.12.1998, em 

virtude de incongruências no Laudo de 

Avaliação, pois apesar de a reserva ter 

sido contabilizada em 31.12.1998, o 



 

 

 

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

PUGLIESE 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. 

2

Laudo teria sido elaborado em data 

posterior. 

 

Em impugnação, o contribuinte alegou 

que o valor resultante da avaliação não 

poderia ser adicionado ao lucro real para 

fins de tributação pelo IRPJ e pela 

CSLL, pois não se deu a hipótese de 

realização da reserva de reavaliação.  

 

Alegou também que eventuais 

imperfeições no Laudo de Reavaliação 

não são suficientes para sua 

descaracterização, observando ainda que, 

embora a fiscalização tenha taxado o 

Laudo de inidôneo, utilizou os valores 

nele apurados para fazer incidir a 

tributação, configurando evidente 

contradição. 

 

A Turma Julgadora de 1ª instância 

manteve o lançamento, considerando 

que, à época da contabilização da 

reavaliação, 31/12/1998, não existia o 

Laudo, pois este foi realizado em 

período posterior ao encerramento do 

exercício. Assentou que, não havendo o 

laudo, a tributação da reserva não 

poderia ser diferida (adiada) mesmo 

enquanto mantida em conta de reserva 

de reavaliação, nos termos do art. 382, 

§3º do RIR/94.  

 

Diante disso, o contribuinte interpôs 

recurso voluntário à 1ª Câmara do 1º 

Conselho de Contribuintes. 

 

Analisando o caso, os Conselheiros 

entenderam que o Laudo preencheu os 

requisitos de validade da Lei nº 

6.404/76, e, como nele foi feita menção 

à data-base de avaliação da marca (no 

caso, 31.12.1998), o Laudo tem plenos 

efeitos para o exercício findo em 

31.12.1998, ainda que tenha sido 

confeccionado em data posterior à da 

contabilização. 

 

Com efeito, e trazendo jurisprudência da 

própria Câmara no mesmo sentido, os 

Conselheiros observaram que o fato de a 

conclusão do laudo ter se dado em data 

posterior à contabilização da reavaliação 

não impede o diferimento da tributação 

para a ocasião da efetiva realização 

desse valor. Determinou-se, portanto, o 

cancelamento da tributação da reserva de 

reavaliação da marca. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca deste julgado. 

 

 

Contabilização de Receitas 

Financeiras – Possibilidade de Adoção 

do Regime de Caixa 

 
“IRPJ E CSLL – LUCRO REAL – 
GLOSA DE DESPESAS NÃO 
COMPROVADAS – RENDIMENTOS 
DECORRENTES DE ENCARGOS 
FINANCEIROS DEVIDOS POR 
CLIENTES MUTUÁRIOS 
INCIDENTES SOBRE CRÉDITOS 
VENCIDOS NÃO APROPRIADOS AO 
LUCRO LÍQUIDO – RETIFICAÇÃO 
DO PREJUÍZO FISCAL E DO 
SALDO NEGATIVO DA CSLL. O 
princípio do regime de competência, 
previsto no artigo 9º da Resolução CFC 
nº 750, de 29 de dezembro de 1993, é o 
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vigente em nosso sistema, importando 
no reconhecimento das receitas, custos 
e despesas quando de sua realização, 
não importando o seu recebimento em 
moeda. No entanto, na mesma 
resolução, artigo 10, tem-se o 
denominado Princípio da Prudência 
que consiste na adoção do menor valor 
para os componentes do ativo e do 
maior para os do passivo, quando 
existam alternativas igualmente válidas 
para a quantificação das mutações 
patrimoniais que alterem o patrimônio 
líquido. Assim, se pela natureza do 
crédito restar dúvidas quanto a sua 
efetiva realização, em face do Princípio 
da Prudência, o regime de competência 
é preterido, devendo tal receita ser 
reconhecida contabilmente apenas 
quando efetivamente realizada, caso 
assim ocorra.” 
 

Nesse julgado foi apreciado auto de 

infração lavrado para a redução de 

prejuízo fiscal de IRPJ e de base 

negativa da CSLL
1
, em razão da não 

apropriação, no resultado contábil da 

empresa (instituição financeira), de 

receitas financeiras referentes aos juros 

moratórios decorrentes de inadimplência 

em contratos de mútuo. 

 

Com efeito, o contribuinte contabilizou a 

contrapartida das referidas receitas 

financeiras em conta redutora de ativo, 

não as registrando em conta de 

resultado. Isso porque, segundo a 

empresa, os mutuários em questão 

                                                 
1
 Em que pese constar na ementa a expressão 

“saldo negativo da CSLL”, trata-se, em verdade, 

de base negativa dessa contribuição. 

encontravam-se em situação de 

inadimplência, não havendo qualquer 

expectativa de recebimento dos juros 

moratórios. 

 

Por outro lado, entendeu a fiscalização 

que a contabilização feita pelo 

contribuinte foi equivocada, uma vez 

que vige em nosso ordenamento 

jurídico-tributário o princípio contábil da 

competência, pelo qual o registro das 

receitas e despesas dá-se no momento 

que o contribuinte faz jus a elas, e não 

quando de seu efetivo recebimento. 

 

Chamados a emitir seu entendimento 

sobre o caso, os Conselheiros deram 

provimento ao recurso voluntário da 

empresa, sob o argumento de que o 

princípio contábil da competência deve 

ser sopesado com o princípio contábil da 

prudência, o qual determina que, em face 

de alternativas igualmente válidas para o 

registro de mutações patrimoniais, se 

deve adotar o menor valor possível para 

o ativo e o maior para o passivo. 

 

Sendo assim, afirmaram os Conselheiros 

que, estando comprovado o estado de 

inadimplência relativo aos contratos de 

mútuo, pode o contribuinte reconhecer a 

receita financeira a eles relativa na 

medida de seu efetivo recebimento, isto 

é, pelo regime de caixa. 

 

Ainda, os Conselheiros ponderaram que 

o próprio Banco Central (“BACEN”) 

determina às instituições bancárias que, 

passados 60 dias de inadimplência, não 

podem lançar a resultado os créditos que 

tenham contra tais devedores. Além 

disso, o advento do artigo 11 da Lei n.º 
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9.430/96, que cuida da formação da 

provisão para devedores duvidosos, teria 

no âmbito fiscal, segundo os 

Conselheiros, o mesmo espírito da 

norma do BACEN. 

 

Em conclusão, essa recente decisão, que 

conta com alguns precedentes no mesmo 

sentido, reveste-se de especial 

importância nesse momento de crise 

econômica, no qual cresce o índice de 

inadimplência em diversos setores da 

economia, em especial o financeiro. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca deste julgado. 
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