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Prezados Leitores, 

 

Nesta 12ª edição do nosso informativo 

Nota Tributária do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, 

abordamos recente decisão sobre uma 

conduta que tem sido recorrente por 

parte das autoridades fiscais federais, 

que consiste na glosa de IR/Fonte, para 

fins de composição de saldos negativos 

compensáveis, em razão de supostas 

omissões de receitas que seriam 

constatadas mediante a comparação 

entre as receitas financeiras 

contabilizadas em determinado ano e o 

montante de rendimentos que é 

informado por fontes pagadores 

relativamente aos resgates das aplicações 

financeiras ocorridos no ano em questão. 

 

Ademais, trazemos ao conhecimento dos 

nossos clientes e leitores uma atual 

decisão que analisou o procedimento de 

rateio de despesas, cuja adoção é comum 

em grupos empresariais e tem causado 

diversas autuações fiscais. 

 

Boa leitura. 

 

 

Regime de Competência – 

Rendimentos de Aplicações 

Financeiras - Aproveitamento do 

IR/Fonte 

 
“SALDO NEGATIVO DE IRPJ, 
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA 
FONTE SOBRE APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS - Mostra-se 
equivocada a decisão que negou 
aproveitamento de parte do IRRF sobre 
rendimentos de aplicações financeiras 
ao argumento de que, no mesmo ano-
calendário, as receitas de aplicações 
financeiras declaradas foram inferiores 
ao que seria de se esperar – em face dos 
valores retidos e considerada a alíquota 
de 20%. Sendo os rendimentos 
oferecidos à tributação pelo regime de 
competência, parte das receitas 
correspondentes foram tributadas em 
períodos anteriores, como demonstrado 
pela recorrente.” 
 

O caso em tela trata de pedido de 

restituição combinado com pedido de 

compensação de débitos fiscais, 

fundamentados na existência de saldo 

negativo de IRPJ, o qual é oriundo de 

valor de IR/Fonte retido sobre o resgate 

de aplicações financeiras em 1998. 
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O pedido foi deferido apenas 

parcialmente pelas autoridades fiscais. A 

parte indeferida adveio da alegação de 

que não se poderia acatar parte dos 

valores de IR/Fonte, uma vez que o 

montante de receitas financeiras 

declarado e tributado no ano-calendário 

de 1998 não daria suporte ao valor de 

IR/Fonte retido. 

 

Em sua Manifestação de 

Inconformidade, a qual foi indeferida, o 

contribuinte alegou que as aplicações 

financeiras foram adquiridas em anos 

anteriores, de modo que os rendimentos 

foram sendo apropriados contabilmente 

e declarados ao Fisco na medida em que 

se fazia jus a eles, de acordo com o 

regime de competência. De outro lado, 

quando do resgate dessas aplicações, em 

1998, as fontes pagadoras informaram o 

rendimento de todo o período da 

aplicação, retendo o IR/Fonte respectivo. 

Isso, evidentemente, gerou um 

descompasso entre as receitas 

contabilizadas e declaradas em 1998 

com os rendimentos informados pelas 

fontes pagadoras. 

 

Ao apreciarem o caso, os Conselheiros 

entenderam que, de fato, não há que se 

comparar, para fins de se entender 

legítimo um crédito de IR/Fonte, os 

rendimentos informados pelas fontes 

pagadoras com o montante de receitas 

financeiras contabilizado e declarado em 

DIPJ no ano em questão. Isso porque, 

como as aplicações financeiras foram 

adquiridas em anos anteriores, parte dos 

rendimentos já havia sido contabilizado 

e tributado, não havendo que se falar em 

omissão de receitas no ano do resgate 

das aplicações. 

 

Com efeito, o Ilustre Conselheiro Jayme 

Juarez Grotto é claro ao dizer que, no 

caso em tela, “as receitas financeiras são 

tributadas pelo regime de competência, 

podendo ocorrer, portanto, que parte da 

receita seja oferecida em determinado 

ano-calendário, e o imposto de renda ser 

retido no ano-calendário seguinte, 

quando do resgate do título 

correspondente. Logo, a comparação 

entre os valores da receita financeira 

declarada em determinado período com 

o imposto de renda retido no mesmo 

período, observada a alíquota 

correspondente, como efetuado no 

Despacho Decisório da DRF/Limeira, 

traz distorção no seu resultado”. 

 

Assim, o presente julgado consiste em 

recente precedente no sentido de que a 

conduta das autoridades fiscais de 

glosarem valores de IR/Fonte, que 

compõem saldo negativo dos 

contribuintes, em razão de suposta 

omissão de receitas advinda da 

comparação de informes de rendimentos 

com as receitas financeiras 

contabilizadas no ano, é improcedente. 

Aliás, esse tipo de ocorrência tem sido 

muito comum em Despachos Decisórios 

da Secretaria da Receita Federal do 

Brasil em processos de restituição e 

compensação. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca deste julgado. 
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Rateio de Despesas – Critério de 

Rateio – Forma de Comprovação 

 
“IRPJ – RATEIO DE CUSTOS – 
DESPESAS COMUNS A EMPRESAS 
DE UM MESMO GRUPO 
ECONÔMICO – As despesas comuns a 
diversas empresas de um mesmo grupo 
econômico, lançadas na contabilidade 
da empresa controladora, podem ser 
rateadas para efeito de apropriação aos 
resultados de cada uma delas, com base 
no "Convênio de Rateio de Custos 
Comuns", desde que fique justificado e 
comprovado o critério de rateio.” 
 

Nesse julgado foi apreciado auto de 

infração lavrado para a redução de 

prejuízo fiscal de IRPJ e de base 

negativa da CSLL, em razão de glosa de 

despesas deduzidas na apuração do 

Lucro Real, advindas de rateio de custos 

entre empresas do mesmo grupo 

econômico. 

 

Com efeito, o contribuinte em questão 

havia celebrado um “Convênio de Rateio 

de Custos Comuns – CRCC”, pelo qual 

se determinou o compartilhamento, entre 

empresas do mesmo conglomerado, de 

diversas estruturas administrativas, 

sendo que o critério a ser utilizado para a 

apropriação das despesas comuns seria 

variável conforme o tipo de atividade 

desenvolvida. Isto é, o critério não seria 

nem o de imputação direta nem o de 

imputação indireta. 

 

Em oposição ao método indireto, no qual 

o rateio das despesas é feito não de 

acordo com a efetiva utilização das 

atividades comuns, mas sim por variados 

parâmetros, tais como o faturamento, no 

método direto verifica-se o real uso que 

cada empresa teve com relação às 

atividades que geraram os custos 

(funcionários, máquinas etc). 

 

A fiscalização entendeu que o 

contribuinte em questão não logrou êxito 

em comprovar que efetivamente incorreu 

no montante de despesas que lhe foram 

atribuídas pelo critério de rateio, motivo 

pelo qual não estariam comprovadas a 

necessidade, usualidade e normalidade 

das despesas. Assim, a fiscalização 

aplicou o aludido método indireto, 

verificando o montante de despesas que 

seria passível de dedução, e procedeu à 

glosa do valor excedente. 

 

Em sua impugnação, o contribuinte 

apresentou laudo de avaliação sobre o 

critério de rateio utilizado, elaborado por 

empresa de auditoria, no qual se 

concluiu pela correção das despesas 

apropriadas. A Delegacia da Receita 

Federal de Julgamento não apreciou o 

referido laudo, por entender que poderia 

ter sido apresentado ainda à fiscalização, 

não podendo o contribuinte ora fazê-lo. 

 

Quando da interposição do recurso 

voluntário, o contribuinte anexou dois 

novos laudos contábeis, elaborados por 

renomadas empresas de auditoria, que 

também deram suporte à apropriação de 

despesas que foi feita. 

 

Ao apreciarem o caso, os conselheiros 

inicialmente perquiriram sobre a 

possibilidade de apresentação dos laudos 
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já durante o litígio. Alegando que se 

deve fazer uma ponderação entre, de um 

lado, os princípios da verdade material e 

da informalidade e, de outro lado, o 

princípio finalístico do processo, que 

veda o prolongamento ad eternum da 

cognição processual, os conselheiros 

concluíram que, como pelos laudos 

apresentados se podia inferir que, de 

plano, a metodologia de rateio foi 

adequada e as despesas apropriadas 

estavam corretas, os laudos deveriam ser 

aceitos.  

 

Caso fosse necessária nova diligência 

em função dos laudos apresentados no 

transcorrer do processo, deveria 

prevalecer o princípio finalístico do 

processo e os laudos não seriam aceitos. 

 

Dessa forma, tendo em vista que os 

laudos foram conhecidos pelos 

conselheiros, estes entenderam por bem 

acatar o método de rateio utilizado e 

cancelar a glosa das despesas, uma vez 

que estaria comprovada a forma pela 

qual as despesas foram apropriadas. 

 

Esse precedente revela a importância de 

as empresas, ao implementarem rateio de 

despesas, estabelecerem critério cuja 

verificação e comprovação sejam 

possíveis, em face de eventual 

fiscalização. Ainda, é desejável que, 

durante o procedimento fiscalizatório, a 

empresa já apresente laudo contábil que 

comprove que a apropriação das 

despesas foi feita de forma correta, 

evitando-se o risco de não serem aceitos 

posteriormente. 

 

Por fim, vale observar que, nesse caso, a 

fiscalização não questionou se teria 

havido prestação de serviços entre as 

empresas do grupo, como não raro 

ocorre em autuações fiscais relativas a 

procedimentos de rateio de despesas.  

 

De fato, em que pese ter sido utilizado o 

termo “prestação de serviços” em alguns 

pontos do relatório do julgado, restou 

evidente que o mérito da natureza 

jurídica das atividades compartilhadas 

via contrato de rateio não foi objeto de 

análise. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca deste julgado. 
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