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Prezados Leitores:  
 
Nesta 41ª edição do nosso informativo 
Nota Tributária do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(“CARF”), comentamos decisão em que 
esse órgão decidiu que despesas 
financeiras incorridas na captação de 
fundos para realização de Adiantamento 
para Futuro Aumento de Capital 
(“AFAC”) são dedutíveis da base de 
cálculo do Imposto sobre a Renda das 
Pessoas Jurídicas (“IRPJ”) e da 
Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (“CSLL”), mesmo que os 
adiantamentos  feitos não sejam 
remunerados de forma a compensar os 
encargos necessários à captação. 
 
Ainda, analisamos decisão em que o 
Conselho decidiu que o crédito de 
IR/Fonte devidamente demonstrado 
pode ser utilizado na compensação do 
IRPJ devido, independentemente da 
comprovação de que as receitas de que 
derivam o referido crédito tenham 
integrado o lucro real, sendo defeso à 
fiscalização proporcionalizar o IR/Fonte 
conforme suposta omissão de receitas na 
DIPJ.  
 

Boa leitura. 
 
 

Encargos de Captação para realizar 
AFAC. Dedutibilidade. 

 
“ ASSUNTO:  Imposto sobre a Renda 
de Pessoa Jurídica – IRPJ.  
 
EMPRÉSTIMO PARA REALIZAÇÃO 
DE ADIANTAMENTO FUTURO DE 
AUMENTO DE CAPITAL - AFAC. 
DESPESAS FINANCEIRAS. 
 
Consideram-se necessárias as despesas 
financeiras incorridas pela empresa 
que toma empréstimo com o objetivo de 
promover adiantamento futuro de 
aumento de capital – AFAC em 
empresa da qual é acionista, ainda que 
não haja o repasse dos custos 
financeiros incorridos com referido 
empréstimo.”  
 
O Acórdão proferido pela 4ª Câmara da 
Primeira Seção de Julgamento do CARF, 
cuja ementa encontra-se acima 
reproduzida, refere-se a processo 
administrativo fiscal por meio do qual as 
Autoridades Fiscais pretendiam exigir 
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas 
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(“IRPJ”) e Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (“CSLL”), relativos ao 
ano-calendário de 2002, calculados 
sobre a adição ao lucro tributável 
apurado pelo Contribuinte de despesas 
financeiras e despesas com o Imposto 
sobre Operações Financeiras (“IOF”) 
àquelas associadas. 
 
A Autoridade Fiscal relata que o 
Contribuinte captou recursos financeiros 
a juros de sua controladora, e com estes 
mesmos fundos realizou um 
adiantamento para futuro de aumento de 
capital (“AFAC”) em uma sociedade do 
mesmo grupo societário.  
 
No entanto, afirmou a Fiscalização, que 
enquanto o empréstimo contraído gerou 
despesas financeiras e de IOF para o 
Contribuinte, o AFAC não lhe trouxe 
quaisquer benefícios, posto que 
nenhuma remuneração em decorrência 
desse adiantamento foi contratada. Em 
razão disto ele conclui pela glosa dessas 
despesas, pois, “considerando-se que 
recursos destinados a empresas 
coligadas/controladas sem quaisquer 
remuneração [sic] de juros ativos, 
tiveram origem em empréstimos tomados 
de sua controladora com a 
contabilização de despesas a título de 
juros e IOF’s, estas devem ser glosadas 
por desnecessárias, em razão do 
disposto no parágrafo 1º do art. 299 do 
Regulamento do Imposto de Renda”. 
 
Inconformado com a autuação, o 
Contribuinte apresentou sua 
Impugnação, alegando, em síntese, que 
(i) seu estatuto define, entre suas 
atividades sociais, a participação em 
outras empresas, e que, dentro deste 
objetivo empresarial, lhe é permitida a 
realização de AFAC; (ii) o empréstimo 
oneroso por ele contraído tem natureza 

diversa do AFAC, e que, por isso 
mesmo, os encargos por ela suportados 
em decorrência desse mútuo não 
poderiam ser repassados à sociedade 
cujo capital viria futuramente a ser 
aumentado; e (iii) o IOF por ele 
suportado na captação dos fundos, na 
qualidade de tributo, pode ser deduzido 
de seu lucro tributável, nos termos do 
art. 41 da Lei nº 8.981/90. 
 
Após apreciar a Impugnação, a 
Delegacia da Receita Federal de 
Julgamento (“DRJ”) manteve a autuação 
fiscal, aderindo aos fundamentos 
expendidos pela Autoridade Fiscal. 
 
Contra essa decisão, o Contribuinte 
interpôs Recurso Voluntário ao CARF, 
reprisando os argumentos já trazidos na 
peça impugnatória. 
 
Ao apreciar o caso, o Conselheiro 
Relator decidiu dar razão ao 
Contribuinte, excluindo totalmente a 
exigência fiscal. Em seu voto, aduziu 
que as despesas financeiras decorrentes 
do empréstimo captado para fim de 
AFAC são dedutíveis do lucro tributável 
apurado pelo Contribuinte, pois se 
constituem despesas necessárias a sua 
atividade, conforme se verifica da leitura 
das palavras colhidas de seu voto: “A 
mera constatação da ausência de 
cobrança de juros e encargos 
financeiros do AFAC à [...] empresa 
tomadora final não é suficiente para 
tornar as despesas financeiras 
decorrentes do empréstimo como 
indedutíveis.”  
 
Ele prossegue: “a Recorrente tomou 
empréstimo junto à sua controladora 
com o objetivo de realizar investimento 
em sua controlada por meio de AFAC. 
Isso não prova que a despesa do 
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empréstimo é desnecessária; ao 
contrário, estando no objeto social da 
Recorrente a participação em outras 
empresas, entendo que tomada de 
empréstimo com o objetivo de aumentar 
sua participação social em outra 
empresa é totalmente justificável.”  
 
Além disso, o Conselheiro Relator 
salientou que caso o Contribuinte tivesse 
cobrado remuneração da sociedade 
investida em decorrência do AFAC nela 
aportado, esse instituto restaria 
desnaturado para um empréstimo, 
contrato de natureza distinta do aludido 
adiantamento. Sobre o assunto, concluiu 
da seguinte maneira: “a cobrança de 
referidos encargos financeiros é típico 
de contratos de mútuo, e não de 
investimento por meio de adiantamento 
de aumento de capital social.” 
 
Diante disso, a Turma Julgadora deu 
provimento, à unanimidade, ao Recurso 
Voluntário do Contribuinte, mantendo o  
voto que cancelou o lançamento dos 
créditos tributários exigidos.  
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 
do referido julgado.  
 
 
 
 

Declaração de Compensação – 
Possibilidade de Análise de Saldo de 

IRPJ de Anos Anteriores – Notas 
Fiscais não são Suficientes para 

Comprovar IR/Fonte –  
Impossibilidade de Glosa do IR/Fonte 

por via Transversa    
 

“ASSUNTO:  IMPOSTO SOBRE A 
RENDA DA PESSOA JURÍDICA – 
IRPJ 
 
Ano-calendário: 2001 
 
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. 
INOCORRÊNCIA. A Fazenda 
Nacional apenas perde o direito de 
verificar a liquidez e certeza do crédito 
tributário após o transcurso do prazo 
previsto no § 5º, [do art. 74] da Lei nº 
9.430/1996. 
 
IRRF. COMPROVAÇÃO DA 
RETENÇÃO. NOTAS FISCAIS 
DESACOMPANHADAS DOS 
EXTRATOS BANCÁRIOS. 
INSUFICIÊNCIA. Notas fiscais, 
desacompanhadas dos extratos 
bancários, não são elementos de prova 
suficientes para demonstrar a retenção 
na fonte. 
 
COMPENSAÇÃO. Comprovado 
parcialmente a existência do direito 
creditório, devem ser homologadas as 
compensações até o limite do crédito 
reconhecido. 
 
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
 
Ano-calendário: 1998   
 
DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO 
DE VALORES. 
 
Não se insere no conceito de simples 
verificação da liquidez e certeza do 
direito creditório, a glosa de imposto de 
renda retido na fonte regularmente 
comprovado, sob pretexto de não 
escrituração integral das receitas, o que 
equivale ao lançamento de ofício por 
vias transversas, vedado ante a 
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ocorrência da decadência relativa ao 
fato gerador correspondente.” 
 
O Acórdão cuja ementa está acima 
reproduzida, proferida pela 3ª Turma 
Especial de Julgamento da Primeira 
Seção de Julgamento do CARF, refere-
se a processo administrativo fiscal 
oriundo de Declaração de Compensação 
(“DCOMP”) formulada para compensar 
saldo negativo de Imposto sobre a Renda 
das Pessoas Jurídicas (“IRPJ”) apurado 
no ano-calendário de 2001, com débitos 
de IRPJ apurados nos períodos 
subsequentes.  
 
O despacho decisório lavrado pela 
Autoridade Fiscal não homologou a 
DCOMP formulada, sob a alegação de 
que, após analisar o saldo negativo de 
IRPJ apurado pelo Contribuinte em 
relação aos anos-calendário de 1998 a 
2000, verificou-se a inexistência integral 
desse saldo no ano-calendário de 2001, 
pois: (i) não foram aceitas as notas 
fiscais como elementos suficientes para 
comprovar os valores de Imposto de 
Renda Retido na Fonte (“IR/Fonte”); e 
(ii) foram identificados diversos débitos 
de IRPJ, os quais acabaram por 
consumir o referido saldo negativo dos 
aludidos exercícios. 
 
Inconformado com o Despacho 
Decisório proferido, o Contribuinte 
apresentou manifestação de 
inconformidade alegando: (i) a 
decadência do direito de o Fisco 
questionar saldos negativos apurados em 
Declarações de Informações Econômico-
Fiscais das Pessoas Jurídicas (“DIPJ”) 
de anos anteriores; (ii) que deve ser 
reconhecido o direito creditório do 
IR/Fonte com base nas notas fiscais, 
comprovantes de pagamento e controles 
contábeis apresentados; e (iii) que a 

Autoridade Fiscal deixou de considerar 
diversos documentos apresentados pelo 
Contribuinte na apuração do direito 
creditório de IR/Fonte. 
  
A Delegacia da Receita Federal do 
Brasil de Julgamento (“DRJ”) deu 
provimento parcial à manifestação de 
inconformidade, aceitando parcialmente 
as considerações e os documentos 
trazidos pelo Contribuinte em sua 
defesa.  
 
Especificamente em relação ao ano-
calendário de 1998, é interessante 
observar que o direito creditório do 
Contribuinte não foi reconhecido pela 
Autoridade Fiscal, sob o argumento de 
que havia sido informada uma receita 
financeira a menor na DIPJ/99 em 
comparação com a receita presente no 
informe de rendimentos. Sobre o 
assunto, confiram-se as palavras do I. 
Julgador: “Embora o quadro de fl. 291 
indicasse um total de rendimentos 
financeiros de R$ 1.146.419,02, a 
contribuinte declarou em sua DIPJ/99, 
um montante de R$ 965.732,91, razão 
pela qual agiu corretamente a 
Autoridade Fiscal ao aceitar, como 
dedutível, um valor proporcional de 
IRRF, correspondente a R$ 163.731,76, 
ao invés de R$ 194.365,54.”. Isto é, a 
DRJ entendeu que houve uma suposta 
omissão de receitas e, por tal motivo, 
efetuou a glosa do IR/Fonte sobre as 
aplicações financeiras. 
 
Inconformado com a decisão proferida 
pela DRJ, o Contribuinte apresentou 
Recurso Voluntário reprisando os 
argumentos da Manifestação de 
Inconformidade e combatendo os 
argumento presentes na decisão da DRJ. 
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Ao apreciar o caso, a Conselheira 
relatora rejeitou a preliminar de 
decadência, ao entender que o Fisco 
pode analisar o saldo negativo de 
período anteriores (1998 a 2000) para 
verificar o direito creditório pleiteado, 
para ser compensado com débitos de 
IRPJ relativo ao ano-calendário de 2001, 
com base no argumento de que a pessoa 
jurídica é obrigada a conservar toda a 
documentação pertinente ao crédito de 
IRPJ enquanto não prescrito o direito da 
Fazenda questionar tais créditos.  
No que se refere ao mérito, a 
Conselheira analisou o direito creditório 
de IR/Fonte em relação a cada período 
da seguinte maneira: (i) para o ano-
calendário de 1998, manteve o 
entendimento da DRJ, segundo o qual o 
IR/Fonte deve ser considerado de forma 
proporcional ao montante das receitas 
financeiras informadas na DIPJ; (ii) para 
os anos-calendário de 1999 a 2000, 
decidiu reconhecer o montante integral 
do IR/Fonte confirmado, muito embora o 
Contribuinte não tenha declarado a 
totalidade do IR/Fonte por equívoco; e 
(iii) ainda em relação a esses mesmos 
anos-calendário, não reconhecer o 
IR/Fonte demonstrado exclusivamente 
por meio de notas fiscais, 
desacompanhadas dos respectivos 
extratos bancários. 
 
Embora os itens (ii) e (iii) tenham sido 
acolhidos pela turma, especificamente 
em relação ao direito creditório relativo 
ao ano-calendário de 1998 (item i), a 
Conselheira Relatora foi voto vencido. 
Isso porque, entenderam os demais 
Conselheiros que, mesmo sendo direito 
da Autoridade questionar a liquidez e 
certeza do direito creditório, tal direito 
não permite a realização de glosas de 
crédito de IR/Fontecom base em suposto 
equívoco na apuração do IRPJ (omissão 

de receita ou indedutibilidade de 
despesa), que em consonância com a lei 
possue procedimento distinto e 
específico em relação ao processo de 
análise das declarações de compensação.  
 
Salientou-se também que a análise da 
DIPJ muitas vezes não é suficiente para 
concluir com segurança a ocorrência de 
omissão no registro das receitas 
auferidas, uma vez que as contas 
contábeis nem sempre guardam 
correspondência com os valores contidos 
no informe de rendimentos ou outras 
declarações. Isso se deve ao fato de que, 
as receitas financeiras são computadas 
com base no regime de competência, 
enquanto o informe de rendimento é 
formulado com base no regime de caixa.  
 
Veja-se as considerações do Conselheiro 
redator designado: “Se é certo que tem a 
autoridade fiscal a prerrogativa de 
indagar acerca da liquidez e certeza do 
direito creditório apurado pelo 
contribuinte, inclusive sobre períodos 
anteriores que possam ter repercussão 
no crédito pleiteado, tal direito não 
abrange a possibilidade de realizar 
glosas de despesas ou adição de receitas 
supostamente não declaradas o que é 
reservado ao lançamento de ofício na 
forma do CTN.”  
 
E prosseguiu: “ Além de utilizar 
procedimento equivocado pois a simples 
analise da DIPJ não permite concluir 
com segurança de que tenha havido 
qualquer omissão no registro das 
receitas auferidas, acabou a autoridade 
fiscal por realizar lançamento de oficio 
por vias transversas, sobre período de 
apuração já alcançado pela 
decadência.(...) É que as receitas 
informadas pela DIRF nem sempre ou 
quase nunca guardam correspondência 



 

SSP - 115735v4 SSP - 115735v4 SSP - 115735v4  6

com as receitas financeiras declaradas 
na escrituração contábil pois enquanto a 
DIRF é informada pelo regime de caixa, 
a escrituração contábil é regida pelo 
regime de competência.” 
 
Além disso, reforçou o argumento 
referente ao erro de procedimento legal 
adotado pela autoridade, veja-se: 
“Constada a omissão de receita ou 
registro inexato de receitas, tem a 
autoridade fiscal o poder/dever de 
efetuar o lançamento de ofício(...)”. 
 
Diante disso, a Turma Julgadora deu 
parcial provimento ao Recurso 
Voluntário, reconhecendo parcialmente 
o direito ao IR/Fonte pleiteado. 
 
Trata-se de importante precedente para 
os contribuintes, tendo em vista as 
constantes não homologações de 
compensações por proceder à 
fiscalização a proporcionalização do 
IR/Fonte, devidamente comprovado, de 
acordo com as receitas informadas em 
DIPJ. 
 
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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