
Prezados Leitores:

A publicação Nota Tributária # Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem por objetivo                        
atualizar nossos clientes e demais interessados sobre os principais assuntos que estão sendo discutidos 
e decididos nesse órgão.
 
Nesta 88ª edição do nosso informativo, comentamos a decisão em que a Câmara Superior de Recursos 
Fiscais (“CSRF”) cancelou autuação para cobrança de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”), 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), Contribuição ao Programa de Integração Social (“PIS”) 
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) em razão da inobservância 
do regime de competência para o lançamento e por entender que não podem ser alterados os critérios e  
fundamentos utilizados pelo Fisco para a lavratura de Autos de Infração.

Também comentamos decisão em que a CSRF ajustou a base de cálculo da multa isolada ao valor do 
IRPJ e da CSLL apurado no término do ano-calendário, afastando a penalidade aplicada sobre o valor 
insuficiente das antecipações mensais.

Para acessar diretamente o texto referente a cada um desses temas, clique:

Limitação à Revisão do Lançamento – Regime de Reconhecimento de Receitas

Multa Isolada – Estimativas Mensais – Ajuste ao Valor Devido ao Final do Ano-calendário

O escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca dos julgados aqui relatados.

Esperamos que tenham uma boa leitura!
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“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
IRPJ RATEIO DE CUSTOS DESPESAS COMUNS A EMPRESAS DE UM MESMO GRUPO ECONÔMICO 
– Cabe ao sujeito passivo, devidamente intimado, demonstrar a regularidade do procedimento que 
adotou concernente ao rateio de custos entre empresas interligadas. Não logrando fazê-lo, correto o 
Fisco em utilizar o rateio indireto com base no faturamento.
APROPRIAÇÃO DE RECEITAS REGIME DE COMPETÊNCIA CONSTITUIÇÃO DE USUFRUTO                              
ONEROSO DE AÇÕES - A receita decorrente da cessão onerosa de parcela do Ativo Permanente, pela                         
constituição de usufruto, é tributável de acordo com o regime de competência. Os órgãos julgadores 
devem se limitar a rever e exercer o controle do lançamento tributário como colocado no processo, 
fugindo à sua competência alterá-lo.
Recurso Especial do Procurador Provido em Parte.”

Trata o julgado em questão de Autos de Infração lavrados para a constituição e cobrança de IRPJ, 
CSLL, PIS e COFINS referentes aos anos-calendário de 2001 e 2002. Dentre outras infrações                                                            
imputadas ao Contribuinte, o Fisco concluiu que ele contabilizou erroneamente o preço recebido em               
virtude da constituição de usufruto oneroso e temporário de ações de sua propriedade.

O Contribuinte constituiu usufruto sobre ações de sua propriedade em favor de terceiro pelo prazo de 
12 meses e recebeu do usufrutuário, em novembro de 2001, o valor pago pela aquisição temporária dos          
direitos, contabilizando o valor recebido como “dividendos/lucros derivados dessas mesmas ações”. Ocorre 
que, no entender do Fisco, o valor integral recebido deveria ter sido reconhecido como receita e oferecido 
à tributação em 2001, o que ensejou a lavratura dos Autos de Infração.

Tais Autos de Infração foram impugnados pelo Contribuinte e a Delegacia da Receita Federal do Brasil de 
Julgamento (“DRJ”) julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o lançamento. 

Em seguida, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando que, em relação aos valores recebidos 
como contraprestação pelo usufruto das ações, o lançamento equivocou-se ao mensurar sua base de 
cálculo para fins exigência dos tributos. Isso porque o Fisco tributou integralmente no ano-calendário 2001 
a receita que deveria ter sido apropriada ao longo de 12 meses nos anos de 2001 e 2002 (01/11/2001 
a 31/10/2002) em respeito ao regime de competência previsto no artigo 177 da Lei nº 6.404/76.                                    
Segundo o Contribuinte, o lançamento teria adotado o regime de caixa para reconhecimento de receitas 
em detrimento do regime de competência. 

Ao analisar os argumentos do Contribuinte, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”)              
cancelou integralmente a autuação. Todavia, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”)                        
interpôs Recurso Especial alegando que a decisão referente aos valores recebidos a título de usufruto 
de ações contrariou o artigo 187, §1º, da Lei nº 6.404/76 e o próprio regime de competência discipli-
nado na Resolução CFC 750/1993. Subsidiariamente, a PGFN sustenta que o lançamento não deveria 
ter sido integralmente cancelado, mas apenas reduzido à proporção das receitas que deveriam ter sido                            
reconhecidas em 2001.

No julgamento do Recurso Especial da PGFN, a CSRF manifestou-se no sentido de manutenção da               
decisão do CARF que julgou equivocado o lançamento efetuado pela Fiscalização, por entender que a
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autuação violou o regime de competência ao tributar em um único ano-calendário (2001) uma receita que 
deveria ter sido reconhecida ao longo de 12 meses divididos entre dois anos-calendário (2001 e 2002). 

Quanto à alegação da PGFN de que o lançamento deveria ser reduzido e não cancelado integralmente, 
a CSRF entendeu que os órgãos julgadores estão limitados à revisão e controle do lançamento, mas 
não têm competência para alterá-lo, pois não podem modificar os critérios e fundamentos do lança-
mento original. Por essa razão, a CSRF decidiu pela impossibilidade de redução do lançamento e pela                                       
necessidade de cancelá-lo integralmente.

Assim, a CSRF cancelou integralmente o lançamento relativo à exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS 
sobre as receitas operacionais decorrentes da constituição de usufruto oneroso de ações.

“Assunto: Processo Administrativo Fiscal 
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS DO IRPJ E CSLL. LIMITE DE APLICAÇÃO.
A multa isolada reporta-se ao descumprimento de fato jurídico de antecipação, o qual está                                        
relacionado ao descumprimento de obrigação principal. O tributo devido pelo contribuinte surge     
quando o lucro real é apurado em 31 de dezembro de cada ano. Se a imputação de penalidade é feita 
após o encerramento do ano-calendário, o balanço final do exercício é prova suficiente para determi-
nar o limite da multa cuja base não pode ultrapassar o valor do tributo, quando devido sob pena de 
descaracterizar sua natureza de multa imputada em razão de descumprimento de obrigação principal. 
Esse entendimento aplica-se exclusivamente às multas lançadas após o encerramento do respectivo 
ano-calendário. Recurso Especial do Contribuinte Provido em Parte.”

Trata o julgado em questão de exigência de multa isolada sobre o não recolhimento de antecipações 
mensais de IRPJ e CSLL, apuradas sobre base de cálculo estimada, relativas aos anos-calendário de 
1997 a 2001.

Na análise do caso, a 2ª Turma Ordinária da 2ª Câmara da 1ª Seção do CARF deu parcial provimento 
ao Recurso Voluntário do Contribuinte, apenas para reduzir o percentual da multa de 75% para 50%, 
com base na nova redação do artigo 44, inciso II, da Lei nº 9.430/96, dada pela Lei nº 11.488/07, e 
em atenção ao princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código                             
Tributário Nacional (“CTN”).

Contra essa decisão, o Contribuinte interpôs Recurso Especial à CSRF, alegando, em síntese, que 
após o encerramento do ano-calendário não é cabível a aplicação de multa isolada pela insuficiência de                       
pagamento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL.

Ao apreciar o recurso, o Conselheiro redator, designado para elaborar o voto vencedor do acórdão,                    
sustentou que após o encerramento do ano-calendário já é possível apurar o exato valor do tributo                     
devido, o qual deve ser limitador do critério quantitativo da imposição da multa isolada por insuficiência das                  
antecipações recolhidas, devendo ser afastada a aplicação da multa sobre os valores não antecipados.
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Dessa forma, prevaleceu o entendimento de que a multa em tela, por estar vinculada ao                                                                             
descumprimento de obrigação principal – não pagamento de IRPJ e CSLL –, não pode ser aplicada 
em base de cálculo superior ao valor do tributo apurado no balanço final do exercício em que foram                         
constatadas as insuficiências de recolhimento das antecipações.

Diante disso, a CSRF, por maioria de votos, deu provimento parcial ao Recurso Especial do Contribuinte, 
para ajustar a base de cálculo da multa isolada ao valor do IRPJ e da CSLL apurados no término de cada 
um dos períodos e não mais sobre o valor insuficiente das antecipações mensais.
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