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Prezados Leitores:  
 
Nesta 40ª edição do nosso informativo 
Nota Tributária do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(“CARF”), comentamos Acórdão em 
que se decidiu pela aplicabilidade do 
artigo 9º da Lei nº 9.430/96 quanto a 
créditos não relacionados às atividades 
típicas da pessoa jurídica, previstas em 
seu objeto social.  
 
Também comentamos decisão em que o 
CARF analisou a tributação, pela 
Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido, de rendimentos oriundos de 
operação de desdobramento e resgate de 
ações com utilização de valores 
provenientes de Reservas de Capital no 
Patrimônio Líquido de sociedade 
investida. 
 
Boa leitura. 
 
 
Perdas no Recebimento de Créditos. 

Dedutibilidade. Requisitos Exigidos. 

 
“PERDAS NO RECEBIMENTO DE 
CRÉDITOS, ABRANGÊNCIA. As 
perdas no recebimento de créditos a que 

se refere o caput do art. 9ª da Lei nº 
9.430/96 não estão limitadas, 
unicamente, às perdas vinculadas ao 
não recebimento de créditos oriundos 
de operações decorrentes das atividades 
inerentes ao objeto social da pessoa 
jurídica, mas sim, em relação aos 
créditos decorrentes de todas as 
atividades da pessoa jurídica, sem 
restrições.  
 
PERDAS NO RECEBIMENTO DE 
CRÉDITOS. DEDUTIBILIDADE, 
REQUISITOS EXIGIDOS. As perdas 
no recebimento de créditos decorrentes 
das atividades da pessoa jurídica, 
quando de valor superior a R$ 
30.000,00 por operação, sem garantia, 
somente poderão ser deduzidas como 
despesas para a determinação do lucro 
real e da base de cálculo da 
contribuição social, quando vencidos 
há mais de um ano, portanto, líquidos 
certos e exigíveis, e desde que iniciados 
e mantidos os procedimentos judiciais 
para o seu recebimento (art. 9º, § 1º, 
inc. II, letra “c” e art. 11, § 1º ambos da 
Lei nº 9.430/94). 
 
PERDAS NO RECEBIMENTO DE 
CRÉDITOS. ENCARGOS 



 

 

SSP - 110897v4  
2

FINANCEIROS SOBRE CRÉDITOS 
VENCIDOS. As receitas financeiras, 
apropriados contabilmente a partir do 
terceiro mês após o vencimento de um 
crédito superior a R$ 30.000,00, não 
recebido, poderão ser excluídas do 
lucro líquido para fins de determinação 
do lucro real e da base de cálculo da 
contribuição social sobre o lucro 
líquido, desde que a pessoa jurídica 
credora houver tomado as providencias 
de caráter judicial necessárias ao 
recebimento do crédito (art. 11, caput e 
§ 1º da Lei nº 9.430/96).” 
 
O julgado em tela refere-se a processo 
administrativo fiscal, por meio do qual 
as Autoridades Fiscais lavraram autos de 
infração para efetuar lançamentos de 
ofício em decorrência do entendimento 
fiscal pela indedutibilidade de perdas no 
recebimento de créditos decorrentes de 
baixa contábil de ativo financeiro - 
representado por Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado de Santa Catarina 
(“LFT/SC”) - da base de cálculo do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Jurídica (“IRPJ”), da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), 
relativamente ao ano calendário de 2003. 
 
Mencionada baixa contábil foi realizada 
pela contribuinte, pois, devido à 
decretação de nulidade de todo o 
processo de emissão dos referidos títulos 
em Ação Popular, a contribuinte não 
vislumbrou possibilidade de recebimento 
de tal crédito. Além disso, a contribuinte 
impetrou mandado de segurança para ver 
garantido seu direito ao recebimento dos 
valores dos títulos, mas não obteve êxito 
nessa demanda. 
 
Com efeito, no processo administrativo 
fiscal em foco discute-se o regramento 
da dedutibilidade de perdas para fins de 

IRPJ e CSLL, que se encontra 
disciplinado pela Lei nº 9.430/96, bem 
como o cumprimento dos requisitos para 
efetivar a dedutibilidade prevista na 
referida Lei, e, também, o tratamento 
diferenciado que deveria ser aplicado ao 
estorno das receitas financeiras 
decorrentes dos créditos incobráveis.  
 
Segundo a Fiscalização, as perdas no 
recebimento dos mencionados créditos 
não seriam dedutíveis da base de cálculo 
do IRPJ e da CSLL, sob o argumento de 
que: (i) as perdas de créditos não 
decorrem de atividades próprias do 
contribuinte, haja vista que os créditos 
em comento decorreram da relação 
jurídica entre o credor e terceiro, ou seja, 
não foram adquiridos diretamente do 
Governo do Estado de Santa Catarina; 
(ii) o contribuinte não promoveu ação de 
cobrança dos títulos vencidos, conforme 
previsto na Lei nº 9.430/96; e (iii) os 
títulos em comento não se enquadrariam 
no conceito de “títulos e valores 
mobiliários”. 
 
Em impugnação, a empresa autuada 
alegou que a expressão “atividades 
próprias” foi indevidamente inserida 
pela Autoridade Fiscal no texto legal, 
uma vez que a Lei em vigor à época dos 
fatos não fazia qualquer menção ao tipo 
de atividade desenvolvida, podendo ela 
ser própria ou não. 
 
Ainda, no tocante à ausência de ação de 
cobrança, argüiu que a Lei nº 9.430/96 
não impõe a propositura de ação de 
cobrança, mas tão somente de 
“procedimento judicial adequado”, 
requisito esse que foi cumprido mediante 
a impetração de mandado de segurança, 
devido à impossibilidade de ajuizamento 
de ação de cobrança.  
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Ademais, sustentou que os títulos em 
discussão enquadram-se no conceito de 
“aplicação de recursos financeiros em 
títulos e valores mobiliários”, conforme 
previsto na IN SRF nº 93/97, que 
regulamenta referida matéria. 
 
Por fim, a contribuinte insurgiu-se contra 
o fato de a Autoridade Fiscal não ter 
adotado tratamento diferenciado às 
perdas autuadas e ao estorno das receitas 
financeiras incidentes sobre o crédito 
principal, que teria tratamento fiscal 
específico no art. 11 da Lei nº 9.430/96. 
 
A Delegacia da Receita Federal de 
Julgamento (“DRJ”) ao analisar os autos, 
julgou improcedentes todas as alegações 
trazidas pela contribuinte, mantendo os 
autos de infração lavrados. 
 
Inconformada com a decisão proferida 
pela DRJ, a contribuinte interpôs recurso 
voluntário repisando as alegações 
apresentadas anteriormente na 
impugnação. 
 
Ao apreciar o caso, o Conselheiro 
Relator entendeu, no tocante à extensão 
da expressão “créditos decorrentes das 
atividades da pessoa jurídica”, que 
assiste razão à contribuinte, pois a 
Autoridade Fiscal inseriu uma palavra 
que originalmente não faz parte do texto 
legal, ou seja, atividades “próprias” da 
pessoa jurídica.  
 
Isto é, não se faz necessário que os 
créditos sejam oriundos das atividades 
típicas da empresa para que seja 
aplicável o artigo 9º da Lei nº 9.430/96. 
Quaisquer créditos detidos pela pessoa 
jurídica têm suas condições de 
dedutibilidade pela reguladas por tal 
artigo. 
 

Quanto às condições para dedutibilidade 
trazidas pela Lei nº 9.430/96, o 
Conselheiro Relator ponderou que a 
exigibilidade dos títulos seria condição 
sine qua non para que se pudesse  
proceder à baixa nos termos do artigo 9º 
da Lei nº 9.430/96. Assim, como existia 
sentença judicial declarando a nulidade 
dos títulos, não haveria de se falar em 
sua exigibilidade, embora estivessem 
vencidos. 
 
Ademais, o Conselheiro Relator 
entendeu que a contribuinte não cumpriu  
o requisito constante do artigo 9º, 
parágrafo 1º, inciso II, alínea “c”, da 
mencionada Lei, qual seja, iniciar e 
manter procedimentos judiciais para o 
recebimento dos créditos. Isso porque, a 
contribuinte não ajuizou ação eficaz para 
o recebimento dos créditos, que no 
presente caso seria ação de restituição do 
valor pago pelos títulos ou de 
indenização perante o Estado de Santa 
Catarina.  
 
Relativamente à dedução procedida 
quanto ao estorno das receitas 
financeiras, o Relator consignou que sua 
dedutibilidade fica condicionada ao 
mesmo embasamento legal da 
dedutibilidade dos créditos tidos como 
incobráveis, vez que tal dedutibilidade 
somente poderá ocorrer quando tiverem 
sido tomadas as providências de caráter 
judicial necessárias ao recebimento do 
crédito, nos termos do artigo 11 da Lei 
nº 9.430/96. 
 
Dessa forma, o Relator entendeu que não 
assiste razão à contribuinte no pleito 
acerca da dedutibilidade do estorno das 
receitas financeiras. 
 
Assim, apesar de ter reconhecido que as 
perdas em comento, se efetivas, estariam 
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abarcadas pelo disposto no caput do 
artigo 9º da Lei nº 9.430/96, o Relator 
negou provimento ao recurso voluntário, 
pois não foram cumpridos os requisitos 
que possibilitam a dedutibilidade das 
perdas no recebimento de créditos. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 
do referido julgado.  
 
 
Desdobramento e Resgate de Ações. 

Base de Cálculo da CSLL 

 
“RECEBIMENTOS. DESDOBRA-
MENTO E RESGATE DE AÇÕES. 
DIVIDENDOS. DESCARACTERIZA-
ÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA CSLL. 
INCLUSÃO. 
Não possuem a característica de 
dividendos, os recebimentos percebidos 
pela investidora relativos ao 
desdobramento e resgate de ações com 
a utilização de lastro proveniente da 
Reserva Especial de Ágio, registrada 
como Reserva de Capital no Patrimônio 
Líquido da investida. Os rendimentos 
assim recebidos devem fazer parte do 
resultado do exercício apurado segundo 
a legislação comercial, base de cálculo 
da CSLL, aplicando-se a essa 
contribuição as mesmas normas de 
apuração estabelecidas para o IRPJ.” 
 
O acórdão cuja ementa está acima 
reproduzida, proferida pela 2ª Câmara da 
Primeira Seção de Julgamento do CARF, 
refere-se a processo administrativo fiscal 
por meio do qual as Autoridades Fiscais 
objetivam a cobrança da CSLL, 
relativamente ao ano-calendário 2001, 
sobre os rendimentos recebidos de sua 
investida no resgate das ações pelo valor 

patrimonial em decorrência do 
mecanismo de “Desdobramento e 
Resgate de Ações”. 
 
Com efeito, a Autoridade Fiscal 
entendeu que os rendimentos originados 
com o mecanismo de “Desdobramento e 
Resgate de Ações”, adotado por empresa 
investida para compensar os acionistas 
minoritários (dentre eles, a contribuinte 
autuada), deveriam ter sido adicionados 
ao lucro líquido da contribuinte, para 
fins de apuração da CSLL.  
 
Isso porque, com a amortização do ágio 
efetuada pela empresa investida, houve a 
diminuição do lucro líquido, com 
consequente impacto negativo no fluxo 
de dividendos devidos às investidoras, o 
que motivou a adoção do citado 
mecanismo, que consistiu no aumento do 
número de ações da investida com base 
no valor patrimonial antes do 
desdobramento e o respectivo 
pagamento aos acionistas, utilizando 
como lastro a própria Reserva Especial 
de Ágio (Reserva de Capital) do 
Patrimônio Líquido. 
 
Inconformado com a autuação, a 
contribuinte apresentou impugnação, 
alegando que o rendimento recebido da 
investida possui caráter de dividendos 
e/ou valores destinados a restabelecer o 
patrimônio investido na sociedade, e, por 
tal motivo, não estaria sujeito à 
incidência da CSLL. 
 
Apreciando a impugnação, a DRJ julgou 
o lançamento procedente em parte, por 
ter constatado erro no cálculo do tributo 
devido, o qual corrigiu de ofício.  
 
Contra essa decisão, a contribuinte 
interpôs recurso voluntário, repisando os 
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argumentos já trazidos na peça 
impugnatória. 
 
Ao apreciar o caso, o Conselheiro 
Relator manteve a autuação fiscal, 
aduzindo, com base nos dispositivos da 
Lei nº 6.404/76 (Lei das S/A) a respeito 
da classificação de reservas de capital, 
dos pagamentos de dividendos e da 
destinação que pode ser dada a essas 
reservas, que o rendimento percebido 
pela contribuinte com lastro na “Reserva 
Especial de Ágio” não pode ser 
caracterizado como dividendos e/ou 
valores destinados a restabelecer o 
patrimônio investido na sociedade, uma 
vez que, essencialmente, inexiste 
previsão legal para o uso de reserva de 
capital para o pagamento de dividendos. 
 
Ponderou o Conselheiro Relator que 
“partindo da constatação de que o 
resgate de ações ocorreu à conta de 
Reserva Especial de Ágio, registrada na 
conta de Reserva de Capital e que esta 
não pode ser utilizada para o pagamento 
de dividendos (exceção ao §5º do art. 17 
aqui não aplicável), forçoso concluir 
que o resgate de ações efetuado pela 
COELCE, e pago à recorrente a título 
de “Demais Rendimentos”, não tem a 
natureza jurídica de “dividendos”, como 
quer fazer crer a autuada”.  
 
E prosseguiu: “(...) quanto à alegação 
de que os valores recebidos teriam o 
propósito de restabelecer o patrimônio 
investido da autuada, cabe dizer que 
essa alteração no patrimônio inocorre 
pela mesma razão já exposta, ou seja, os 
recebimentos pelo desdobramento e 
resgate de ações não tem natureza de 
dividendos. Não tendo a natureza de 
dividendos, é de se considerar que o 
valor contábil dos valores dos 
investimentos (patrimônio investido) em 

participações societárias deva 
permanecer inalterado, não se 
sustentando, por consequência, o 
argumento apresentado pela 
recorrente.” 
 
Além disso, salientou-se que a base de 
cálculo da CSLL é o valor do resultado 
do exercício, considerando os ajustes 
previstos na legislação, de modo que os 
“Demais Rendimentos” devem integrar a 
base de cálculo. Assim, concluiu o 
Conselheiro Relator que, por força do 
art. 2º da Lei nº 7.689/88 e do art. 187 da 
Lei das S/A, também devem compor a 
base de cálculo da CSLL – assim 
entendida como o resultado do exercício 
antes da provisão para o imposto de 
renda – todos os rendimentos percebidos 
pela contribuinte, inclusive os citados 
recebimentos a título de “Demais 
Rendimentos”. 
 
Diante disso, a Turma Julgadora negou 
provimento, no mérito, ao recurso 
voluntário, mantendo o lançamento. 
 
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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