
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 decidi-
dos nesse órgão.

Nesta 71ª edição do nosso informativo, comentamos decisão em que a Câmara Superior de Recursos 
Fiscais (“CSRF”) reconheceu a isenção de ITR sobre área de reserva legal, cuja averbação ocorreu em 
momento posterior ao fato gerador.

Também analisamos decisão em que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) declarou 
a nulidade de lançamento fiscal por vício material, em razão da ausência de ordem escrita da autoridade 
competente para a realização de uma segunda fiscalização sobre idênticos fatos.

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

ITR – Área de reserva legal – averbação em momento posterior.

IRPJ – Ausência de Autorização para Reabertura de Fiscalização – Nulidade do Lançamento.

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 tenha uma boa leitura!
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“IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Para que a área de reserva legal possa ser excluída da base de cálculo do ITR ela deve estar averbada à 
margem da matrícula do imóvel. Esta obrigação decorre da interpretação harmônica e conjunta do dis-
posto nas Leis nº 3393, de 1996, e 4.771, de 1965 (Código Florestal), ainda que a averbação se verifique 
em momento posterior à ocorrência do fato gerador mas anteriormente ao início do procedimento fis-
cal.”

Trata-se de Auto de Infração lavrado para a cobrança de Imposto Territorial Rural (“ITR”) do exercício de 
1999, em decorrência da glosa dos valores declarados a título de área de reserva legal.

Na análise do caso, a Terceira Câmara do antigo Terceiro Conselho de Contribuintes negou provimento, 
por voto de qualidade, ao Recurso Voluntário, mantendo a exigência relativa à área de reserva legal. 
Nessa decisão, o Conselho entendeu que sobre a área de reserva legal não haveria incidência do tributo. 
Entretanto, a legitimidade da reserva legal declarada e controvertida deveria ser demonstrada  mediante a 
apresentação da matrícula do imóvel rural, com a respectiva averbação anotada previamente à ocorrência 
do fato gerador do tributo.

Contra essa decisão, o contribuinte interpôs Recurso Especial, com o intuito de afastar a referida exigên-
cia, alegando inexistir obrigação de averbação da reserva legal em momento anterior à ocorrência do fato 
gerador do ITR.

Em relação ao argumento acima, o Conselheiro Relator analisou a legislação aplicável (Lei n° 9.393/96, 
que disciplina o ITR, e a Lei n° 4.771/75, que institui o Código Florestal) e a doutrina sobre a matéria, apon-
tando a existência de duas correntes doutrinárias que tratam sobre os efeitos da averbação da reserva 
legal para fins de isenção de ITR. A primeira corrente entende ser constitutivo o efeito da averbação e 
que, portanto, só existiria o direito à isenção da área de reserva legal se ela estiver averbada à margem 
da matrícula anteriormente à data do fato gerador. A segunda, por sua vez, advoga o efeito declaratório 
da averbação, ou seja, que seria ela dispensável para amparar a isenção do ITR relativamente à área de 
reserva legal, cabendo ao contribuinte provar a existência da referida área por outros meios de prova. 

O Conselheiro Relator se posicionou no sentido de que nenhuma das correntes atenderia, de modo sat-
isfatório, a finalidade da norma que exige a averbação da área de reserva legal. Segundo o julgador, dita 
norma teria propósito extrafiscal de criação do ônus de preservação ambiental, que gravaria o imóvel. 

Ainda, segundo o Conselheiro Relator, na legislação tributária não há definição da data da averbação 
como condicionante à isenção de ITR. Dessa forma, o Conselheiro Relator votou no sentido da necessi-
dade da averbação das áreas de reserva legal, a qual pode ser feita após a ocorrência do fato gerador do 
tributo, desde que antes do início do procedimento de fiscalização. 

Assim, por maioria dos votos, a CSRF deu provimento ao Recurso Especial do contribuinte para afastar a 
glosa dos valores declarados a título de área de reserva legal.
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“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de Apuração: 2002
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL – REABERTURA DE FISCALIZAÇÃO. Tendo sido a primeira 
Fiscalização encerrada sem exame, a segunda fiscalização sobre o mesmo período não é um mero 
prosseguimento daquela, tratando-se de uma nova. A segunda Fiscalização foi iniciada sem que tenha 
havido ordem escrita do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da Receita Federal do Brasil, 
como exigido por lei, indicando o motivo para a nova Fiscalização. Tendo em vista que o art. 906 do 
RIR/99, legislação específica, dispõe que a autorização expressa é um requisito para a existência da 
nova Fiscalização, sua falta leva à nulidade substancial da mesma, não obstante a regra de nulidade 
expressa do art. 59 do Decreto nº. 70.235/72 dela não dispor expressamente. Trata-se de regra criada 
por lei específica e que macula de forma insanável todo procedimento de Fiscalização, vez que a au-
torização, como disposto expressamente na letra da lei, a mesma não pode ocorrer. Não obstante o 
lançamento estar formalmente perfeito, não há que ser sanado. Por sua vez, insanável a nulidade do 
Mandado de Procedimento Fiscal que lhe deu causa, vez que não há como se obter uma autorização 
retroativa para o início do procedimento de fiscalização”.

Trata o julgado em questão de exigência de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda de Pessoa 
Jurídica (“IRPJ”), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), à contribuição ao Programa de 
Integração Social (“PIS”) e a Contribuição ao Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”), atinentes 
ao ano-calendário 2002. O lançamento restou formalizado após a Fiscalização ter arbitrado o lucro do 
Contribuinte, sob a alegação de que este não manteve, em boa ordem e segundo as normas contábeis 
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizadas para resumir ou totalizar, por conta ou subconta, os lan-
çamentos efetuados no Diário. 

O Mandado de Procedimento Fiscal (“MPF”) que lastreou a fiscalização que culminou na lavratura dos 
referidos autos de infração foi o segundo expedido para o Contribuinte em relação do mesmo período, pois 
a fiscalização anterior havia sido encerrada sem qualquer resultado.

Em sede de Impugnação, o Contribuinte esclareceu que estava em processo de falência e, por isso, os 
documentos solicitados pela fiscalização estavam em poder do juízo falimentar, impossibilitando a sua 
apresentação. Nada obstante, o lançamento foi mantido integralmente pela Delegacia da Receita Federal 
de Julgamento (“DRJ”). 

O Contribuinte, então, interpôs Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
(“CARF”), argumentando que foi alvo de fiscalização anterior e que, portanto, os documentos solicitados já 
haviam sido entregues à Receita Federal do Brasil. Alegou também, nulidade do auto de infração lavrado 
em nova fiscalização, para a qual não havia ordem escrita, uma vez que o Contribuinte já havia sido fis-
calizado em relação ao IRPJ sobre o mesmo período de apuração, sem nada ter sido apontado pelas 
Autoridades Fiscais.

Levados os autos à apreciação da 2ª Turma Ordinária da 2ª Câmara da 1ª Seção do CARF, o Conselheiro 
Relator deu provimento ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade do lançamento, baseando-se no 
art. 906, do Regulamento do Imposto de Renda (“RIR”), que estabelece que “Em relação ao mesmo exer-
cício, só é possível um segundo exame, mediante ordem escrita do Superintendente, do Delegado ou do 
Inspetor da Receita Federal”.
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Com base nesse fundamento, o Conselheiro Relator entendeu que, como a fiscalização amparada no 
primeiro MPF foi encerrada sem resultado, a segunda fiscalização, que culminou na lavratura dos autos 
de infração, não era a continuação da primeira, mas um novo procedimento fiscalizatório. Logo, para que 
pudesse ser aberta uma nova fiscalização em relação ao mesmo período, seria necessária uma ordem 
escrita por uma das autoridades referidas no aludido artigo 906 do RIR, o que não se verificou nesse caso. 
Assim, o relator votou por dar provimento ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade do lançamento 
por vício formal.

O Redator Designado acompanhou seu voto em relação ao mérito, porém, discordou em relação à na-
tureza do vício, que caracterizou como material. Segundo ele, o lançamento está formalmente perfeito, não 
possui nenhum vício formal e não há o que ser sanado. Por sua vez, argumentou ser insanável a nulidade 
do MPF que lhe deu causa e viciado o procedimento fiscal, uma vez que não há como se obter uma autori-
zação retroativa para o início do procedimento de fiscalização. 

Acrescentou, ainda, que além de autorização para se iniciar um segundo exame, é necessário que se in-
dique o motivo para a nova fiscalização, não podendo ser o mesmo motivo que originou a primeira. Disse 
também que a autorização expressa, sendo um requisito para a existência de uma nova fiscalização, leva 
à nulidade do procedimento fiscalizatório caso não seja outorgada ao Agente Fiscal.

Por fim, o Conselheiro esclareceu que aquilo que é nulo não pode produzir nenhum efeito jurídico e, caso 
tenha produzido, o reconhecimento dessa nulidade retira esses efeitos, pois esse reconhecimento tem 
eficácia ex tunc.

Diante disso, o CARF deu provimento ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade do lançamento fiscal 
por vício material, cancelando-o integralmente.
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