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OPERAÇÕES DE FOMENTO — OMISSÃO DE
RECEITAS — PERDAS NO RECEBIMENTO DE
CRÉDITO — As perdas no recebimento de crédito,
para que possam ser reconhecidas, devem obedecer
ao disposto nos artigos 340 a 343 do RIR/99. Não há
nos autos como aferir a vinculação dos títulos
apresentados com as operações que deixaram de ser
registradas, pois nada foi contabilizado.
JUROS DE MORA — SEL1C — Conforme súmula n°4
do Primeiro Conselho de Contribuintes, correm juros
moratórias com base na taxa Selic a partir de 1995.
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Recurso negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por
FOMENTO MERCANTIL FAROL LTDA.
ACORDAM os Membros da PRIMEIRA CÂMARA do PRIMEIRO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES, por unanimidade votos, NEGAR provimento ao
recurso, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
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Participaram, ainda, do presente julgamento os Conselheiros SEBASTIÃO RODRIGUES

CABRAL, PAULO ROBERTO CORTEZ, SANDRA MARIA FARONI, VALMIR SANDRI,
CAIO MARCOS CÂNDIDO e JOÃO CARLOS DE LIMA JÚNIOR

Processo 11030.002002/2002-72
Acórdão n.• 101-95.882

Fls. 3

Relatório
Trata-se de exigência de IRPJ e CSLL, para os exercícios acima destacados.
São as seguintes as imputadas infrações:
- omissão de receitas pela falta de escrituração de ganhos com deságios em
operações de factoring;
- glosa de perdas na recuperação de créditos por falta de comprovação.
A decisão recorrida manteve integralmente o lançamento, assim resumindo o
julgado em sua ementa:
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Se o auto de infração possui todos os requisitos necessários a sua
formalização, estabelecidos pelo art. 10 do Decreto n°70.235, de 1972,
e se não forem verificados os casos taxativos enumerados no art. 59 do
mesmo decreto, não é nulo o lançamento de oficio.
INCONSTITUCIONALIDADE
Às autoridades administrativas compete examinar a adequação dos
procedimentos fiscais com as normas legais vigentes, não lhes
competindo apreciar a conformidade de lei, validamente editada
segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto, com os
demais preceitos emanados da própria Constituição Federal ou de
outras leis, a ponto de declarar-lhe a nulidade ou inaplicabilidade ao
caso expressamente previsto, matéria reservada, também por força de
dispositivo constitucional, ao Poder Judiciário.
JUROS DE MORA SELIC
A exigência dos juros de mora processada na forma dos autos está
prevista em normas regularmente editadas e, até o momento, não
consta que os tribunais superiores tenham analisado e decidido,
especificamente, a inconstitucionalidade dos dispositivos legais
correspondentes.
MULTAS DE OFÍCIO. LANÇAMENTO
As multas de oficio são de aplicação obrigatória nos casos de
exigência de tributos decorrentes de lançamentos de oficio, não
podendo o percentual ser diminuído por falta de previsão legal.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
Ementa: LUCRO REAL. DEDUÇÃO DAS PERDAS EM OPERAÇÕES
E NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS
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As perdas em operações e no recebimento de créditos somente poderão
ser consideradas dedutíveis para efeitos de apuração do lucro real se
forem observados os limites e as condições estabelecidas nos arts. 340
a 343 do RIR199.
LANÇAMENTO DECORRENTE. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se ao
lançamento decorrente, quando não houver fatos ou argumentos novos
a ensejar decisão diversa.

Em seu recurso, apresenta a recorrente os seguintes argumentos:
- alega que na composição da base de cálculo por receitas omitidas deixou o
fisco de considerar, em contraposição, perdas na recuperação de crédito, ou seja, "não
observou todos os elementos que influenciam na composição do lucro líquido";
- afirma que apresentou os títulos correspondentes a essas perdas, e que
"referidos títulos são adquiridos sem direito de regresso";
- ancora seu entendimento nos artigos 340 a 343 do RIR199;
- no tocante às perdas no recebimento de créditos glosadas pela fiscalização,
afirma ter apresentado documentação hábil para sua comprovação;
- propugna pela inconstitucionalidade da taxa Selic.
Há arrolamento em processo apartado, conforme fls. 454. Os créditos de PIS e
COFINS foram redirecionados a outro processo, conforme decisão recorrida.
É o Relatório.
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Voto

Conselheiro MARIO JUNQUEIRA FRANCO JUNIOR, Relator
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Dele conheço.
Os valores apurados como omissão de receita derivam de fiscalização na órbita
da pessoa física do sócio da contribuinte, onde verificou-se grande movimentação financeira
em conta corrente conjunta de todos os sócios.
A base do lançamento derivou de borderõs encontrados com a contribuinte.
A contribuinte não discorda da omissão de receita lançada. Pede apenas que lhe
seja facultado a dedução de perdas no recebimento de créditos.
No entanto, não há nos autos como aceitar tais perdas.
Inicialmente, nada restou contabilizado, sendo este elemento necessário para
aferição dos requisitos previstos nos artigos 340 a 343 do RIR199.
A decisão vergastada bem colocou a questão:
Vê-se que as perdas no recebimento de créditos somente poderão ser
consideradas dedutiveis para efeitos de apuração do lucro real, se
observadas as condições impostas pela legislação citada e que tenham
sido reconhecidas contabilmente.
Não é o caso dos autos. A contribuinte não comprovou o registro
contábil dos créditos que considera como perdas, como também não
comprovou a titula ridade sobre esses títulos.

Adicionalmente, não há como relacionado tais perdas aos ganhos lançados como
omitidos. Cabia ao contribuinte produzir tal elemento de convicção.

Para as perdas registradas, e também glosadas, não se pode precisar pelos
elementos dos autos tenha a contribuinte registrado as operações correspondentes.

Sem a contabilização das mesmas, impossível qualquer dedução por perda no
recebimento de créditos.

Não basta que existam as perdas, devem estas corresponder a operações
efetivamente registradas em sua contabilidade, para que se possa iniciar a verificação dos
requisitos de dedutibilidade.
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A questão da Selic encontra-se sumulada por este Primeiro Conselho, através da
Súmula n° 4:
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Sala das Sessões, em 10 de novembro de 2006
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