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Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício. 1994
Ementa: COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. COEFICIENTES
DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
Os saldos dos prejuízos fiscais controlados no Livro de Apuração do Lucro
Real devem ser atualizados monetariamente de acordo com os índices
oficiais. O excesso de compensação obtido por intermédio de coeficientes
superiores aos indicados na legislação fica sujeito a lançamento de oficio.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 3' turma especial da primeira SEÇÃO DE
JULGAMENTO, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
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()VISA
nresidente

S

BENEDICTO ÇE4CIO JUNIOR
ReAator
Formalizado em:
8 M A9 200
Participaram, do presente julgamento, os Conselheiros: Luciano Inocêncio
dos Santos, Benedicto Celso Benício Júnior, Walter Adolfo Maresch e José Clovis Alves.
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Relatório
Trata-se do Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
lavrado em 04/03/1998, em decorrência de revisão interna da declaração de rendimentos, anocalendário de 1993, retida em malha na ocasião de seu processamento. A autuação tem como
base a compensação indevida de prejuízos fiscais no mês de setembro e a conversão incorreta
do Lucro Real para Ufir no mês de novembro. O crédito tributário resultante foi de R$
54.100,49, abrangendo tributo, multa de oficio e juros de mora calculados até 28/02/1998.
Inconformada com a autuação, a contribuinte protocolizou impugnação,
reconhecendo seu erro na conversão do Lucro Real em novembro de 1993, mas insurgindo-se
contra a exigência relativa a compensação de prejuízos fiscais em valor maior que o devido.
Afirma que o valor declarado no mês de setembro, CR$ 21.669.702,00, é o correto,
discordando da importância determinada pela Receita Federal.
A autoridade responsável pela apreciação da impugnação interposta,
observando a ausência de intimação para esclarecimento das diferenças apuradas remotamente
ou fundamento de sua eventual dispensa, conforme determina o artigo 30 da IN SRF n.° 94, de
1997, propôs a conversão do julgamento em diligência fiscal, a fim de que a autuante se
manifestasse a respeito.
Os fatos constatados na diligência foram relatados na Informação fiscal de
fls.44/45, cujo trecho encontra-se transcrito a seguir:
"Analisadas as peças constantes do processo e verificado o Livro de
Apuração do Lucro Real (Lalur), em diligência efetuada na sede da
empresa, constatamos o seguinte:
A divergência entre os valores registrados no Demonstrativo das
Compensações de Prejuízo da Receita Federal de fls. 06, e os
consignados pelo contribuinte em sua escrita fiscal, Lalur de ils.41, tem
origem em erro cometido no preenchimento do quadro 04 do anexo 02
da declaração de rendimentos , relativo ao mês de abril/93 ([128),
onde constou na linha 39 o valor de CR$ 3.219.531 como sendo Lucro
Real, quando pela soma das parcelas, trata-se na realidade de prejuízo
fiscal de mesmo valor, ou seja, o contribuinte não colocou o valor
"entre parênteses" o que provocou a glosa no mês de setembro por
não constar nos controles da Receita o valor desse prejuízo. Está
portanto correta, a compensação efetuada pelo contribuinte, conforme
se depreende da análise do seu Livro de Apuração do Lucro Real.
Com relação ao mês de novembro/93 está correto o lançamento
efetuado, uma vez que se convertendo o Lucro Real de CR$ 15.803.927
para Ufir, utilizando-se a Ufir de 30/11/93 equivalente a CR$ 135,55,
obtém-se o valor de 116.591,12 Ufir e não 89.096,45 Ufir como
constou da declaração IRPJ als. 29)."

Neste cenário, o fiscal responsável pela diligência manifestou-se pela
manutenção apenas do lançamento referente à nversão incorreta do Lucro Re 1 para Ufir
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ocorrida em novembro, cancelando-se a exigência fundamentada na compensação de prejuízos
fiscais.
Ao analisar tanto a impugnação apresentada pela contribuinte, quanto o
relatório de diligência fiscal, a 2' TURMA/DRJ-CAMPINAS/SP, optou por manter in totum o
lançamento perpetrado, justificando que em relação ao mês de SETEMBRO/93 que:

"9. A troca de sinais apontada, de fato, afetou os valores do
sistema de controle de prejuízos fiscais. Contudo, mesmo corrigindo-se
esse erro, a importância compensada pela defendente ainda é maior
que a devida. Analisando-se a parte B do Lalur ql. 41), constata-se que
a impugnante utilizou, nos meses de julho e agosto, coeficientes de
atualização monetária diferentes dos oficiais, obtendo um saldo de
prejuízos de períodos anteriores superior a que tinha direito.
10.
O demonstrativo de compensação de prejuízos fiscais de
fls.46/48, cujos saldos já se apresentam recalculados, considerando o
resultado negativo de abril de 1993, mostra que em setembro a
reclamante poderia compensar um montante de CR$ 21.481.540,
praticamente o mesmo valor indicado pelo auto de infração, CR$
21.481.555,00. Ou seja, apesar do erro existente na declaração, a
fiscalização ao executar o procedimento de malha, também detectou a
troca de sinais e fez os ajustes necessários. Essa hipótese é confirmada,
não só pela citada coincidência de valores, mas também pela ausência
de autuação em junho, pois considerando os saldos existentes,
conforme o demonstrativo de .17.06, haveria compensação indevida de
prejuízos fiscais nesse mês, o que não ocorreu, certamente, porque a
falta dos parênteses já havia sido notada.
11.
Assim, conclui-se que a autuação relativa à compensação
indevida de prejuízos fiscais em setembro decorre da utilização de
coeficientes de atualização equivocados, motivo pelo qual se mantém
integralmente os valores lançados por intermédio do presente auto de
infração."

Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou recurso a este Conselho
argüindo que na diligência efetuada a autoridade fiscalizadora teria convalidado a
compensação de prejuízos efetuada pela recorrente em SETEMBRO/93. Por outro lado, se a
compensação fosse indevida por equívoco na aplicação dos índices de correção monetária, no
mínimo deveriam ser explicitados quais os índices aplicáveis a atualização monetária de
prejuízos fiscais no período anterior ao período de apuração autuado.
É o relatório
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Voto
Conselheiro BENEDICTO CELSO BENÍCIO JUNIOR, Relator
O recurso é tempestivo e atende os pressupostos legais para seu segmento.
Dele conheço.
Analisando a parte B do livro de apuração do lucro real da Recorrente (fls.38
a 42), verifica-se que na correção monetária do prejuízo fiscal efetuada nos meses de JUL/93 e
AGO/93 ao invés de utilizar os índices oficiais de 1,3251 e 1,3022, respectivamente, constante
do demonstrativo SAPLI de fls. 46 e 47, devidamente apurado com base nas UFIR's dos meses
de JUN/JUL/AGO de 1993, a contribuinte aplicou indevidamente os índices de 1,309124 e
1,31802, que fizeram com que seu saldo de prejuízo fiscal acumulado em SET/93 fosse de Cr$
21.669.702,00 e não os Cr$ 21.481,555 devidamente esclarecidos na decisão de P instância.
Diante do aqui exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Sala das Sessões, em 1' i 4. março de 2009.
BENEDICTO CEL O B NíCIO JUNIOR
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