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Sessão de

16 de setembro de 2008
Recorrente CONSTRUTORA GELAS E MENIN LTDA
Recorrida
3a TURMA/DRJ-RIBEIRÃO PRETO/SP

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -

IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 1998
LUCRO INFLACIONÁRIO REALIZADO.
É válida a adoção das informações constantes do SAPLI para
apuração de crédito tributário concernente à realização de lucro
inflacionário. Não logrando o contribuinte comprovar a
incorreção dos dados lançados no SAPLI, é de se considerar
válido o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por
CONSTRUTORA GELAS E MENIN LTDA.
ACORDAM os Membros da Sétima Turma Especial do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do
relatório e voto que passam ai t jog
- IA . o presente julgado.

Ift

1
MARCO:
il,
41/4N US NEDER DE LIMA
Presideni/ isea-ak- v%,
-......a.----E FERREIRA DE MORAES
Relatora
1
articgagm?0043a, do presente julgamento, os Conselheiros Lavinia Moraes de
Almeida Nogueira Junqueira e Leonardo Lobo de Almeida.
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Relatório
Por bem descrever os fatos relativos ao contencioso, adoto o relato do órgão
julgador de primeira instância até aquela fase:
"Em revisão da declaração de rendimentos de imposto sobre a renda
de pessoa jurídica (JRPJ) do ano-calendário de 1998 da empresa
supra, segundo consta da descrição dos fatos, foi constatado que a
contribuinte não efetuou a realização do lucro inflacionário
estabelecido pela legislação, infringindo o Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n" 1.041, de 11 de janeiro de 1994
(RIR/1994), art. 529, e a Lei nO 9.430, de 1996, art.54.
O crédito tributário lançado totalizou R$ 22.985,35 (vinte e dois mil e
novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), conforme
demonstrativo de fl. I, tendo sido lavrado o auto de infração defls. 2/5,
para exigir o IRPJ nos seguintes termos:
Imposto:R$ 8.556,83
Juros de mora:R$ 8.010,90
Multa proporcional:R$ 6.417,62
Notificada do lançamento em 13/03/2003, conforme aviso de
recebimento de fls. 76, a interessada, por seu representante legal,
ingressou, em 14/04/2003, com a impugnação de fls. 78/83, alegando,
em suma:
•

Foram computadas no lançamento importâncias
correspondentes ao lucro inflacionário cuja realização legal
tem por competência os anos-calendário de 1994, 1995, 1996 e
1997, todos já alcançados pelo instituto da decadência;

•

Mesmo se considerado o percentual mínimo de realização
obrigatória a cada ano, o lançamento só poderia ser
formalizado pelo valor do lucro inflacionário acumulado
existente em 31/12/1993, corrigido monetariamente, deduzido
das realizações compulsórias até 31/12/1997, inclusive;

•

No mérito, a revisão isolada de apenas uma declaração de
rendimentos, para verificar fatos que se projetam no tempo,
pode conduzir a equívocos prejudiciais na aplicação da
legislação tributária;

•

Para aferir o efetivo saldo de lucro inflacionário a tributar no
ano de opção pelo lucro presumido (1998), torna-se
indispensável estabelecer, a cada ano transcorrido, a relação
percentual entre os bens e direitos ativos sujeitos à correção
monetária realizados no período e a média do valor contábil
desses ativos (R1R/1994, art. 417, § lo);
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•

As declarações de ajuste, fonte de todas as informações
necessárias, encontram-se nos arquivos da repartição,
podendo ser compulsadas a qualquer momento ou
colacionadas por cópia aos autos;

•

Os percentuais de realização do ativo em 1994 e 1995
totalizaram 75,79% e 11,67%, respectivamente;

•

Nos anos de 1996 e 1997 os percentuais de realização foram
inferiores ao percentual de realização mínima (10%),
impondo-se a aplicação deste;

•

A estrita obediência aos mandamentos legais resulta na
apuração do lucro inflacionário acumulado em 31/12/1997,
sujeito à tributação no primeiro trimestre de 1998, no valor de
R$ 9.881,23, já computados os efeitos da decadência, argüida
em preliminar.
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Requereu seja acolhida a preliminar de decadência, sejam refeitos os
cálculos de realização do lucro inflacionário segundo os ditames legais
e seja cancelado o crédito tributário indevidamente constituído."

A 4a Turma acolheu em parte a impugnação, proferindo o Acórdão DRJ/RPO n°
14.378/2006 (fls. 225/228), assim ementado:
"LUCRO INFLACIONÁRIO. DECADÊNCIA.
Devem ser consideradas realizadas as parcelas do lucro inflacionário
acumulado de períodos já atingidos pela decadência do direito de
lançar.
IMPUGNAÇÃO. ÓNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, sob risco de impedir sua
apreciação pelo julgador administrativo."

Não se conformando com os termos do v. acórdão, em recurso de fls. 60/65, a
contribuinte contra ele se insurgiu, alegando, em síntese, o seguinte:
a) A recorrente é pessoa jurídica inativa, conforme cópia da Declaração Simplificada
Inativa 2006 e 2007, não possuindo qualquer bem ou direito registrado no patrimônio
passível de arrolamento, o que nos termos do art. 2°, § 1°, da IN SRF n° 264/2002, não
impede o seguimento do recurso.
b) A Turma Julgadora não solicitou cópias e examinou as declarações de rendimentos em
poder da repartição fiscal, para aferir a exatidão dos cálculos de realização do ativo
obtidos mediante o manuseio dos números nelas lançados, extraídos dos registros
contábeis e fiscais da pessoa jurídica.
c) O princípio da verdade material, determina ao julgador pesquisar exaustivamente os
fatos, carreando para o processo todos os dados, informações, e documentos a respeito
da matéria tratada, entre os quais, cópia de declarações dos períodos alegados na
impugnação.
Cir
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d) O art. 16, inciso III, do PAF, não pode agasalhar justificativa para contrariar o disposto
no art. 36, da Lei n°9.784/1999.
e) Na peça impugnatória foi demonstrada realização de lucro inflacionário no percentual
de 75,79% no ano calendário de 1994, revelando expressão monetária de R$ 35.305,25,
que acarretou redução do lucro inflacionário acumulado de R$ 46.583,00 para R$
11.277,75.
f) Em 1995 a relação percentual entre a média do valor contábil do ativo sujeita a
correção monetária e o ativo realizado ficou em 11,67%, ensejando realização no valor
de R$ 1.611,71, que deduzido do saldo anterior de LID corrigido resultou no saldo a
realizar de R$ 12.199,04.
g) Para os anos calendário de 1996 e 1997 foi considerada a realização mínima de 10%
tendo em vista que o percentual de realização do ativo situou-se em patamar inferior a
esse coeficiente.
h) O saldo do lucro inflacionário acumulado no início do ano calendário de 1996 era de
R$ 7.603,35. Considerando a realização mínima obrigatória de 10% neste exercício e
também no subseqüente, quando da opção pela tributação com base no lucro presumido
— I° trimestre de 1998 — o saldo a realizar estava reduzido a R$ 6.158,71, sendo esta a
importância sujeita a tributação.
i) Os preceitos legais aplicáveis à determinação do lucro inflacionário realizado em cada
período não prevê a adoção do percentual mínimo obrigatório nos casos em que, levado
por erro de fato, o contribuinte deixa de preencher o anexo correspondente.
É o relatório.

Voto
Conselheira SELENE FERREIRA DE MORAES, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
Não serão apreciadas as alegações relativas à necessidade de arrolamento de
bens, em face da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos da ADI n° 1.976-6,
transitada em julgado em 25/05/2007, assim ementada:
"EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART.
32, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 33, § 2°, DO DECRETO
70.235/72 E ART. 33, AMBOS DA MP 1.699-41/1998. DISPOSITIVO
NÃO REEDITADO NAS EDIÇÕES SUBSEQUENTES DA MEDIDA
PROVISÓRIA TAMPOUCO NA LEI DE CONVERSÃO.
ADITAMENTO E CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA NA LEI
10.522/2002. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO CONTEÚDO DA
NORMA IMPUGNADA. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE

e
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RELEVÂNCIA E URGÉNCIA. DEPÓSITO DE TRINTA PORCENTO
DO DÉBITO EM DISCUSSÃO OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE
BENS E DIREITOS COMO CONDIÇÃO PARA A INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DEFERIDO. Perda de
objeto da ação direta em relação ao art. 33, caput e parágrafos, da MP
1.699-41/1998, em razão de o dispositivo ter sido suprimido das
versões ulteriores da medida provisória e da lei de conversão. A
requerente promoveu o devido aditamento após a conversão da medida
provisória impugnada em lei. Rejeitada a preliminar que sustentava a
prejudicialidade da ação direta em razão de, na lei de conversão,
haver o depósito prévio sido substituído pelo arrolamento de bens e
direitos como condição de admissibilidade do recurso administrativo.
Decidiu-se que não houve, no caso, alteração substancial do conteúdo
da norma, pois a nova exigência contida na lei de conversão, a
exemplo do depósito, resulta em imobilização de bens. Superada a
análise dos pressupostos de relevância e urgência da medida
provisória com o advento da conversão desta em lei. A exigência de
depósito ou arrolamento prévio de bens e direitos como condição de
admissibilidade de recurso administrativo constitui obstáculo sério (e
intransponível, para consideráveis parcelas da população) ao exercício
do direito de petição (CF, art. 5°, XXXIV), além de caracterizar ofensa
ao princípio do contraditório (CF, art. 5°, LV). A exigência de depósito
ou arrolamento prévio de bens e direitos pode converter-se, na prática,
em determinadas situações, em supressão do direito de recorrer,
constituindo-se, assim, em nítida violação ao princípio da
proporcionalidade. Ação direta julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do art. 32 da MP 1699-41 - posteriormente
convertida na lei 10.522/2002 -, que deu nova redação ao art. 33, sç 2°,
do Decreto 70.235/72."

A controvérsia a ser dirimida no presente recurso gira em torno da comprovação
dos cálculos do percentual de realização do ativo nos anos calendário de 1994 e 1995. A
contribuinte afirma que nestes anos os percentuais de realização foram de 75,79 % e 11,67%,
respectivamente, superiores, portanto, aos percentuais mínimos de realização considerados na
decisão de primeira instância. Para a contribuinte cabe aos julgadores examinarem as
declarações de rendimentos em poder da repartição fiscal, para aferir a exatidão dos cálculos,
ao passo que no acórdão recorrido restou decidido que a alegação de realização do ativo em
percentual distinto daquele anteriormente informado nas declarações deve ser provada na
impugnação.
Primeiramente cumpre observar que o SAPLI (fls. 6/7 e 219/222) demonstra a
evolução do lucro inflacionário e respectivas realizações desde o ano de 1980, com o cálculo
das correções monetárias do lucro inflacionário acumulado a realizar, sendo alimentado pelos
dados fornecidos pelos próprios contribuintes em suas declarações. Ou seja, consolida os dados
de todas as declarações anteriormente entregues. Assim, não merece acolhida a alegação de
descumprimento do art. 36 da Lei n° 9.784/1999, por falta de "exame das declarações de
rendimentos em poder da repartição fiscal".
Antes da lavratura do auto de infração, a contribuinte foi intimada a prestar
esclarecimentos sobre a realização do lucro inflacionário em percentual inferior ao mínimo no
ano calendário de 1998 (fls. 25/26). Não consta dos autos qualquer manifestação da
contribuinte acerca dos esclarecimentos solicitados pela fiscalização.
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Na impugnação e no recurso foram apresentados os seguintes documentos:
•

Cópia da demonstração do resultado do exercício, e do balanço patrimonial levantado
em 31/12/1994 (fls. 84/88 e 255/258).

•

Cópia da declaração de rendimentos do exercício de 1996 (89/105).

•

Cópia da declaração de rendimentos do exercício de 1997 (106/131).

•

Cópia da declaração de rendimentos do exercício de 1998 (132/168).

•

Cópia da declaração de rendimentos do exercício de 1999 (169/212).

•

Cópia das demonstrações do resultado do exercício, e dos balanços patrimoniais
levantados em 31/12/1993 e 31/12/1995 (fls. 247/253, 259/264).

O cálculo do percentual de realização é resultante da seguinte operação:

Ativo realizado (baixas do ativo permanente e no estoque de imóveis para venda, encargos de
depreciação, lucros e dividendos)
%—
Média do valor no início e fim do período-base

Os documentos apresentados são suficientes apenas para demonstrar o cálculo
da média do valor do ativo permanente e demais contas do ativo sujeitas à correção monetária
no início e fim do período-base, sendo que não restaram comprovados os valores relativos ao
ativo realizado.
Em que pese não constar dos autos a cópia da declaração de rendimentos
relativa ao ano calendário de 1994, no SAPLI consta seu número e o exercício de entrega (fls.
220), o que demonstra que ela foi enviada.
Na declaração relativa ao ano calendário de 1995, consta a informação de que a
pessoa jurídica não realizou lucro inflacionário no período (fls. 90).
A contribuinte alega que, por erro de fato, deixou de preencher o anexo
correspondente ao lucro inflacionário realizado. No entanto, eventual erro, não a exime do
dever de comprovar o percentual de realização. Tal comprovação poderia ser feita com
facilidade, mediante a apresentação de sua escrituração contábil, tal como cópia do livro Razão
relativa às contas "Estoques de imóveis para venda", "Depreciação" etc.
Tampouco na fase recursal a recorrente apresentou a documentação
comprobatória do percentual de realização, devendo ser mantida a conclusão da decisão de
primeira instância:
"Engana-se a contribuinte ao dizer que bastariam as declarações de
rendimentos para se apurar o percentual de realização efetivo. Com

,r
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base apenas nas declarações de rendimentos não é possível comprovar
os valores que compõem o cálculo de percentual de realização do
ativo, devendo a contribuinte ter juntado cópia dos respectivos
registros em sua escrituração contábil e fiscal. Era obrigação da
contribuinte preencher as respectivas declarações, apurando o
percentual de realização. Ao não fazê-lo e deixar de comprovar esses
percentuais durante a ação fiscal e na impugnação, sujeitou-se a ver
considerado realizado apenas o valor correspondente ao percentual
mínimo obrigatório, estabelecido na legislação."
Diante de todo o exposto, conheço do recurso voluntário para negar-lhe
provimento, uma vez que a recorrente não logrou comprovar, nos anos de 1994 e 1995, os
percentuais de realização do ativo superiores ao mínimo previsto em lei.

Sala das Sessões - DF, em 16 de setembro de 2008

E MORAES
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