
 

 
 
 

EMPRESAS DEVEM PAGAR CSLL MESMO COM DECISÕES 
JUDICIAIS 
 
Beatriz Olivon - de Brasília 
 
A Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) 
manteve a cobrança de CSLL de cinco empresas que tinham decisões judiciais 
que as dispensavam do pagamento. O valor somado dos autos chega a R$ 1,2 
bilhão (valor histórico), segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). (...). 
 
A discussão, conhecida pelos tributarista como "CSLL coisa julgada", interessa 
muitas empresas que, após a edição da lei que instituiu a contribuição (Lei nº 
7.689, de 1988), propuseram ações judiciais contra a cobrança. Para as 
companhias, o tributo não poderia ter sido criado por lei ordinária. Apenas por 
lei complementar. 
 
As ações questionavam ainda o fato de a base de cálculo da CSLL ser igual à 
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). 
 
Mesmo depois de terem obtido decisões favoráveis que transitaram em julgado 
(quando não cabe mais recurso), algumas empresas foram autuadas pela 
fiscalização – parte depois de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). 
 
Fonte: Valor  
 
 

 
 
 

RECEITA DEVE DAR ACESSO A DADOS DE TRIBUTOS PAGOS 
PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE 
 
Por Jomar Martins 
 
O Tema 582 do Supremo Tribunal Federal afirma que o Habeas Data é garantia 
constitucional adequada para a obtenção de dados relativos ao pagamento de 
tributos do próprio contribuinte. A jurisprudência diz que, neste acesso, estão 
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incluídas as informações do banco de dados do Sistema de Conta-Corrente de 
Pessoa Jurídica (Sincor) e ContacorPJ, da Receita Federal. 
 
Clique aqui para ler o acórdão. 
 
Fonte: STF  
 
 

 
 
 

LUCRO ACUMULADO EM ANO ANTERIOR NÃO INTERFERE EM 
LANÇAMENTO DE IR 
 
Por Leonardo Léllis 
 
A prova da existência de lucros acumulados por empresa em exercícios 
anteriores não interfere na procedência do lançamento do Imposto de Renda. O 
entendimento foi aplicado pela 3ª Câmara da 1ª Turma do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), do Ministério da Fazenda, ao negar 
recurso de contribuinte que pretendia afastar cobrança do tributo. No caso, a 
cobrança incidiu sobre os rendimentos declarados como isentos a título de 
lucros distribuídos à sócio de pessoa jurídica nos anos 2006 e 2007. 
 
De acordo com o processo, iniciado na 4ª Turma da Delegacia da Receita 
Federal de Julgamento em Salvador, a empresa da qual o autor do recurso é 
sócio, optante pelo lucro presumido, apresentou à fiscalização documentos 
contábeis e declaração retificadora informando a inexistência de lucro e saldo 
de lucro a distribuir nos anos de 2006 e 2007.  
 
A Receita aplicou multa de 150% sobre o imposto lançado. O Fisco levou em 
conta a intenção de fraude revelada pelo contribuinte ao apresentar 
documentos contábeis adulterados, diferentes dos que foram lançados pela 
empresa, com a finalidade de ocultar a ocorrência do fato gerador do tributo. 
 
Fonte: Consultor Jurídico 
  
 

 
 
 

INCIDE CORREÇÃO MONETÁRIA EM MORA INJUSTIFICADA NA 
RESTITUIÇÃO A CONTRIBUINTE, AFIRMA STF 
 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que a 
mora injustificada ou irrazoável do Fisco em restituir o valor devido ao 
contribuinte caracteriza resistência ilegítima a autorizar a incidência de correção 
monetária. A decisão foi tomada, na sessão desta quarta-feira (6), na análise de 
embargos no Recurso Extraordinário (RE) 299605, relatado pelo ministro Edson 
Fachin. 
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A Siemens Ltda. interpôs o recurso (embargos de divergência) alegando haver 
decisões divergentes das Turmas sobre o mesmo tema. A Segunda Turma 
entendeu que mesmo tendo havido resistência ilegítima do fisco, não é possível 
a correção monetária dos créditos de IPI da embargante. A Primeira Turma, por 
sua vez entendeu, no julgamento do AI 820614, que havendo reconhecimento 
da chamada resistência ilegítima, é devida a correção monetária de créditos de 
IPI. Em sustentação oral no Plenário, a empresa pediu o restabelecimento da 
decisão de primeiro grau, mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
no sentido de que incide correção monetária sobre o crédito de IPI ressarcido 
administrativamente. 
 
Ao se manifestar pelo desprovimento do recurso, a Procuradoria da Fazenda 
Nacional argumentou que não haveria similitude fática nem jurídica entre os 
acórdãos, uma vez que o caso tido por paradigma – o AI 820614 – cuidava de 
direito à correção monetária na hipótese de haver ilegítima resistência do 
Estado em aproveitar créditos, tema que não teria sido discutido no acórdão 
embargado. 
 
Fonte: STF 
  
 

 
 
 

COMEÇA NESTA SEGUNDA-FEIRA PRAZO DE ENTREGA DA 
DECLARAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA 
 
A partir de segunda-feira, 4 de abril, tem início o prazo para adesão ao RERCT 
(Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária). O RERCT, 
estabelecido pela Lei nº 13.254/2016 e regulamentado pela Instrução 
Normativa RFB nº 1.627/2016, permite a regularização de recursos, bens ou 
direitos remetidos ou mantidos no exterior, ou repatriados por residentes ou 
domiciliados no País, que não tenham sido declarados ou que tenham sido 
declarados incorretamente. Bens, recursos e direitos devem ser provenientes 
de atividade lícita, conforme o conceito previsto no artigo 2º da lei. (...). 
 
A data limite para adesão ao RERCT é 31 de outubro de 2016. Para mais 
informações o contribuinte deve consultar a IN RFB nº 1627 , de 11 de março 
de 2016. 
 
Fonte: Secretaria da Receita Federal do Brasil 
  
 

 
 
 

GOVERNO QUER ELEVAR IMPOSTOS EM 2017 
 
Mesmo na remota hipótese de o Congresso Nacional aprovar a recriação da 
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Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira (CPMF), o governo 
vai tentar aumentar impostos, sobretudo os que incidem sobre a renda, a partir 
de 2017. As propostas deverão ser encaminhadas ao Congresso Nacional 
ainda neste semestre, segundo tem dito o ministro da Fazenda, Nelson 
Barbosa. 
 
Os estudos vão na direção de tornar a tributação pelo Imposto de Renda da 
Pessoa Física (IRPF) mais progressivo, mirando nas rendas mais elevadas. A 
ideia é criar mais faixas e alíquotas. As modificações deverão atingir ainda as 
pessoas jurídicas mas, também nesse caso, o alvo são as altas rendas. O 
governo vai cobrar mais das pessoas que recebem salário como se fossem 
empresas. 
 
Fonte: Estadão Conteúdo 

 
Nota: Em caso de dúvidas, pedimos a gentileza de entrar em contato  através do e-mail: 

sicap@andap.org.br, ou preenchendo o formulário de consulta em nossos sites: 
www.andap.org.br ou www.sicap-sp.org.br 
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