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M E M O R A N D O   A O S   C L I E N T E S 
 

 

JULGAMENTOS RELEVANTES –  
1ª TURMA DA CÂMARA SUPERIOR  
DE RECURSOS FISCAIS DO CARF Data 19/02/2013 

 

Nosso escritório acompanha, mensalmente, os julgamentos que ocorrem 
perante a Câmara Superior de Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda (CARF), última instância 
administrativa para julgamento da validade/legalidade das exigências de tributos 
federais (Imposto de Renda, CSLL, PIS, COFINS, IPI, entre outros). 
 
Em decorrência desse acompanhamento, verificamos que as seguintes matérias 
de grande relevância para a tributação das pessoas jurídicas deverão ser 
julgadas pela 1ª Turma da Câmara Superior do CARF, durante sessão a ser 
realizada nos dias 19 a 21 deste mês de fevereiro: 
 

• Processo: 16327.000572/2005-69  
– Matéria: alienação de participação societária em empresa controlada no exterior 
pela controladora no Brasil. Será discutido se a referida alienação e o emprego 
desse valor em benefício da empresa controladora configura lucro para fins de 

incidência de IRPJ;  
 
• Processo: 13839.001516/2006-64  
– Matéria: discute-se se subscrição de ação realizada por sócio para incrementos 
de capital é capaz de gerar benefício de amortização de ágio previsto nos artigos 
385 e 386 do Regulamento do Imposto de Renda/99, uma vez que não ocorre a 
efetiva aquisição de participação por um terceiro;  
 
• Processo: 10768.010249/2002-85  
– Matéria: será discutido o artificialismo das operações de venda com posterior 
recompra de ações mutuadas, o que no entender da fiscalização teria sido feito 
para geração de prejuízos e posterior dedutibilidade (em Operações em Bolsas); 
 
• Processo: 10580.009602/2006-04  
– Matéria: a Câmara Superior irá analisar se se aplica o limite da chamada “trava 
de 30%” na compensação de prejuízos fiscais para fins de apuração de IRPJ e 
CSLL quando ocorre a extinção da empresa (no caso, houve uma incorporação 
de empresas); e 



 

 

 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 

mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 

esclarecimentos adicionais. 
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• Processo: 16327.000181/98-63  
– Matéria: contribuinte obteve decisão judicial transitada em julgado, a qual lhe 
autoriza o não recolhimento de CSLL, tendo em vista a declaração de 
inconstitucionalidade da Lei 7.689/88 (que criou a exação). Discute-se os limites 
da coisa julgada nos casos de relação tributária continuativa, como se dá com a 
CSLL que é apurada periodicamente, tendo em vista que a fiscalização entendeu 
que a mudanças legislativas futuras tornariam sem utilidade a decisão. 

 

Acompanharemos os julgamentos presencialmente, tendo em conta a relevância 
dessas matérias para a orientação de futuras fiscalizações e para os 
planejamentos tributários das empresas. Estaremos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos adicionais sobre os assuntos. 
 
 
Responsáveis: 
 
Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7553  

 

H. Philip Schneider (philip@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7551 

 

Cassio Sztokfisz (cassio@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7554 

 

Diogo de Andrade Figueiredo (diogo@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7572 

 

Flavio Eduardo S. de Carvalho (flavio@ssplaw.com.br) 
Tel .: 55 61 3252-6153 
 

mailto:igor@ssplaw.com.br
mailto:philip@ssplaw.com.br
mailto:cassio@ssplaw.com.br
mailto:diogo@ssplaw.com.br
mailto:flavio@ssplaw.com.br

