
Prezados Leitores:

A publicação Nota Tributária # Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem por objetivo                         
atualizar nossos clientes e demais interessados sobre os principais assuntos que estão sendo discutidos 
e decididos nesse órgão.
 
Nesta 79ª edição do nosso informativo, comentamos a decisão em que a Câmara Superior de Recursos 
Fiscais (“CSRF”) entendeu que, em operação na qual houve emissão de ações com ágio, seguida de cisão 
parcial em favor do subscritor, configura-se simulação, cabendo o lançamento de ofício para tributar o 
ganho de capital.

Também comentamos decisão em que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) entendeu 
pela aplicação dos entendimentos constantes da decisão do STF no julgamento da ADIN n.º 2.588, bem 
como houve por bem respeitar as disposições constantes em Tratado Internacional para Evitar a Dupla 
Tributação.

Para acessar diretamente o texto referente a cada um desses temas, clique:

Reestruturação Societária - Simulação – Multa Qualificada

Lucros no exterior – Tratados para evitar a dupla tributação – Adin n.º 2.588

O escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca dos julgados aqui relatados.

Esperamos que tenham uma boa leitura!
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“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
MULTA QUALIFICADA
Constatada a prática de simulação, perpetrada mediante a articulação de operações com o intuito de 
evitar a ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda, é cabível a exigência do tributo, acrescido de 
multa qualificada. 
MULTA AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA         
JURISPRUDENCIAL. 
Nos casos em que não há similitude fática entre os acórdãos comparados não deve ser conhecido o 
Recurso Especial, pois não se caracteriza a divergência jurisprudencial - requisito de admissibilidade.
ESTIMATIVAS - FALTA DE RECOLHIMENTO - MULTA ISOLADA CONCOMITÂNCIA MULTA ISOLADA 
Não é cabível a cobrança de multa isolada de CSLL por estimativa não recolhida, quando já lançada a 
multa de ofício, após o encerramento do ano-calendário, nos termos da pacífica jurisprudência desta 
Turma da CSRF, para fatos geradores ocorridos antes da vigência da Medida Provisória n.º 351/2007 
(posteriormente convertida na Lei nº 11.488/2007), que impôs nova redação ao tratar da matéria. 
Recurso Especial do Procurador negado.
Recurso Especial do Contribuinte negado.”

Trata-se de Auto de Infração lavrado para cobrança do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”), 
em decorrência da glosa de custos ou despesas pela não comprovação da sua necessidade e também do 
ganho de capital decorrente da alienação de investimento avaliado pelo valor de patrimônio líquido em sua 
coligada (“Coligada”), em virtude da desconsideração dos atos praticados pelo contribuinte, acrescido de 
multa isolada, multa qualificada e multa de ofício. 

No caso em análise, o Contribuinte e mais duas sociedades eram acionistas da Coligada (“Acionistas”), 
que, por sua vez, era detentora de uma subsidiária integral (“Subsidiária”), a qual detinha uma rede de 
supermercados. 

Por meio de Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), as Acionistas deliberaram a transformação da          
Coligada em sociedade anônima. Ato subsequente, foi convocada nova AGE, na qual as Acionistas          
aprovaram o aumento do capital social da Coligada com a subsequente emissão de 12 novas ações com 
ágio, fundamentado em rentabilidade futura, correspondente a 0,06% do capital social da Coligada. Tais 
ações foram subscritas e integralizadas pelo Grupo Investidor, no valor de R$ 48.500.000,00. 

Na mesma data, foi realizada nova AGE, sendo aprovada a cisão parcial da Coligada, e celebrado o 
Acordo de Acionistas, ao qual foi anexado o Contrato de Compromisso de Associação mediante a Compra 
e Venda de Ações e Outras Avenças, firmado entre os Acionistas e o Grupo Investidor (“Contrato”) que 
estabelece os termos para a efetivação das referidas operações societárias.

Diante dos fatos, a Fiscalização entendeu que as reorganizações societárias foram planejadas pelo           
Contribuinte para dissimular a ocorrência do ganho de capital na alienação da participação societária da 
Coligada, detentora indireta da rede de supermercados. Portanto, lavrou Auto de Infração para a cobrança 
do IRPJ devido sobre o ganho de capital decorrente da alienação do referido investimento, bem como         
sobre custos ou despesas não comprovadas com assessoria jurídica.
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Em sede de Impugnação, o Contribuinte alegou que as despesas glosadas pelas Autoridades                                   
Fiscais são normais, usuais e necessárias às suas atividades e que também se encontram devidamente                            
comprovadas por documentação idônea. Em relação à alegação de simulação de compra e venda, afirmou 
que a associação entre sociedades é lícita e que a reorganização societária realizada, por seu turno, teve 
sim fundamentação econômica, estando todas as operações devidamente comprovadas, registradas e 
contabilizadas.

Ao analisar os documentos apresentados, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) 
verificou a existência de duas versões documentadas do mesmo negócio jurídico, i.e., o Acor-
do de  Acionistas e o Contrato, devendo, nesse caso, ser apurado se a transferência de parte da                                                                                  
Coligada para o Grupo Investidor “se operou por força de um encadeamento de negócios jurídicos válidos 
e eficazes (quando considerados em si mesmo); ou se esse encadeamento consiste em meros simulacros, 
atos vazios de conteúdo econômico”.

Em face disso, os julgadores concluíram que as operações societárias realizadas tinham por finalidade a 
alienação de 50% das ações da Coligada ao Grupo Investidor, sendo que as essas foram estruturadas 
apenas para dissimular a ocorrência do ganho de capital na venda da participação societária em questão.

Isso porque, o pagamento do ágio pelo Grupo Investidor na aquisição das 12 ações da Coligada foi                 
fundamentado na perspectiva de rentabilidade futura dessa sociedade. No entanto, após a emissão das 
referidas ações, foi deliberada a cisão da Coligada, ficando os Acionistas com 50% da Coligada e o Grupo 
Investidor com os 50% restantes, o que demonstra que o Grupo Investidor, de fato, não tinha a intenção de 
ingressar e permanecer na companha e, muito menos, de aguardar eventual rentabilidade futura que viria 
a ser gerada pela companhia.

Ademais, os julgadores não constataram a existência de qualquer documento que justificasse o aumento 
de capital da Coligada ou o valor pago, pelo Grupo Investor, pela irrisória participação social que fora         
adquirida, restando claro que a única intenção das Acionistas e do Grupo Investidor era alienar e adquirir, 
respectivamente, 50% das ações da Coligada.

Diante disso, a DRJ concluiu que todas as inconsistências apontadas pela Fiscalização evidenciam, de 
forma inequívoca, que as operações societárias foram realizadas apenas no papel, estando correta a  
desconsideração dos atos praticados pelo contribuinte com a consequente cobrança do IRPJ devido sobre 
o ganho de capital na alienação da participação societária, acrescida de multa qualificada, em virtude de 
fraude fiscal. No que tange à glosa das despesas, os julgadores consideraram correta a aplicação da multa 
isolada e da multa de ofício, mas desconsideraram o seu agravamento. 

Ao tomar ciência da decisão da DRJ, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os                          
argumentos apresentados na impugnação.
 
Os Conselheiros da Primeira Câmara do antigo Primeiro Conselho de Contribuintes, depois de                                
analisarem o caso e a respectiva documentação, entenderam que os documentos fiscais apresentados 
pelo Contribuinte comprovam a efetiva prestação dos serviços e decidiram, por maioria de votos, no         
sentido de afastar tal exigência. Afastaram, também, a exigência da multa isolada e o agravamento da 
multa de ofício, uma vez que o Contribuinte apresentou à fiscalização os documentos solicitados e respon-
deu as intimações.
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Por outro lado, mantiveram, por maioria de votos, a exigência concernente ao ganho de capital e a                   
qualificação da multa de ofício, por entenderem que a operação realizada pelo Contribuinte foi simulada, 
com vistas a esconder a operação efetivamente ocorrida e, consequentemente, evitar o pagamento dos 
tributos devidos sobre o ganho de capital, que nela seria auferido. 

Contra essa decisão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, que foi parcialmente admitido, para 
seguimento e apreciação pela CSRF apenas dos argumentos relativos ao afastamento da multa isolada e 
ao agravamento da multa de ofício.

O Contribuinte, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso da Fazenda Nacional juntamente com 
recurso especial, sendo admitido à apreciação da CSRF somente o que se referia à qualificação da multa 
de ofício.

No que tange à aplicação de multa qualificada, o Conselheiro Relator esclareceu que quando houver 
simulação com o objetivo de diminuir ou suprimir o pagamento de tributos, consequentemente, haverá 
fraude fiscal, sendo correta a aplicação de multa qualificada. Adicionalmente, no caso em tela, a fraude 
fiscal também restou caracterizada pelo conluio, pois mais de duas pessoas jurídicas concorreram para o 
resultado da operação.

Tendo em vista que no presente caso, as operações societárias realizadas tinham por intuito esconder o 
real negócio jurídico intentado pelas partes - a  compra e venda de participação societária - o que por si só 
configura a simulação, bem como a fraude fiscal, decidiram os conselheiros, por maioria dos votos, manter 
a aplicação da multa qualificada.

Por fim, os Conselheiros, por maioria de votos, não conheceram o recurso especial da Fazenda                             
Nacional no que tange ao agravamento da multa de ofício, pois não restou caracterizada a divergência                                   
jurisprudencial suscitada (requisito de admissibilidade), e mantiveram a decisão dos Conselheiros da 
Primeira Câmara do antigo Primeiro Conselho de Contribuintes, que afastou a aplicação da multa isolada. 

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
CONTROLADA NA ARGENTINA. DIVIDENDOS PRESUMIDOS. DISTRIBUIÇÃO À COLIGADA NO                 
BRASIL. TRIBUTAÇÃO.
O art. 74 da MP 2158-34/2001 estabeleceu a presunção ficta da tributação de dividendos recebidos por 
beneficiários domiciliados no Brasil, referentes à disponibilização de lucros auferidos por coligadas 
ou controladas no exterior. O Tratado entre Brasil e Argentina não afasta a incidência de tributação, 
na controladora sediada no Brasil, relativamente aos dividendos disponibilizados pela controlada                     
Argentina e não tributados nesse país.
COLIGADAS NA ARGENTINA E NO PARAGUAI. TRIBUTAÇÃO DE LUCROS DISPONIBILIZADOS. ART. 
74 DA MP Nº 2158-34/2001. INCONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal (STF) na apreciação da Adin nº 2.588 referente à aplicabilidade do art. 
74, da MP nº 2458-34/2001, decidiu pela inconstitucionalidade do dispositivo em relação às empresas             
nacionais coligadas a pessoas jurídicas sediadas em países sem tributação favorecida.”

04

79
Informativo tributário específico n° 79 • ano VII • Outubro de 2014



Trata o julgado em questão de auto de infração lavrado para a cobrança de Imposto de Renda da                 
Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) sobre o lucro auferido por                       
controladas e coligadas no exterior de Contribuinte brasileiro, relativos aos anos-calendário 2004 e 2005.

Em suma, as Autoridades Fiscais entenderam que os lucros de controladas e coligadas localizadas 
na Bolívia, Paraguai e Argentina deveriam ser integralmente oferecidos à tributação pelo Contribuinte          
brasileiro nos termos do art. 74 da Medida Provisória (“MP”) nº 2.158-35/2001, que afirma que, para a 
determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, os lucros auferidos por controladas ou coligadas 
no exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do                            
balanço no qual tiverem sido apurados, independentemente do momento do ingresso efetivo do resultado 
no território brasileiro.

Em sede de impugnação, o Contribuinte alegou que (i) a Fiscalização deixou de considerar seu prejuízo 
fiscal, bem como base de cálculo negativa de CSLL; (ii) no caso da coligada e da controlada localizadas 
na Argentina, o Tratado contra a Dupla Tributação celebrado entre Brasil e Argentina afasta a incidência 
do art. 74 da mencionada MP, seja pela aplicação do art. 7º, seja pela aplicação do art. 10 combinado com 
o art. 23, que prevê que os dividendos distribuídos à sociedade brasileira serão isentos de tributação no 
Brasil caso tais dividendos tenham sido tributados na Argentina e caso a sociedade brasileira detenha 
mais de 10 por cento do capital social; (iii) apenas as empresas cuja participação é avaliada pelo método 
de  equivalência patrimonial  estão  sujeitas  ao  regime de tributação do  art. 74 da referida MP em face 
da disposição do art. 8º da Instrução Normativa (“IN”) nº 213/2002.; e (iv) as Autoridades Fiscais não          
consideraram os tributos pagos no exterior, conforme determinam o art. 26 da Lei nº 9.249/95 e o art. 14 
da IN nº 213/02.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) julgou parcialmente procedente a impugnação 
apresentada, acolhendo os argumentos (i), (ii) e (iii) acima expostos, ensejando a interposição de recursos 
voluntário e de ofício.

Na análise do recurso de ofício, o CARF houve por bem manter a decisão da DRJ no tocante à                                  
impossibilidade de tributação dos lucros decorrentes de participação avaliada pelo custo de aquisição, 
dando  efeito ao art. 8º  da  Instrução  Normativa  (“IN”)  nº 213/2002 e, também, à necessidade de                          
consideração do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa do Contribuinte (itens i e iii).

Já em relação à aplicação do Tratado celebrado entre o Brasil e a Argentina, apesar de o CARF ter            
entendido que a distribuição ficta de resultados de que trata o art. 74 da MP corresponde à hipótese de 
distribuição de dividendos de que trata o art. 10 do Tratado, a decisão afirmou que o art. 23 do Tratado, que 
determina que “os dividendos pagos por uma sociedade residente da Argentina a uma sociedade residente 
do Brasil detentora de mais de 10 por cento do capital da sociedade pagadora, que sejam tributáveis na 
Argentina de acordo com as disposições da presente Convenção, estarão isentos do imposto no Brasil” 
não poderia ser aplicável ao caso, tendo em vista não haver nos autos prova de pagamento do tributo na 
Argentina.

Adiante, relativamente à sociedade coligada argentina cujo lucro não foi efetivamente distribuído, 
o CARF aplicou o entendimento do STF prolatado no julgamento da ADIN nº 2.588, segundo o qual,                                
considerando que a Argentina não configura país com tributação favorecida, não se deve aplicar o art. 74 
da MP       2.158-35, não devendo ser tributado o lucro decorrente dessa sociedade.
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Na análise do recurso voluntário, aplicou-se novamente o mesmo entendimento do STF acima                          
mencionado, para afastar a aplicação do art. 74 da MP 2.158-35 sobre os lucros de coligada no Paraguai, 
país também considerado de tributação normal. Por fim, em relação ao creditamento do imposto pago no 
exterior, entendeu o CARF que, como tal imposto teria incidido sobre o lucro auferido pelas empresas no 
exterior, e não sobre a remessa de dividendo, o pleiteado creditamento não poderia ser efetivado, visto se 
tratar de tributação sobre rendimentos distintos.
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