
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 85ª edição do nosso informativo, comentamos a decisão em que o Conselho Administrativo de        
Recursos Fiscais (“CARF”) cancelou o lançamento de ofício referente ao IRPJ, à CSLL, à Contribuição ao 
PIS e à COFINS, por reconhecer que a contribuinte, nua proprietária de ações, não era a beneficiária de 
juros sobre capital próprio, não se configurando a alegada omissão de receitas. 

Também comentamos decisão em que o CARF julgou aplicável o artigo 74 da Medida Provisória n° 2.158-
35/01, em detrimento do artigo 7° do artigo Acordo para Evitar a Dupla Tributação firmado entre Brasil e 
Holanda, determinando assim a tributação de lucros auferidos por sociedade holandesa controlada por 
empresa brasileira quando apurados em balanço, bem como considerou ilegal a previsão do artigo 4°, 
§2°, da Instrução Normativa n° 213/02, que prevê a possibilidade de compensação de lucros auferidos por 
controlada ou coligada no exterior com prejuízos acumulados por essa mesma sociedade.

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

IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS – Usufruto de Ações – Propósito Negocial – Omissão de       
Receitas

Lucros no Exterior – Artigo 7° do ADT – Artigo 74 da MP n° 2.158-35/01 – Compensação de Prejuízos no 
Exterior

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: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
NATUREZA JURÍDICA DO USUFRUTO SOBRE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS.
O usufruto representa uma restrição à posse direta da propriedade, uma vez que o direito real sobre 
o objeto do usufruto é conferido a outrem, que passa a retirar os frutos e utilidades que a coisa alheia 
produz, sem alterar sua substância. O usufruto sobre ações é especificamente regulado pelos artigos 
40, 100, I, ‘f’, 114, 169, §2º, 171, §5º e 205 da Lei nº 6.404/76 (Lei das SA).

ABRANGÊNCIA DO USUFRUTO SOBRE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS.
Sob a ótica do artigo 205 da Lei nº 6.404/76, os resultados provenientes das participações societárias 
incluem dividendos e juros sobre capital próprio (“JCP”), de modo que, sendo instituído usufruto, os 
valores correspondentes ao JCP se destinarão ao usufrutuário, também titular da ação.

NECESSIDADE DE O OPERADOR DO DIREITO TRIBUTÁRIO UTILIZAR-SE DOS PRINCÍPIOS GERAIS 
DE DIREITO PRIVADO.
Na ausência de legislação que atribua ao usufruto efeitos tributários específicos, prevalecem os efeitos 
típicos do instituto do direito civil. Dessa forma, ao aplicador da administração tributária é vedada a 
deturpação do conceito ou mesmo dos efeitos do instituto contido no direito privado para que, em-
pregando-lhe diferentes alcances e limites, redundem na intenção de tributar determinado sujeito.

IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS SOBRE O FUNDAMENTO DE 
INEXISTÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL OU ABUSO DE FORMAS.
Está presente o propósito negocial quando a contribuinte demonstra que o usufruto foi constituí-
do em momento preparatório da abertura do capital da empresa para, sob o ponto de vista político,                 
concentrar os votos em uma única pessoa jurídica para evitar votos dissidentes nas Assembleias e, 
sob o ponto de vista econômico, desconcentrar os benefícios financeiros visando a manter a liber-
dade que as pessoas físicas possuíam de receber e administrar os recursos financeiros oriundos das 
ações. No presente caso, há um encadeamento lógico que demonstra a correlação entre todos os atos 
praticados pela contribuinte com as respectivas finalidades pretendidas, sejam eles considerados de 
forma isolada ou em conjunto. A aplicação da teoria do abuso de formas ao direito tributário, em razão 
da ausência de positivação, viola a segurança jurídica e a estrita legalidade.

USUFRUTUÁRIOS SÃO EFETIVOS TITULARES DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. INEXISTÊN-
CIA DE OMISSÃO DE RECEITAS PELA AUTUADA, NUA PROPRIETÁRIA DAS AÇÕES.
Em virtude da reserva de usufruto dos direitos econômicos, a titularidade dos rendimentos provenientes 
dos JCP foi corretamente interpretada pela autuada como sendo dos seus sócios, usufrutuários das 
ações do Banco Daycoval, razão pela qual não há que se falar no reconhecimento de receitas dos JCP 
pela autuada e, por óbvio, na sua omissão.

CSLL, PIS e COFINS. LANÇAMENTOS COM BASE NO MESMO FATO E MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
O decidido em relação ao IRPJ estende-se aos lançamentos de CSLL, PIS e COFINS, pois foram for-
malizados com base nos mesmos elementos de prova e se referem à mesma matéria tributável.”

Trata o julgado em questão de Autos de Infração lavrados para exigência de Imposto de Renda de                 
Pessoa Jurídica (“IRPJ”), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), Contribuição ao Programa 
de Integração Social (“Contribuição ao PIS”) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
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(“COFINS”) em decorrência do suposto recebimento de Juros Sobre Capital Próprio (“JCP”) não oferecidos 
à tributação em razão de Instrumento Particular de Reserva de Usufruto sobre ações.

A Fiscalização apurou que a empresa autuada (holding) teve seu capital social aumentado, com                          
emissões de novas ações, subscritas e integralizadas por seus próprios acionistas pessoas físicas, por 
meio da versão da nua propriedade de ações de uma empresa detida por tais pessoas físicas. Em razão 
da reserva de usufruto gratuito exclusivamente sobre os direitos econômicos das ações, foram firmados, 
com a contribuinte, Instrumentos Particulares de Reserva de Usufruto sobre ações. 

A instituição controlada pagou os JCP, em 2007, aos usufrutuários, pessoas físicas, ensejando a                       
incidência de imposto de renda à alíquota de 15%. Segundo a Fiscalização, houve abuso de forma na 
eleição da figura do usufruto de ações, pois reduziu indevidamente a carga tributária da operação. Para as 
autoridades fiscais, a contribuinte deveria ter reconhecido as receitas decorrentes dos JCP e oferecido à 
tributação da seguinte forma: (i) 15% a título de IRPJ; (ii) 9% de CSLL, (iii) 1,65% de Contribuição ao PIS; 
e (iv) 7,6% de COFINS.

Em sede de impugnação, a contribuinte alegou, em síntese, que (i) os autos de infração padecem de vício 
de ilegalidade, pois inexiste, no ordenamento jurídico pátrio, dispositivo que caracterize a figura do abuso 
de formas, nem as consequências de sua ocorrência; (ii) os atos praticados são reais e públicos e dotados 
de motivação e finalidade; (iii) o usufruto foi estabelecido no intuito de preservar o fluxo de JCP direto às 
pessoas físicas, sem necessidade de deliberação societária da autuada, bem como para concentrar os 
direitos políticos das ações nesta última, considerando que seria feita abertura de capital; (iv) o contribuinte 
não é obrigado a se submeter à maior carga tributária possível, mas, sim, a respeitar legislação vigente 
e adimplir suas obrigações tributárias; e (v) caso mantidos os autos, há erro de lançamento, por não ter a 
Fiscalização recomposto o lucro real da contribuinte.

Ao apreciar a impugnação, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (“DRJ”) julgou               
procedente em parte, apenas para deduzir do IRPJ apurado o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte 
(“IRRF”) recolhido em decorrência do pagamento dos JCP.

Para a DRJ, o restante da autuação deveria ser mantido, pois os Instrumentos Particulares de Reserva de 
Usufruto sobre as ações, por força do artigo 123 do Código Tributário Nacional, não poderiam ser opostos 
à Fazenda Pública.

Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
(“CARF”), reiterando os argumentos aduzidos na impugnação. Alegou, ainda, que a DRJ inovou indevida-
mente o lançamento, ao afastar a alegação do abuso de formas constante na autuação e fundamentar a 
legalidade dos autos na impossibilidade de oposição ao fisco de instrumentos particulares. Diante disso, 
requereu a anulação dos autos de infração. 

Ao apreciar o recurso, o Conselheiro Relator, incialmente analisou o instituto e os efeitos do usufruto, 
à luz do Código Civil e da Lei das Sociedades Anônimas (n° 6.404/76), e concluiu que “na ausência de                  
legislação que atribua ao usufruto efeitos tributários específicos, prevalece os efeitos típicos do instituto do 
direito civil. Dessa forma, ao aplicador da administração tributária é vedada a deturpação do conceito ou 
mesmo dos efeitos do instituto do usufruto contido no direito privado para que, empregando-lhes diferentes 
alcances e limites, redundem na intenção de tributar determinado sujeito.”
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Em seguida, o Conselheiro Relator examinou todos os passos da operação que ensejou a autuação 
e reconheceu a sua licitude. Por fim, avaliou, ainda, o argumento do abuso de formas utilizado para                    
fundamentar a autuação, no sentido de que os Instrumentos Particulares de Reserva de Usufruto teriam 
como único propósito a redução da carga tributária.

Nesse ponto, o Conselheiro Relator concluiu que todos os passos da operação tiveram finalidades              
convergentes e reconheceu o propósito negocial do usufruto, qual seja, a manutenção dos rendimentos 
das pessoas físicas e a concentração dos direitos políticos das ações gravadas (especificamente o direito 
de voto) em uma única entidade, facilitando o processo da abertura de capital.

Diante disso, o CARF reconheceu, com base nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da                 
concorrência e desde que haja propósito negocial, o direito do contribuinte de se organizar do modo como 
entender mais conveniente. Além disso, afirmou que não existe nenhuma norma jurídica que obrigue o 
contribuinte a optar pela forma que enseja carga tributária maior, nem que permita a aplicação da figura do 
abuso de forma, por ferir o princípio da segurança jurídica.

Assim, o CARF, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso Voluntário, por reconhecer que não 
houve omissão de receitas por parte da contribuinte, pois os beneficiários dos JCP eram, de fato, os              
usufrutuários das ações.
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“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCROS NO EXTERIOR. ART. 74 da MP 2.158-35/01. CONSTITUCIONALIDADE NA ESPÉCIE. CON-
TROLADA FORA DE PARAÍSO FISCAL
Não há decisão do STF, com efeito erga omnes e vinculante, sobre a aplicação do art. 74 na hipótese 
de controlada fora de ‘paraíso fiscal’.
O art. 74 da MP 2.158-35/01 no caso de controlada situada em país sem tributação favorecida goza 
de presunção de constitucionalidade até que o Órgão a tanto competente venha declarar em sentido             
contrário, muito mais então, quando verificado que passou pelo crivo do STF e, no ponto ora em             
debate, não houve maioria para declará-lo inconstitucional.
NORMA ANTIELISIVA GERAL. QUALIFICAÇÃO INDEVIDA.
Ou se entende que o art. 74 da MP 2.158-35/01 é apenas uma norma que altera o aspecto temporal da 
hipótese de incidência tributária (o reconhecimento das receitas de participação nos lucros de investi-
das no exterior deixa de ser pelo regime de caixa e passa a ser pelo regime de competência) ou que ela 
é uma norma antielisiva específica (norma CFC que visa impedir o represamento de lucros de investi-
das no exterior), ou então, as duas coisas. A única qualificação inaceitável para o art. 74 é de norma 
antielisiva geral, primeiro, porque ela não veio para obstaculizar toda e qualquer elisão fiscal, segundo, 
porque ela é destinada especificamente para a situação de represamento de lucros no exterior.
ART. 7º DO ADT BRASILHOLANDA. INAPLICÁVEL.
Trata-se de uma empresa domiciliada no Brasil e de suas receitas de participação nos lucros de uma 
controlada  na  Holanda,  logo,  totalmente inaplicável  o  art. 7°, pois esse dispositivo só  vedaria  a 
tributação, pelo Brasil, de lucros aqui auferidos por empresa holandesa sem estabelecimento perma-
nente no território nacional. 
CONTROLADA EM PARAÍSO FISCAL.
É indiscutível, diante do que decidido na ADIn 2588, a aplicação do art. 74 da MP 2.158-35/01 à receita 
da contribuinte brasileira decorrente de sua participação nos lucros de controlada em paraíso fiscal.
ART. 4º DA IN SRF 213/02. ILEGALIDADE.
O art. 4º da IN SRF 213/02 criou, sem base legal, ao mesmo tempo, um elemento redutor da base de 
cálculo do IRPJ e CSLL e um tratamento diferenciado no caso de investida avaliada pelo MEP, razão 
pela qual entendo que a interpretação da Receita Federal, albergada no art. 4º, extrapola os parâmetros 
hermenêuticos das normas legais que regem a matéria e, por isso, não é uma interpretação razoável 
do quadro normativo legal.
RECURSO DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF nº 105.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançadas com fundamento no art. 44 § 1º, 
inciso IV da Lei nº 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de 
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.”

Trata o julgado em questão de dois Autos de Infração que foram lavrados para a cobrança de Imposto sobre 
a Renda de Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), acrescidos 
de juros de mora, multa de ofício e multa isolada, incidentes sobre os lucros auferidos por duas sociedades 
sediadas no exterior, nos Países Baixos e nas Ilhas Cayman, ambas controladas por empresa brasileira. 

Em relação aos lucros auferidos pela controlada com sede na Holanda, a Contribuinte alegou que 
não estariam sujeitos à tributação no Brasil, em virtude do disposto no artigo 7° do Acordo para Evi-
tar a Dupla Tributação (“ADT”) entre o Brasil e os Países Baixos. Tal dispositivo prevê que os 
rendimentos auferidos por empresas residentes em um país contratante, sem estabelecimento
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permanente no outro país, são tributáveis exclusivamente no Estado de residência da empresa.  A                 
Contribuinte alegou ainda que as disposições do ADT seriam aplicáveis não só ao IRPJ, como também à 
CSLL, ainda que o artigo 2° do ADT não fizesse menção expressa a esse tributo. 

Além disso, em relação aos lucros auferidos pela sociedade holandesa, a Contribuinte alegou que não 
seria aplicável o artigo 74 da Medida Provisória (“MP”) nº 2.158-35/01, que determina que os lucros 
de controladas ou coligadas no exterior sejam considerados disponibilizados à empresa brasileira no                                
momento em que apurados em balanço. Isso porque tal disposição confrontaria o conceito de renda pre-
visto no artigo 43 do Código Tributário Nacional (“CTN”), por instituir hipótese de disponibilidade fictícia da 
renda. Ainda nesse sentido, de acordo com a Contribuinte, a aplicação dessa norma estaria condicionada 
à regulação do artigo 116, parágrafo único, do CTN, ou exigiria a constatação de elisão fiscal, o que não 
teria ocorrido no caso.

Já no que tange à sociedade controlada estabelecida nas Ilhas Cayman, a Contribuinte argumentou que os 
lucros por ela apurados não teriam sido adicionados na apuração do lucro real da controladora brasileira, 
pois haviam sido compensados com prejuízos acumulados apurados por essa mesma controlada em anos 
anteriores, conforme faculta o artigo 4°, §2° da Instrução Normativa (“IN”) SRF nº 213/02.

Em primeira instância administrativa, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (“DRJ”) 
julgou parcialmente procedente a Impugnação, afastando apenas a exigência de multa de ofício                               
concomitantemente à exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas. 

Interposto o recurso voluntário, a Turma Julgadora, por maioria, manteve a decisão da DRJ, reformando-a 
tão-somente para excluir a incidência de multa de ofício e juros de mora em relação ao IRPJ e à CSLL 
incidentes sobre os lucros da controlada sediada nas Ilhas Cayman.

De acordo com o voto do Conselheiro Relator do acórdão, em relação aos lucros auferidos pela sociedade 
holandesa, não haveria óbice à aplicação do artigo 74 da MP n° 2.158-35/01, por se tratar de caso de 
empresa controlada residente em país sem tributação favorecida, em relação ao qual não haveria decisão 
judicial que tenha analisado a constitucionalidade da aplicação da norma com efeitos erga omnes.1 Assim, 
o Relator destacou a presunção de legalidade da norma, invocando ainda a decisão proferida no Recurso 
Extraordinário n° 541.090/SC, em que o Supremo Tribunal Federal posicionou-se pela constitucionalidade 
do artigo 74 da MP em caso análogo, ainda que sem efeitos erga omnes. Ainda, o Relator sustentou que 
a aplicação do artigo 74 da MP nº 2.158-35/01 não estaria condicionada à demonstração da existência de 
elisão fiscal, bem como que não se trataria norma antielisiva de caráter geral, por não visar evitar todo e 
qualquer tipo de elisão fiscal, mas especificamente a situação de represamento de lucros no exterior. 

De outra parte, considerou-se que o artigo 7º do ADT entre Brasil e Holanda não teria o condão de 
afastar a norma do artigo 74, pois não vedaria a situação de tributação de receita auferida por empre-
sa brasileira em decorrência de sua participação societária na empresa holandesa, mas tão somente a                                                               
tributação, no Brasil, dos lucros auferidos por empresa sediada na Holanda, condicionada à não existência de 
estabelecimento permanente da empresa em território nacional. Entendeu-se ainda que as disposições do ADT
____________________

1Nesse sentido, destaque-se que Relator faz referência ao fato de que, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.588/DF, o Supremo Tribunal Federal analisou, com efeitos 
erga omnes, a aplicação do referido artigo 74 apenas em relação aos casos de coligadas sediadas em países sem tributação favorecida, julgando-a inconstitucional; e de con-
troladas sediadas em países com tributação favorecida ou desprovidos de controles societários e fiscais adequados, julgando-a constitucional.
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Brasil-Holanda, que é anterior à instituição da CSLL, por meio da Lei n° 7.689/88, não seriam aplicáveis 
a essa Contribuição, uma vez não ter sido firmado protocolo entre os dois países dispondo nesse sentido. 

Quanto aos lucros auferidos pela sociedade residente nas Ilhas Cayman, os julgadores consideraram, 
nos termos do voto do Relator, que, à época da autuação, não haveria fundamento legal a embasar a 
possibilidade de compensação de prejuízos acumulados prevista no artigo 4°, §2° da IN SRF n° 213/03.2  
Nesse sentido, considerou-se que, muito embora a ilegalidade do referido dispositivo não fora invocada 
no Auto de Infração, esse fato não implicaria mudança no critério jurídico do lançamento, uma vez o                                  
enquadramento legal da autuação não fazia referência à referida IN, de forma que haveria apenas a                
contestação de um argumento de defesa por outro fundamento. 

Assim, exigiu-se a cobrança de IRPJ e de CSLL em relação aos lucros auferidos pela controlada 
nas Ilhas Cayman compensados com prejuízos acumulados apurados por essa mesma empresa,                                                   
excluindo-se apenas a exigência de juros de mora e multa de ofício, com base na previsão do artigo 100, 
inc. I e parágrafo único do CTN, que determina que a observância das normas expedidas pelas autori-
dades fiscais excluem a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização da base 
de cálculo do tributo.

Por fim, o acórdão contém declaração de voto emitida por Conselheiro que acompanhou as conclusões 
do Relator, mas divergiu quanto à fundamentação utilizada para sustentar a tributação dos lucros auferi-
dos pela sociedade holandesa em face das disposições do artigo 7° do ADT Brasil-Holanda. Em linhas             
gerais, o Conselheiro sustenta que o artigo 74 da MP nº 2.158-35/01 cumpriria a função, prevista no artigo 
43 do CTN, de disciplinar o momento da disponibilização da receita e rendimentos oriundos do exterior, 
que não se vincularia à exigência de disponibilidade jurídica ou econômica, por se tratar de norma de 
caráter  antielisivo. Assim, no que se refere à situação específica do aspecto temporal da incidência do 
IRPJ e à CSLL, a ficção de que a disponibilização dos lucros auferidos no exterior ocorreria na data da 
sua apuração em balanço derrogaria a lei civil, uma vez que essa estabelece a propriedade da coisa como 
requisito da disponibilidade. . Ainda de acordo com o Conselheiro, deixando de fazer parte da propriedade 
da controlada no exterior, os rendimentos estariam sujeitos não mais ao artigo 7° do ADT, mas sim ao ar-
tigo 10 do ADT, referente a dividendos, que permite a tributação pelo Estado de residência do beneficiário 
desses rendimentos. 

____________________

2Note-se que, atualmente, o artigo 77, §2° da Lei n° 12.973/2014 dispõe expressamente sobre a possibilidade de compensação de lucros auferidos por controladas e coligadas 
no exterior com prejuízos acumulados pela mesma empresa.  
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