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Prezados Leitores:  
 
Nesta 56ª edição do nosso informativo 
Nota Tributária do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(“CARF”), comentamos decisão em que 
a Câmara Superior de Recursos Fiscais 
(“CSRF”) avaliou operação com Títulos 
de Crédito Internacionais com alíquota 
do Imposto de Renda Retido na Fonte 
reduzida à zero realizada entre 
companhias do mesmo grupo e 
considerou inexistir simulação em 
referida operação. 
 
Também analisamos julgado no qual a 
CSRF decidiu que meras irregularidades 
formais na contabilidade dos 
contribuintes não são suficientes para o 
arbitramento dos lucros de pessoa 
jurídica que estava sujeita à apuração 
pelo lucro real.  
 
Boa leitura. 
 
 
Títulos de Crédito Internacionais – 
Amortização Igual ou Superior a 96 
Meses – IRRF sobre Juros – Ausência 
de Simulação 
 

“IMPOSTO SOBRE A RENDA 
RETIDO NA FONTE – IRRF 
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003 
IRF – ALÍQUOTA ZERO – 
RENDIMENTOS DE RESIDENTES 
OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR 
– JUROS DE TÍTULOS DE CRÉDITO 
INTERNACIONAIS – PRAZO MÉDIO 
DE AMORTIZAÇÃO IGUAL OU 
SUPERIOR A 96 MESES – REGRA 
PRETENSAMENTE DESCUMPRIDA 
PELA AUTUADA – SITUAÇÃO NÃO 
COMPROVADA – DECISÃO 
MANTIDA. 
De acordo com o artigo 1º, inciso IX, da 
Lei nº 9.481/97, com a redação dada 
pelo artigo 20 da Lei nº 9.532/97, os 
rendimentos auferidos no Brasil por 
residentes ou domiciliados no exterior 
com a natureza de juros decorrentes de 
colocações no exterior de títulos de 
crédito internacionais, previamente 
autorizados pelo Banco Central do 
Brasil, estão sujeitos à alíquota zero do 
imposto de renda na fonte, desde que o 
prazo médio de amortização 
corresponda, no mínimo, a 96 (noventa 
e seis) meses. 
No caso, a partir da decisão recorrida, 
restou incontroversa a inexistência de 
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simulação quanto às operações que 
deram causa ao lançamento. Disso 
decorre que os aumentos de capital 
efetivados pela interessada em suas 
subsidiárias sediadas no exterior não 
ocultaram amortizações antecipadas 
dos empréstimos que lhe foram 
concedidos por elas. O Banco Central 
do Brasil analisou a operação e 
concluiu de forma categórica e 
definitiva que os fatos em apreço não 
podem e não devem ser interpretados 
como simulação de pagamento de 
títulos de longo prazo de 
responsabilidade da autuada. Tal 
posicionamento é de fundamental 
importância para o deslinde desta 
controvérsia, pois eventuais efeitos 
tributários de determinada relação 
jurídica de natureza cambial dependem 
da conotação dada a ela pelo Banco 
Central. Não tem aplicação a este feito 
a regra do art. 8º da Lei nº 9.779/99. 
Recurso especial negado”. 
 
O Acórdão cuja ementa encontra-se 
acima transcrita, proferido pela Câmara 
Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”), 
trata da apreciação de Recurso Especial 
de Divergência interposto pela Fazenda 
Nacional em face de Acórdão exarado 
por uma das Seções do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(“CARF”), no qual, por unanimidade, 
deu-se provimento ao Recurso 
Voluntário da Contribuinte, afastando a 
exigência do Imposto de Renda Retido 
na Fonte (“IRRF”) sobre os juros 
remetidos pela Contribuinte a suas 
subsidiárias – situadas em nação de 
tributação favorecida – para amortizar os 
empréstimos por elas contraídos. 
 
A autuação e cobrança do IRRF 
fundamentam-se na alegação da 

Fiscalização de que à emissão de 
Eurobonds e Intercompany Bonds pela 
Contribuinte adquiridos por suas 
subsidiárias não se aplica o art. 1º, IX, da 
Lei nº 9.481/1997, que reduz a 0% (zero) 
a alíquota do IRRF incidente sobre a 
emissão de títulos de créditos 
internacionais com prazo de amortização 
mínimo de 96 (noventa e seis) meses. 
 
Segundo a Fiscalização, a Contribuinte, 
mediante a prática de sucessivos atos, 
adiantou a amortização das Notes 
emitidas, de modo que o benefício fiscal 
veiculado pelo art. 1º, inciso IX, da Lei 
nº 9.481/1997, não pode ser aplicado. Ao 
revés, os juros remetidos pela 
Contribuinte a suas subsidiárias 
decorrentes da colocação no exterior de 
títulos de crédito internacionais 
deveriam ser tributados conforme o art. 
8º, da Lei nº 9.779/1999, à alíquota de 
25%. 
 
Para a Fiscalização, o fato de as 
subsidiárias constituídas pela 
Contribuinte com a finalidade de 
obtenção de recursos terem (i) realizado 
empréstimos de curto prazo com 
banqueiros internacionais para aquisição 
de títulos de longo prazo emitidos por 
sua controladora, associado ao (ii) 
aumento de capital realizado nas 
subsidiárias pela Contribuinte configura 
o pagamento antecipado da dívida entre 
elas, o que torna inaplicável o art. 1º, IX, 
da Lei nº 9.481/1997. 
 
Assim, e nesses termos, a Contribuinte 
foi autuada para recolher o IRRF 
conforme o art. 8º da Lei nº 9.779/1999, 
acrescido de juros e multa qualificada, 
haja vista a Fiscalização ter entendido 
que a Contribuinte havia praticado 
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simulação para gozar do benefício fiscal 
em tela. 
 
Em face do Auto de Infração lavrado foi 
apresentada Impugnação, a qual foi 
julgada improcedente pela competente 
Delegacia de Julgamento da Receita 
Federal (“DRJ”). Inconformada, a 
Contribuinte interpôs Recurso 
Voluntário contra referido Acórdão da 
DRJ. 
 
O CARF julgou, por maioria de votos, 
procedente o Recurso Voluntário, por 
considerar que as operações de curto 
prazo realizadas entre as subsidiárias da 
contribuinte e banqueiros internacionais 
são distintas das operações de longo 
prazo realizados entre a Contribuinte e 
suas subsidiárias. Assim, inexistiu fraude 
à lei e as remessas de pagamentos de 
juros decorrentes da colocação de títulos 
de crédito internacionais gozam do IRRF 
à alíquota de 0% (zero por cento). 
 
A Fazenda Nacional apresentou Recurso 
Especial alegando que o Acórdão 
proferido pelo CARF contraria o 
disposto no art. 1º, inciso IX, da Lei nº 
9.481/97 e no art. 8º da Lei nº 9.779/99, 
haja vista a Contribuinte ter violado, 
indiretamente, a norma que veiculou o 
benefício fiscal ao fraudar a lei mediante 
simulação, i.e, a contratação de 
empréstimos de curto prazo pelas 
subsidiárias e o aumento de seu capital 
social pela Contribuinte. 
 
Em Contrarrazões ao Recurso Especial, 
a Contribuinte alega, em síntese: (i) que 
a fraude à lei apontada pela Fiscalização 
constitui alteração do critério jurídico da 
autuação, o que é vedado pelo art. 146 
do CTN; (ii) o fluxo de recursos e o 
aumento de capital não são operações 

relacionadas; (iii) a capitalização foi 
realizada com recursos obtidos junto a 
seus acionistas, e não com os mesmos 
recursos captados no exterior através de 
empréstimos de longo prazo – que 
permanecem no Brasil; (iv) a finalidade 
da norma que veiculou a isenção – a 
permanência dos recursos – foi atendida; 
(v) o Banco Central do Brasil 
(“BACEN”) aquiesceu com todas as 
operações e recolhimento de imposto 
realizadas; (vi) inexistiu amortização 
indireta da dívida; (vii) o art. 112 do 
CTN deve ser aplicado in casu; (viii) a 
Secretaria da Receita Federal deve 
observar a qualificação legal imputada 
pelo BACEN à operação; e (ix) o 
descabimento da multa qualificada e a 
inaplicabilidade da SELIC. 
 
A CSRF admitiu em parte o Recurso 
Especial da Fazenda Nacional, de modo 
a afastar a discussão da redução da multa 
de 150% para 75% e apreciar apenas se 
os juros remetidos pela Contribuinte a 
suas subsidiárias gozam do benefício 
fiscal mencionado ou se estão sujeitos ao 
disposto no art. 8º da Lei nº 9.779/1999. 
 
Segundo o Relator, restou incontroversa 
a inexistência de simulação no caso, 
tanto que a qualificação da multa restou 
afastada por unanimidade pelo CARF. 
Não teria existindo desvinculação entre a 
declaração de vontade das partes 
envolvidas nas operações e a efetiva 
vontade das mesmas. Como a declaração 
não teria sido ato dissimulador nem a 
vontade ato dissimulado, não há como 
caracterizar a simulação in casu.  
 
Assim, é inconteste que o aumento de 
capital das subsidiárias não serviu para 
ocultar as amortizações dos empréstimos 
tomados no exterior, mas para capitalizá-
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las com os recursos obtidos de emissão 
de ações e debêntures. 
 
Inexistindo simulação, o Relator rechaça 
a introdução de alegação de fraude à lei 
– que sequer havia sido mencionada no 
Auto de Infração – sendo que, na 
verdade, a autuação fora baseada em 
simulação. Assim, é inadmissível, 
segundo a CSRF, a inovação da Fazenda 
quanto à acusação fiscal. 
 
Segundo ponto levantado pelo Relator é 
a ausência de refutação pela Fiscalização 
da declaração formal e expressa do 
Banco Central do Brasil (“BACEN”) de 
que as operações realizadas pela 
Contribuinte, suas subsidiárias e bancos 
internacionais não podem ser 
consideradas simulação de pagamento 
dos títulos de longo prazo.  
 
Com efeito, a Fiscalização não poderia 
desconsiderar a declaração do BACEN, 
sob a alegação de que estava cumprindo 
o quanto determinado no art. 142 do 
Código Tributário Nacional, haja vista 
que tal órgão, por força de lei, é dotado 
de competência para definir o objeto da 
hipótese de incidência. Nesse sentido, a 
competência da Receita Federal depende 
da competência do BACEN. 
 
Portanto, os efeitos de uma relação 
jurídica cambial dependem da conotação 
a ela dada pelo BACEN. 
 
Em Declaração de Voto, a minoria dos 
Conselheiros expressou sua discordância 
quanto a essa posição, e considerou que 
cada órgão público tem atividades 
específicas definidas em lei, devendo a 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, e 
não o BACEN, se pronunciar sobre os 
efeitos tributários de atos praticados.  

 
Por fim, por considerar duvidosas as 
circunstâncias que permeiam os fatos em 
tela, o Relator aplicou o art. 112 do 
CTN, de modo a conferir interpretação 
da legislação tributária de maneira mais 
favorável ao contribuinte. 
 
Entendendo não ter havido antecipação 
da amortização dos empréstimos 
captados no exterior junto as 
subsidiárias, bem como inexistente a 
simulação alegada pela Fiscalização, o 
Relator considerou ser inaplicável o art. 
8º da Lei nº 9.779/1999, sendo os juros 
remetidos às subsidiárias regidos pelo 
art. 1º, inciso IX, da Lei nº 9.481/1997. 
 
Assim, a CSRF, por maioria dos votos, 
negou provimento ao Recurso Especial 
fazendário e manteve integralmente o 
Acórdão atacado, afastando a tributação 
dos juros remetidos às subsidiárias. 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 
do referido julgado. 
 
 

IRPJ e CSLL – Lucro Arbitrado – 
Irregularidades Formais 

 
“IRPJ – LUCRO ARBITRATDO – 
INEXISTÊNCIA DE 
ESCRITURAÇÃO E DE 
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS 
– O arbitramento não é penalidade, 
constituindo-se em técnica de apuração 
da base tributável, quando inviabilizada 
a sua quantificação por outros meios, 
daí ser cabível diante da inexistência da 
escrituração contábil e da não 
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apresentação das declarações de 
rendimentos. 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O 
LUCRO LÍQUIDO – CSLL – 
LANÇAMENTO DECORRENTE. 
Tratando-se de auto de infração 
lavrado como decorrência dos mesmos 
fatos que implicaram na exigência do 
IRPJ, aplica-se àquele o resultado do 
julgamento deste. 
RECURSO ESPECIAL. PERDA DE 
OBJETO. 
Não se conhece do recurso especial 
carente de objeto”  
 
O Acórdão cuja ementa encontra-se 
acima transcrita, proferido pela CSRF, 
trata da apreciação de Recursos 
Especiais de Divergência interpostos 
pela Fazenda Nacional e pela 
Contribuinte em face de Acórdão do 
CARF, no qual se determinou a 
manutenção das exigências constantes 
do Auto de Infração lavrado e a 
desqualificação da multa de ofício. O 
Recurso fazendário insurge-se contra a 
redução da multa de ofício; o Recurso da 
Contribuinte, contra a manutenção da 
apuração do lucro mediante 
arbitramento. 
 
O Auto de Infração em questão foi 
lavrado com fundamento na 
impossibilidade de apuração do Imposto 
de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) 
pelo método do lucro real – ao qual 
estava obrigada a Contribuinte – pois, no 
entendimento da Fiscalização, a 
escrituração da Contribuinte não atendia 
a forma fiscal e comercial exigida em 
lei.  
 
Com efeito, após nove meses de 
fiscalização, ao longo dos quais a 
Contribuinte foi várias vezes intimadas a 

apresentar sua escrituração, bem como 
regularizá-la, a Fiscalização concluiu 
pela imprestabilidade da contabilidade 
da Contribuinte, determinando o 
arbitramento do lucro, pois verificou que 
“em relação aos Livros Diário, Razão e 
balancetes, foram impressos sem 
encadernação, termos de abertura e 
encerramento, e, em relação ao Diário, 
sem registro no órgão competente do 
Registro de Comércio. Constatou 
também a fiscalização que não foi 
escriturado o LALUR”. Assim, a 
Fiscalização arbitrou como base de 
cálculo do IRPJ a receita bruta da 
Contribuinte, obtida mediante os 
registros de apuração do Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação 
(“ICMS”) e do livro de saída de 
mercadorias. 
 
Além do arbitramento do lucro, a 
Fiscalização aplicou multa de ofício 
qualificada – de 150% – por entender 
que o fato de a Contribuinte ter 
apresentado Declaração de Informações 
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 
(“DIPJ”) com todos os valores “zerados” 
demonstra a intenção de ludibriar o 
Fisco, o que caracteriza fraude. 
 
Diante das exigências constantes no 
Auto de Infração, a Contribuinte, em 
sede de Impugnação, alegou que a 
Fiscalização dispunha de todos os 
elementos e meios para apurar o lucro 
real, não sendo necessário o 
arbitramento, e que a multa qualificada 
deveria ser anulada, pois sua conduta 
não configuraria fraude. 
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A Contribuinte também alegou que 
havia informado a Fiscalização que, em 
virtude da complexidade de suas 
atividades, sua contabilidade estava 
atrasada, e que, mesmo assim, seus 
livros fiscais foram retidos durante o 
processo de fiscalização, o que a 
impossibilitou de realizar os 
lançamentos contábeis e de débito e 
crédito de impostos, sendo impossível 
concluir o balanço do ano seguinte ao 
procedimento e manter sua contabilidade 
regularizada. 
 
Quanto à qualificação da multa, a 
Contribuinte afirmou que as DIPJ e 
DCTF foram entregues “zeradas” para 
que o prazo legal para entrega dessas 
obrigações acessórias fosse cumprido e 
que, em muitas ocasiões, elas foram 
apresentadas de maneira correta e os 
tributos recolhidos corretamente. Além 
disso, como o faturamento – base de 
cálculo – da Contribuinte havia sido 
levantado de sua escrita contábil e esta 
comparada com as movimentações 
financeiras, teve restado afastado o 
intuito de sonegação de receitas, e 
requereu o afastamento da multa 
qualificada. 
 
Ainda em sede de Impugnação, a 
Contribuinte argumentou que, em 
nenhum momento do procedimento 
fiscalizatório, o Fisco notificou-a 
informando estarem ausentes os registros 
dos documentos apresentados, por serem 
omissos ou por não merecerem fé, o que, 
violaria o art. 148 do Código Tributário 
Nacional.  
 
Por fim, a Contribuinte alegou que o fato 
de a Fiscalização ter afirmado que a 
verificação do cumprimento das 
obrigações havia ocorrido por 

amostragem enseja a nulidade da 
autuação. 
 
A competente Delegacia de Julgamento 
considerou o lançamento efetuado 
integralmente procedente por entender 
que a pessoa jurídica sujeita à tributação 
com base na apuração do lucro real deve 
observar as leis comerciais e fiscais em 
sua escrituração. Manteve, também, a 
multa qualificada por entender que 
houve conduta dolosa tendente a impedir 
ou retardar o conhecimento de fato 
jurídico tributário por parte da 
Fiscalização. 
 
Inconformada, a Contribuinte interpôs 
Recurso Voluntário com o intento de 
afastar a exigência do crédito tributário e 
desqualificar a multa, Recurso este que 
foi parcialmente provido pelo CARF 
para que fosse reduzida a multa de 
ofício. 
 
Contra esse Acórdão, foram interpostos 
Recursos Especiais de Divergência pelo 
Contribuinte e pela Fazenda Nacional, 
cuja decisão da CSRF ora se analisa. 
 
A CSRF entendeu estarem presentes os 
requisitos de admissibilidade, haja vista 
a solução jurídica presente no Acórdão 
recorrido ser diversa da dos Acórdãos 
Paradigma apresentados. Segundo 
aquele, o mero descumprimento formal 
da escrita contábil e a não apresentação 
das demonstrações financeiras é 
suficiente para determinar-se o 
arbitramento do lucro. Os Acórdãos 
Paradigmas, por sua vez, determinavam 
que deveria haver comprovação de 
prejuízo para o Fisco e que fatos 
camuflados pelo contribuinte deveriam 
impedir a quantificação do resultado do 
exercício, sendo o arbitramento medida 
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excepcional. Ainda, num dos Acórdãos 
verifica-se a afirmação de que eventuais 
irregularidades formais genéricas não 
são suficientes para a caracterização da 
imprestabilidade da escrituração contábil 
e o consequente arbitramento dos lucros. 
 
Com base nos Acórdãos confrontados, e 
nas circunstâncias fáticas que 
permeavam a autuação, a CSRF, por 
maioria, conheceu do Recurso 
apresentado pela Contribuinte e lhe deu 
provimento. 
 
Colacionando diversos precedentes 
próprios e das câmaras baixas do CARF, 
a CSRF entendeu que deve ser dado 
prazo suficiente aos contribuintes para 
atenderem às intimações fiscais e 
regularizarem suas escritas contábeis, 
pois o arbitramento dos lucros é medida 
excepcional que deve ser utilizada 
somente na hipótese de impossibilidade 
de determinação segura do lucro real. 
 
No caso em análise, a CSRF entendeu 
que fiscalização apenas desconsiderou a 
escrita contábil da Contribuinte com 
base em irregularidades formais, não 
tecendo qualquer comentário acerca de 
sua imprestabilidade. Segundo a CSRF, 
essa atitude é comum ao fisco, que 
considera o arbitramento dos lucros 
penalidade pela demora na regularização 
contábil, e não como medida 
excepcional que é. 
 
Assim, por considerar que a Fiscalização 
não apreciou a contabilidade da 
Contribuinte e a descartou com base em 
meras irregularidades formais, a CSRF 
determinou o cancelamento do 
arbitramento, dando provimento ao 
Recurso da Contribuinte e não 
conhecendo o Recurso interposto pela 

Fazenda, por perda de objeto, já que este 
versava apenas sobre a multa de ofício. 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 
do referido julgado. 
 
Equipe responsável pela elaboração do 
Nota Tributária do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais: 
 
Igor Nascimento de Souza 
(igor@ssplaw.com.br) 
 
Henrique Philip Schneider 
(philip@ssplaw.com.br) 
 
Eduardo Pugliese Pincelli 
(eduardo@ssplaw.com.br) 
 
Cassio Sztokfisz 
(cassio@ssplaw.com.br) 
 
Fernanda Donnabella Camano de Souza 
(fernanda@ssplaw.com.br) 
 
Diogo de Andrade Figueiredo 
(diogo@ssplaw.com.br) 
 
Flávio Eduardo Carvalho 
(flavio@ssplaw.com.br) 
 
Wilson Rodrigo Vieira da Silva 
(wilson@ssplaw.com.br) 
 
Rafael Monteiro Barreto 
(rafael@ssplaw.com.br) 
 
Vítor Martins Flores 
(vitor@ssplaw.com.br) 
 
Sidney Kawamura Longo 
(sidney@ssplaw.com.br) 
 
Letícia Brandão Tourinho Dantas 
(leticia@ssplaw.com.br) 



 

8 
 
SSP - 196927v5 
  

 
Rafael Fukuji Watanabe 
(rwatanabe@ssplaw.com.br) 
 
Rodrigo Tosto Lascala 
(rodrigo@ssplaw.com.br) 
 
Júlio César Soares 
(julio@ssplaw.com.br) 
 
Renata Tuma e Pupo 
(rtuma@ssplaw.com.br) 
 
Laura Benini Candido 
(laura@ssplaw.com.br) 
 
Marina Lee 
(marina@ssplaw.com.br) 
 
Pedro Lucas Alves Brito 
(pbrito@ssplaw.com.br) 
 
André Henrique Azeredo Santos 
(andre@ssplaw.com.br) 
 
 
Rua Cincinato Braga, 340, – 9º andar 
São Paulo/SP - Tel. (55 11) 3201-7550 
 
Brasília Shopping – SCN Quadra 5, 
Bloco A - Torre Sul – 14º andar – Sala 
1406 
Brasília/DF - Tel. (55 61) 3252-6153 
 
 


