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Nesta 44ª edição do nosso informativo 
Nota Tributária do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(“CARF”), comentamos decisão em que 
esse órgão analisou uma reestruturação 
societária que resultou em amortização 
de despesas com ágio por rentabilidade 
futura, dedutíveis na apuração do lucro 
real. 
 
Ainda, trazemos ao conhecimento dos 
nossos clientes e leitores uma atual 
decisão em que se discutiu caso relativo 
à tributação de lucros no exterior, em 
especial a Convenção Brasil-Hungria e a 
aplicabilidade de seus artigos VII e X.  
 
Boa leitura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ágio por Rentabilidade Futura – 
Dedução – Reestruturação Societária 
– Ausência de Simulação e Abuso de 

Direito - Possibilidade 
 

 
“SIMULAÇÃO – Configura-se como 
simulação, o comportamento do 
contribuinte em que se detecta uma 
inadequação ou equivalência entra a 
forma jurídica sob a qual o negócio se 
apresenta e a substância ou natureza do 
fato gerador efetivamente realizado, ou 
seja, dá-se pela discrepância entre a 
vontade querida pelo agente e o ato pó 
ele praticado para exteriorização dessa 
vontade. 
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE – 
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO - 
ARTIGOS 7º E 8º DA LEI Nº 9.532/97. 
PLANEJAMENTO FISCAL 
INOPONÍVEL AO FISCO – 
INOCORRÊNCIA. No contexto do 
programa de privatização das empresas 
de telecomunicações, regrado pelas 
Leis 9.472/97 e 9.494/97, e pelo Decreto 
nº 2.546/97, a efetivação da 
reorganização de que tratam os artigos 
7º e 8º da Lei nº 9.532/97, mediante a 
utilização de empresa veículo, desde 
que dessa utilização não tenha 
resultado aparecimento de novo ágio, 
não resulta economia de tributos 
diferente da que seria obtida sem a 
utilização da empresa veículo e, por 
conseguinte, não pode ser qualificada 
de planejamento tributário. 
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ABUSO DE DIREITO – A figura de 
“abuso de direito” pressupõe que o 
exercício do direito tenha se dado em 
prejuízo do direito de terceiros, não 
podendo ser invocada ser a utilização 
da empresa veículo, exposta e aprovada 
pelo órgão regulador, teve por objetivo 
proteger direitos (os acionistas 
minoritários), e não violá-los. Não se 
materializando excesso frente ao direito 
tributário, pois o resultado tributário 
alcançado seria o mesmo se não 
houvesse sido utilizada a empresa 
veículo, nem frente ao direito 
societário, pois a utilização da empresa 
veiculo deu-se, exatamente, para a 
proteção dos acionistas minoritários, 
descabe considerar os atos praticados e 
glosar as amortizações do ágio.”  
 
A ementa de Acórdão proferido pelo 
CARF, acima transcrita, trata de 
processo administrativo oriundo de Auto 
de Infração que exigia o Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e a 
Contribuição Social Sobre o Lucro 
Líquido (“CSLL”), relativamente aos 
anos-calendários de 2000, 2001, 2002 e 
2003, por entenderem as Autoridades 
Fiscais que houve simulação em 
operação societária de incorporação, 
razão pela qual glosaram as deduções do 
lucro real ocorridas em função da 
amortização de ágio decorrente dessa 
operação, recompondo o lucro real do 
Contribuinte e, ainda, aplicando multa 
qualificada. 
 
Com efeito, o Contribuinte havia 
adquirido, com ágio calcado em 
expectativa de rentabilidade futura, a 
integralidade de uma empresa pública de 
telecomunicação, por meio de 
procedimento de licitação, na qual pagou 
40% do valor à vista, ao passo que a 

fração remanescente foi realizada a 
prazo. 
 
Ato contínuo, constituiu uma sociedade, 
que foi capitalizada com as ações da 
empresa de telecomunicação e o ágio 
formado quando da vitória na licitação 
supracitada. 
 
Pois bem, o próximo passo foi a 
incorporação reversa, pela qual a 
empresa de telecomunicação incorporou 
a nova sociedade (controladora), de 
modo que o ágio em questão passou a 
constar do balanço desta, possibilitando 
a dedução fiscal das despesas com 
amortização do ágio à razão de 1/60 avos 
ao mês – conforme inciso III do artigo 7º 
da Lei nº 9.532/97 c/c alínea “a” do 
artigo 8º do mesmo diploma normativo. 
 
Entendeu a Fiscalização, contudo, que 
muito embora não houvesse qualquer 
problema com a natureza do ágio, a 
estruturação societária desenvolvida pelo 
Contribuinte caracterizava a figura de 
simulação, em razão da ausência de 
finalidade econômica e “vontade” entre 
as partes na realização do negócio, 
restando mera aplicação literal da lei. 
 
É dizer, concluíram as Autoridades 
Fiscais que “os negócios jurídicos que 
compuseram o planejamento tributário 
devem ser afastados, porque se apegam 
tão-somente à literalidade da lei, não se 
denotando nenhuma finalidade 
econômica na aproximação dos 
interessados;”. 
 
Inconformado, o Contribuinte impugnou 
o Auto de Infração, alegando, dentre 
outros argumentos, que a estruturação 
societária implementada estava 
totalmente condizente com os requisitos 
legais, e que, ainda, privilegiou seus 
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acionistas minoritários, tendo em vista 
que, na hipótese da incorporação do 
Contribuinte diretamente pela empresa 
de telecomunicação, haveria (i) de um 
lado a assunção de um passivo relevante, 
o que traria um reflexo patrimonial 
negativo e, (ii)  de outro, a amortização 
do ágio por rentabilidade futura contra 
os lucros a serem obtidos, que reduziria 
os dividendos futuros dos acionistas.  
 
Aduziu, ainda, que a operação não 
resultou em prejuízo ao Erário ou a 
qualquer outro interessado, afastando a 
possibilidade de caracterização de fraude 
ou simulação. Tal argumentação foi 
fundamentada, principalmente, com base 
no artigo 117, § 1º, b, da Lei 6.404/76 e 
artigos 15 e 16 da Instrução CVM nº 
319/99.  
 
Por fim, o Contribuinte juntou aos autos 
Parecer sobre a matéria, elaborado por 
renomado professor da área de Direito 
Comercial e Societário, corroborando 
toda a argumentação expendida até 
então. 
 
A Delegacia da Receita Federal de 
Julgamento (“DRJ”) conheceu da 
Impugnação apresentada pelo 
Contribuinte, afastou a ocorrência de 
simulação na operação, desqualificando 
a multa, mas manteve a autuação em 
relação à glosa de despesas com 
amortização de ágio, sob o fundamento 
de que teria havido abuso de direito por 
parte do Contribuinte. 
 
Contra essa decisão, o Contribuinte 
interpôs Recuso Voluntário ao CARF, 
com base nos mesmos argumentos 
apresentados à DRJ, além de aduzir 
adicionalmente que a DRJ teria se valido 
de motivação não aventada pela 
Fiscalização, tal como a figura do abuso 

de direito, ao invés da simulação, 
incorrendo a DRJ em verdadeira 
inovação. 
 
Após admitir o Recurso Voluntário, os 
Conselheiros entenderam que a operação 
como um todo foi realizada plenamente 
nos termos da Lei, e em especial sob o 
rigor exigido pela legislação societária, 
observando, inclusive, conseqüências 
favoráveis e desfavoráveis aos acionistas 
minoritários, afastando-se com isso a 
alegação fiscal de que a operação 
atenderia apenas a uma interpretação 
literal da lei, tendo como única intenção 
a economia fiscal.  
 
Observaram, assim, que o fundamento 
da autuação residiu exclusivamente na 
questão de haver ou não finalidade 
econômica na estruturação societária 
implementada, em particular a utilização 
da sociedade veículo para realizar tal 
operação.  
 
Assim, considerando os fatos que 
permeiam o caso, em especial a 
observação à legislação societária e, 
mais ainda, a atenção com o resguardo 
dos direitos e deveres dos acionistas 
minoritários no que tange à estruturação 
societária realizada, o Conselheiro 
Relator concluiu, “sem nenhuma dúvida, 
não ter ocorrido, quer simulação, quer 
abuso de direito e/ou planejamento 
tributário em desacordo com a lei, mas 
tão somente a prática de conduta 
abarcada e induzida pelo ordenamento 
jurídico, por intermédio das regras 
estipuladas nos artigos 7º e 8º da Lei nº 
9.532/97, sem qualquer prejuízo para a 
Fazenda Pública que pudesse 
caracterizar economia ilícita de 
imposto, pois a escolha de outras 
soluções legais e direta como a 
incorporação, produziria idêntica 



 

SSP - 129007v5  4

consequência tributária com relação à 
amortização de ágio feita por intermédio 
da empresa veículo.”. 
 
Diante disso, a Turma Julgadora deu 
provimento ao recurso voluntário por 
unanimidade de votos. 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 
do referido julgado. 
 
 
Lucros Auferidos por Controladas no 
Exterior e as Variações Cambiais – 

Tratado Brasil - Hungria  
 
“IRPJ E CSLL. TRIBUTAÇÃO DE 
RESULTADOS AUFERIDOS POR 
MEIO DE CONTROLADA NO 
EXTERIOR. TRATADO BRASIL-
HUNGRIA – A Legislação Tributária 
Brasileira não estabelece incidência 
sobre os lucros da controlada 
estrangeira (o que é vedado pelo Artigo 
VII), mas sim sobre lucros da 
investidora brasileira, isto é, dispõe que 
o lucro real da contribuinte engloba os 
lucros disponibilizados por sua 
controlada, incorporados ao seu 
patrimônio em função do Método da 
Equivalência Patrimonial – MEP. 
Logo, a tributação recai sobre os lucros 
da empresa brasileira, o que afasta a 
aplicação do aludido Artigo VII do 
Tratado. O art. 74 da MP n° 2.158-35 é 
uma autêntica regra CFC (regra de 
tributação dos resultados de 
controladas no exterior), compreendida 
como norma voltada para eliminar o 
diferimento na tributação dos lucros 
auferidos no exterior. Não há um 
“padrão único ” de legislação CFC. O 
ponto comum desse tipo de regra é a 

tributação dos residentes de um Estado 
Contratante em relação à renda 
proveniente de sua participação em 
empresas estrangeiras. No contexto dos 
tratados, os dividendos pagos 
correspondem a lucros distribuídos aos 
sócios da empresa. Por força da MP n° 
2.158-35, os lucros apurados pela 
controlada no exterior são considerados 
distribuídos por ficção legal, 
incorporados ao patrimônio da 
contribuinte brasileira via MEP. A não 
incidência tributária dos dividendos 
restringe-se aos lucros produzidos e 
tributados no Brasil. 
VARIAÇÃO CAMBIAL. 
RESULTADOS AUFERIDOS DE 
CONTROLADA NO EXTERIOR. 
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL – 
Descabe a tributação da variação 
cambial dos investimentos no exterior 
avaliados pelo método da equivalência 
patrimonial, isso porque não constitui 
despesa dedutível ou receita tributável, 
em face da ausência de norma legal 
expressa nesse sentido. 
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO 
PAGO NO EXTERIOR. 
POSSIBILIDADE. TRATADO 
BRASIL-HUNGRIA – O artigo XXII 
do Tratado entre Brasil e Hungria 
autoriza a compensação dos tributos 
sobre lucros pagos por controlada 
situada na Hungria pela controladora 
situada no Brasil.” 
 
O julgado em tela cuida de auto de 
infração lavrado para a cobrança de IRPJ 
e de CSLL, relativamente aos anos-
calendários de 2002 a 2006, em virtude 
da constatação de duas infrações, a 
saber: (i) não adição ao lucro real do 
lucro apurado por empresa controlada no 
exterior; e (ii) não adição ao lucro real 
do resultado de equivalência patrimonial 
obtido em decorrência da variação 
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cambial do patrimônio líquido de 
empresa controlada.  
 
A autuada reconheceu, via equivalência 
patrimonial, resultado positivo de seu 
investimento na controlada húngara. 
Todavia, entendeu que o lucro da 
controlada estaria isento de tributação 
em função do Artigo VII da Convenção 
Destinada a Evitar a Dupla Tributação 
(“Convenção”) celebrada por Brasil e 
Hungria. 
 
A fiscalização, por sua vez, considerou 
que o lucro da controlada deveria ser 
considerado disponibilizado em 31 de 
dezembro de cada ano-calendário 
autuado, nos termos do artigo 74 da MP 
n.° 2.158-35/2001, e devidamente 
tributado de acordo com o Artigo X, 
item 6, da Convenção. 
 
Em sua defesa, a autuada alegou, dentre 
outras questões, que a Convenção seria 
aplicável ao caso, impedindo a 
tributação dos lucros auferidos pela 
controlada húngara, nos termos do artigo 
VII . 
 
Ainda, a autuada refutou a aplicação das 
regras “CFC” (Controlled Foreign 
Corporations) por entender que no caso 
em questão não ocorreu o diferimento da 
tributação, portanto, não haveria como 
cogitar de uma legislação anti-
diferimento.  
 
Aduziu também que a incidência do 
IRPJ e da CSLL ocorre quando da 
geração da renda pela controlada no 
exterior e não quando da distribuição, 
não se podendo cogitar de dividendo 
ficto ou presumido. Ainda que se 
tratasse de dividendos, aplicável seria o 
artigo 10 da Lei n.º 9.249/95, que os 
isenta. 

 
Em relação à segunda infração, a 
autuada sustentou a neutralidade fiscal 
do resultado da equivalência 
patrimonial. 
 
O lançamento tributário foi mantido 
integralmente em 1ª instância. 
 
Inconformada, a autuada interpôs 
recurso voluntário, repisando seus 
argumentos, tendo a PGFN também 
apresentado suas contra-razões. 
 
Em voto vencido, o Conselheiro Relator 
entendeu que os lucros da controlada 
húngara não poderiam ser tributados no 
Brasil, uma vez que estariam protegidos 
pelo artigo VII da Convenção. 
 
Resumidamente, o Conselheiro Relator 
ponderou que, antes do advento do 
artigo 74da MP n.° 2.158-35/2001, vigia 
no Brasil a tributação em bases 
universais relativamente aos lucros 
efetivamente disponibilizados em favor 
das empresas nacionais. Sob essa égide, 
seria aplicável o artigo 10 da Convenção 
e os dividendos poderiam ser tributados 
no Brasil.  
 
Todavia, após a entrada em vigor do 
aludido artigo 74, o que passou a ser 
tributável no Brasil foi o próprio lucro 
auferido no exterior, fictamente tidos 
como distribuídos após a sua apuração 
em balanço. 
 
Ainda, observou que a aceitação da 
tributação de dividendos, fictamente 
distribuídos, sem levar em conta a 
distinção entre lucros e dividendos, 
equivaleria à inaplicabilidade da 
Convenção. 
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Como fundamento, o Conselheiro 
Relator ressaltou que  a legislação 
brasileira não prevê norma de tributação 
de dividendos, mas sim tributação de 
lucros. 
 
Com isso, Conselheiro Relator asseverou 
que passou a incidir o Artigo VII da 
Convenção, que afasta a possibilidade de 
o lucro apurado na Hungria ser tributado 
no Brasil.  
 
Consignou, ainda, que os resultados de 
variações cambiais não podem ser tidos 
como receitas tributáveis ou despesas 
dedutíveis, especialmente por já ter 
havido veto presidencial a artigo de MP 
que previa tal incidência. 
 
No entanto, em voto vencedor, os 
Conselheiros determinaram a 
manutenção do lançamento quanto aos 
lucros apurados pela controlada húngara, 
consoante artigo 74 da MP n.° 2.158-
35/2001. 
 
Nos termos do referido voto, o artigo 74 
da MP n.° 2.158-35/2001 não incide 
sobre pessoa jurídica residente no 
exterior, mas sim sobre os lucros da 
contribuinte residente no Brasil, os quais 
abrangem os lucros apurados por sua 
controlada. 
 
Segundo tal entendimento, não se pode 
confundir a tributação da própria 
controlada residente no exterior (vedado 
pelo Artigo VII da Convenção) com a 
tributação da controladora sediada no 
Brasil, cujos resultados englobam os 
lucros auferidos por intermédio de 
subsidiária estrangeira e reconhecidos 
por equivalência patrimonial. 
 
Além disso, o referido voto defendeu 
que o Artigo X da Convenção abrange 

todos os rendimentos provenientes de 
direitos de participação nos lucros da 
sociedade, mesmo que disponibilizados 
em decorrência de presunção legal. 
 
Dessa forma, concluiu que os lucros 
auferidos no exterior pela controlada 
húngara enquadram-se no Artigo X da 
Convenção, visto que seus lucros foram 
considerados disponibilizados no 
momento em que foram apurados nos 
balanços, na proporção da participação 
societária da controladora brasileira, por 
força do artigo 74 da MP n.° 2.158-
35/2001. 
 
Por conseguinte, entendeu que os lucros 
disponibilizados na forma do artigo 74 
são qualificados como dividendos 
presumidos, pagos à luz de Convenção 
Internacional e em linha com os 
Comentários da OCDE. 
 
Por fim, asseverou que o artigo 74 
simplesmente antecipa a tributação que 
ocorreria no momento da distribuição 
dos lucros pela controlada húngara, 
tributação essa permitida pelo Artigo X 
da Convenção.  
 
Quanto às variações cambiais, foi 
acompanhado o entendimento do 
Conselheiro Relator. 
 
Trata-se, portanto, de importante 
manifestação do Conselho acerca dos 
Tratados contra a Dupla Tributação, em 
especial nos casos de lucros auferidos 
por controlada no exterior.  
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

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