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Prezados Leitores:  

 

Nesta 61ª edição do nosso informativo 

Nota Tributária do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(“CARF”), comentamos decisão que 

cancelou autuação calcada na 

desconsideração da personalidade 

jurídica de sociedade no exterior para 

tributação direta do resultado auferido 

por suas controladas indiretas no 

exterior. 

 

Também analisamos julgado no qual o 

CARF entendeu que é inexigível multa 

quando se comprove que o sujeito 

passivo agiu ou pagou imposto de 

acordo com interpretação dada por 

decisão irrecorrível de última instância 

administrativa que tenha sido proferida 

anteriormente à ocorrência dos fatos 

geradores. 

 

Boa leitura. 

 

 

Lucros no Exterior – Controladas 

Diretas e Indiretas – Necessidade de 

Consolidação dos Lucros na 

Controlada Direta 

 

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A 

RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ 

Ano-calendário: 2006 

PESSOAS JURÍDICAS 

CONTROLADAS INDIRETAMENTE, 

SEDIADAS NO EXTERIOR. REGIME 

DE TRIBUTAÇÃO NO BRASIL. 

Os resultados auferidos por intermédio 

de outra pessoa jurídica, na qual 

alguma filial, sucursal, controlada ou 

coligada, no exterior, mantenha 

qualquer tipo de participação 

societária, ainda que indiretamente, 

devem ser previamente consolidados no 

balanço da filial, sucursal, controlada 

ou coligada para efeito de 

determinação do lucro real e da base de 

cálculo da CSLL da beneficiária no 

Brasil. 

DESCONSIDERAÇÃO DE 

PERSONALIDADE JURÍDICA. 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO 

LEGAL. 

Revela-se indevida a desconsideração 

de personalidade jurídica de pessoas 

jurídicas, com o intuito de alcançar 

lucros produzidos por suas controladas, 

sem que se comprove a ocorrência de 

alguma das hipóteses previstas em lei 

(abuso de direito, falta de substância da 
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sociedade ou ocorrência de simulação 

ou fraude). 

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. 

A decisão proferida no lançamento 

principal é aplicável ao lançamento 

decorrente, de CSLL, face à relação de 

causa e efeito que os vincula.” 
 

O Acórdão em tela trata da tributação de 

resultados auferidos por intermédio de 

controladas diretas e indiretas no 

exterior, para exigência de Imposto de 

Renda Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e de 

Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (“CSLL”). 

 

Referida autuação foi lavrada em face da 

Autuada como responsável tributária por 

sucessão, nos termos do artigo 132 do 

Código Tributário Nacional (“CTN”), 

uma vez que ela incorporou sociedade 

que detinha o controle direto e indireto 

de sociedades no exterior. Com efeito, 

todo o resultado tributado na Autuada 

havia sido auferido pela sociedade 

incorporada, por sua controlada 

brasileira e pelas controladas 

estrangeiras. 

 

Antes da incorporação das empresas pela 

Autuada, a estrutura societária era 

composta, no Brasil, por duas 

sociedades. Uma delas (“Controladora 

Brasileira”), a sociedade que foi 

fiscalizada inicialmente, detinha 100% 

da participação societária da outra 

(“Controlada Brasileira”).  

 

No exterior, a Controlada Brasileira 

controlava de maneira direta e integral 

sociedade sediada no Reino Unido. 

Além disso, detinha 59,3% de 

participação em holding localizada na 

Áustria, país que firmou Tratado para 

Evitar a Dupla Tributação com o Brasil. 

Os outros 40,7% dessa holding na 

Áustria eram detidos pela Controladora 

Brasileira. 

 

A Controladora Brasileira também 

detinha o controle integral de sociedades 

na Itália e Holanda. 

 

Por sua vez, a Holding Austríaca era 

titular do controle total de sociedades 

sediadas em Singapura, Ilha da Madeira 

e Ilhas Cayman. 

 

Assim, a Controladora Brasileira detinha 

controle direto da Controlada Brasileira, 

da Holding Austríaca e de sociedades na 

Holanda e na Itália. Quanto às empresas 

sediadas no Reino Unido, Singapura, 

Ilha da Madeira e Ilhas Cayman, detinha 

o controle indireto. 

 

A Controlada Brasileira, por sua vez,  

detinha o controle apenas da sociedade 

com sede no Reino Unido. Após sua 

incorporação pela Controladora 

Brasileira, esta passou a deter o controle 

direto de referida sociedade. 

 

Após processo fiscalizatório, as 

Autoridades Fiscais entenderam por bem 

desconsiderar a personalidade jurídica da 

Holding Austríaca e adicionar 

diretamente ao lucro líquido da Autuada 

os lucros das sociedades com sede em 

Singapura, Ilha da Madeira e Ilhas 

Cayman. 

 

Além disso, as Autoridades Fiscais 

determinaram a tributação direta do 

resultado auferido pela sociedade do 

Reino Unido, desconsiderando a 

existência da Controlada Brasileira. 

 

A Fiscalização fundamentou a autuação 

no artigo 74 da Medida Provisória nº 
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2.158-35/2001, entendendo que os lucros 

auferidos por controladas no exterior, 

sejam elas controladas diretas ou 

indiretas, seriam considerados 

disponibilizados na data de sua apuração 

e deveriam ser acrescentados ao 

resultado de sua controladora. 

 

A Autuada insurgiu-se contra referido 

Auto de Infração e, em sede de 

Impugnação, alegou que a tributação 

sobre os lucros auferidos pelas 

controladas indiretas da Holding 

Austríaca não deveria recair sobre ela, 

mas, sim, sobre a Controladora 

Brasileira e a Controlada Brasileira, que, 

à época do período fiscalizado, ainda não 

haviam sido incorporadas pela Autuada. 

De fato, a fiscalização utilizou a 

contabilidade da Controladora Brasileira 

e nela consolidou todos os resultados do 

grupo, sem respeitar a independência de 

cada empresa do grupo.  

 

Além disso, não haveria dispositivo legal 

autorizador da desconsideração da 

Controlada Brasileira, o que implicaria a 

nulidade do lançamento por falta de 

motivação. 

 

Por esses motivos, segundo a Autuada, o 

lançamento fiscal estaria maculado por 

erro na identificação do sujeito passivo 

da obrigação tributária. 

 

Além disso, ponto central de sua 

argumentação, a Autuada alega a 

violação, pela Fiscalização, da Instrução 

Normativa nº 213/02, que regulamentou 

o artigo 74 da MP nº 2.158-35/01. Isso 

porque referida IN dispôs, em seu artigo 

1º, § 6º, que os lucros das controladas 

indiretas no exterior devem ser 

consolidados no balanço da controlada 

direta. A esse método de apuração do 

resultado das controladas indiretas a 

Autuada dá o nome de consolidação 

vertical, em oposição à consolidação 

horizontal, aplicável às controladas 

diretas nos termos do artigo 1º, § 5º da 

IN nº 213/02. 

 

Desse modo, a IN prevê expressamente 

que os resultados devem ser 

consolidados e só depois os 

contribuintes deveriam reconhecer esse 

resultado incluindo-o nas bases de 

cálculo do IRPJ e da CSLL, como 

manda o artigo 7º da IN nº 213/02. 

 

Assim, a Autuada teria procedido à 

correta apuração de seu lucro mediante 

consolidação dos resultados das 

controladas indiretas na controlada direta 

e somente após isso teria reconhecido o 

resultado tributável. Assim, por estar em 

descompasso com a legislação regente, o 

lançamento seria ilegal. 

 

Ainda, segundo a Autuada, a 

Fiscalização não teria fundamentado a 

desconsideração da Holding Austríaca – 

nem mesmo com base no artigo 116 do 

CTN. Essa ausência de fundamentação 

impossibilitaria a tributação direta dos 

resultados, na Autuada, auferidos pelas 

controladas indiretas. 

 

Analisando a Impugnação apresentada, a 

competente Delegacia da Receita 

Federal do Brasil de Julgamento 

(“DRJ”) julgou-a procedente com base 

no erro de identificação do sujeito 

passivo e na definição da matéria 

tributável, i.e, na desconsideração da 

Controlada Brasileira e da Holding 

Austríaca.   

 

Isso porque os lucros da Holding 

Austríaca deveriam ter sido refletidos de 
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maneira proporcional na Controladora 

Brasileira e na Controlada Brasileira, 

que detinham participação societária de, 

respectivamente, 40,7% e 59,3% sobre 

aquela. 

 

Assim, o contribuinte não seria somente 

a Controladora Brasileira, mas, também, 

a Controlada Brasileira. Em que pese a 

correção da inclusão da Autuada no polo 

passivo do lançamento como 

responsável, isso não afasta a incorreção 

do lançamento em face do erro na 

identificação dos sujeitos passivos e, 

portanto, da apuração dos tributos, o que 

implicou violação do artigo 1º, § 6º, da 

IN nº 213/02. 

 

Além disso, entendeu a DRJ que a 

Fiscalização não respeitou o método de 

consolidação vertical dos lucros 

auferidos por controladas no exterior, 

veiculado pelos artigos 1º, § 6º, e 7º da 

IN nº 213/02. 

 

Com efeito, os lucros das controladas 

indiretas deveriam ter sido refletidos no 

patrimônio da Holding Austríaca (que 

detinha controle direto sobre elas) e só 

depois a tributação de seu resultado 

poderia ser realizada no Brasil. 

 

Ademais, a Fiscalização não teria 

fundamentado a desconsideração das 

personalidades da Holding Austríaca e 

da Controlada Brasileira. Como não foi 

demonstrado vício na constituição dessas 

sociedades, os métodos de consolidação 

vertical (artigo 1º, § 6º, da IN nº 213/02) 

e consolidação horizontal (artigo 1º, § 

5º, da IN nº 213/02) não poderiam ter 

sido afastados. 

 

Desse modo, restou comprovado o erro 

na identificação da matéria tributável, o 

que maculou o lançamento. Diante disso, 

a DRJ julgou procedente a Impugnação. 

 

Em sede de Recurso de Ofício, o CARF 

manteve a Decisão da DRJ por seus 

próprios fundamentos. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 

para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 

do referido julgado.  

 

 

Multa de Ofício – Art. 80 da Lei nº 

4.502/64 – Procedimento em 

Conformidade com Decisões 

Irrecorríveis de Última Instância 

Administrativa 

 

“DECISÃO IRRECORRÍVEL DE 

ÚLTIMA INSTÂNCIA 

ADMINISTRATIVA. MULTA DE 

OFÍCIO. INCABÍVEL. 

Na constituição de crédito tributário 

relativo ao IPI, é incabível a exigência 

da multa prevista no art. 80 da Lei n° 

4.502, de 1964, quando comprovado 

que o sujeito passivo agira ou pagara o 

imposto em conformidade com 

interpretação fiscal constante de 

decisão irrecorrível de Ultima instância 

administrativa, proferida anteriormente 

à ocorrência dos fatos geradores.” 

 

O caso em tela trata de Autos de 

Infração que tem por objetivo a cobrança 

de valores a título de Imposto sobre 

Produtos Industrializados (“IPI”), 

relativos ao período compreendido entre 

outubro de 2002 e dezembro de 2006. 

 

Com efeito, as Autoridades Fiscais 

questionaram os créditos de IPI apurados 

pelo Contribuinte em decorrência de 



 

5 
 
 
 
SSP - 381452v4  

aquisições de insumos isentos de pessoa 

jurídica estabelecida na Zona Franca de 

Manaus. Tal apuração foi realizada com 

base em Mandados de Segurança 

impetrados pelo Contribuinte para ter 

garantido seu direito creditório. 

 

Os Autos de Infração foram impugnados 

pelo Contribuinte, o qual alegou, em 

síntese, que o direito ao crédito de IPI, 

decorrente da aquisição de insumos em 

operações isentas, é matéria já pacificada 

na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal (“STF”), cujo leading case foi o 

Recurso Extraordinário (RE) 212.484-2, 

devendo-se, pois, ser cancelada a 

exigência tributária, por força do 

disposto no art. 1° do Decreto n° 

2.346/97. 

 

Ainda, o Contribuinte alegou não 

proceder a exigência da multa capitulada 

no artigo 80, inciso I, da Lei n° 4.502/64, 

com redação dada pelo artigo 45 da Lei 

nº 9.430/96, uma vez que agiu de acordo 

com entendimento da última instância 

administrativa sobre a matéria, 

configurando-se a hipótese prevista no 

art. 486 do Regulamento do IPI 

aprovado pelo Decreto 4.544/02, (artigo 

459 do RIPI/98), e cuja matriz legal é o 

art. 76 da Lei n° 4.502/64. 

 

Após determinação de diligência pela 

DRJ para verificação de eventual erro na 

apuração do crédito tributário lançado 

nos Autos de Infração, a Delegacia 

manteve o lançamento, reduzindo o 

montante do crédito tributário nos 

termos do resultado da diligência.  

 

Irresignado, o Contribuinte interpôs 

Recurso Voluntário, repisando os 

argumentos apresentados em sede de 

Impugnação, citando arestos da Câmara 

Superior de Recursos Fiscais que trariam 

entendimento em conformidade com os 

procedimentos por ele adotados com 

relação aos créditos do IPI decorrentes 

da aquisição de insumos isentos. 

 

Em seu voto, a Ilustre Conselheira 

Relatora verificou que nos acórdãos 

mencionados pelo Contribuinte em seu 

Recurso de fato negaram provimento ao 

Recurso Especial do Procurador da 

Fazenda Nacional e mantiveram a 

aplicação do entendimento do STF de 

que seria legítimo o contribuinte do IPI 

creditar-se do valor desse imposto nas 

aquisições de insumo sob o regime de 

isenção. 

 

Assim, a Conselheira Relatora, com 

fulcro no artigo 486 do Regulamento do 

IPI, entendeu pelo cancelamento da 

multa de ofício prevista no art. 80 da Lei 

n° 4.502/64, para os períodos em que 

ficou comprovado que o Contribuinte 

agira ou pagara o imposto em 

conformidade com interpretação fiscal 

constante de decisão irrecorrível de 

última instância administrativa, proferida 

anteriormente à ocorrência dos fatos 

geradores.  

 

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) 

 

mailto:igor@ssplaw.com.br


 

6 
 
 
 
SSP - 381452v4  

 

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) 
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