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Prezados Leitores, 

 

Nesta 23ª edição do nosso informativo 

Nota Tributária do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(“CARF”), abordamos recente decisão 

em que se discutiu caso relativo à 

tributação de lucros no exterior, em 

especial da Convenção Brasil-Espanha e 

sua aplicabilidade às controladas 

indiretas. 

 

Ademais, trazemos ao conhecimento dos 

nossos clientes e leitores uma atual 

decisão que tratou de operação de 

incorporação e a investigação de sua 

substância de fato. 

 

Boa leitura. 

 

 

Lucros Auferidos por Controladas no 

Exterior e as Variações Cambiais – 

Tratado Brasil-Espanha 

 
“LUCROS AUFERIDOS POR 
INTERMÉDIO DE COLIGADAS E 
CONTROLADAS NO EXTERIOR – 
Na vigência das Leis 9.249/95 e Lei 
9.532/97, o fato gerador era 
representado pelo pagamento ou crédito 

(conforme definido na IN 38/96 e na lei 
nº 9.532/97), e o que se tributavam 
eram os dividendos. A partir da MP 
2.158-35/2001, a tributação independe 
de pagamento ou crédito (ainda que 
presumidos), passando a incidir sobre 
os lucros apurados, e não mais sobre 
dividendos. 
 
LUCROS ORINUNDO DE 
INVESTIMENTO NA ESPANHA – 
Nos termos da Convenção Destinada a 
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a 
Evasão Fiscal em Matéria de Imposto 
sobre a Renda entre Brasil e Espanha, 
promulgada pelo Decreto nº 76.975, de 
1976, em se tratando de lucros 
apurados pela sociedade residente na 
Espanha e que não sejam atribuíveis a 
estabelecimento permanente situado no 
Brasil, não pode haver tributação no 
Brasil. 
 
LUCROS AUFERIDOS NO 
EXTERIOR POR INTERMÉDIO DE 
CONTROLADAS INDIRETAS – Para 
fins de aplicação do art. 74 da MP nº 
2.158-35, os resultados de controladas 
indiretas consideram-se auferidos 
diretamente pela investidora brasileira, 
e sua tributação no Brasil não se 
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submete às regras do tratado 
internacional firmado com o país de 
residência da controlada direta, 
mormente quando esses resultados não 
foram produzidos em operações 
realizadas no país de residência da 
controlada, evidenciando o 
planejamento fiscal para não tributá-
los no Brasil. 
 
VARIAÇÃO CAMBIAL – Tendo em 
vista as razões contidas na da 
mensagem de veto ao art. 46 do projeto 
de conversão da MP 135/03, a variação 
cambial de investimento no exterior 
não constitui nem despesa dedutível 
nem receita tributável, indicando 
necessidade de lei expressa nesse 
sentido.” 
 
O julgado em tela, cujo acórdão foi 

formalizado em janeiro p.p, cuida de 

autos de infração lavrados para a 

cobrança de IRPJ e de CSLL, 

relativamente ao ano-calendário de 2002, 

em virtude da constatação de duas 

infrações, a saber: (i) não adição ao lucro 

real do lucro apurado por empresas 

controladas no exterior; e (ii) não adição 

ao lucro real do resultado de 

equivalência patrimonial obtido em 

decorrência da variação cambial do 

patrimônio líquido de empresa 

controlada. 

 

Mais especificamente, em relação à 

primeira infração, a empresa autuada 

(“autuada”) detinha controlada na 

Espanha e esta, por sua vez, controlava 

uma empresa sediada no Uruguai e outra 

na Argentina. A controlada na Espanha 

reconheceu, via equivalência 

patrimonial, resultado positivo de seu 

investimento na controlada uruguaia.  

 

A autuada, todavia, entendeu que o lucro 

da controlada espanhola estaria isento de 

tributação em função da Convenção 

Destinada a Evitar a Dupla Tributação 

(“Convenção”) celebrada por Brasil e 

Espanha. 

 

A fiscalização, por sua vez, não se ateve 

à referida Convenção e considerou que o 

lucro da controlada espanhola deveria 

ser considerado disponibilizado em 

31/12/2002, nos termos do artigo 74 da 

MP n.º 2.158-35/2001, e devidamente 

tributado. 

 

Em sua defesa, a autuada alegou, dentre 

outras questões, que a Convenção seria 

aplicável ao caso, impedindo a 

tributação dos lucros auferidos pela 

controlada espanhola. 

 

Ainda, no que tange à segunda infração, 

sustentou a neutralidade fiscal do 

resultado da equivalência patrimonial. 

 

O lançamento tributário foi mantido 

parcialmente em 1ª instância, 

determinando-se a exclusão, da base 

tributável da primeira infração, dos 

valores atinentes a variação cambial 

ocorrida no patrimônio líquido da 

controlada espanhola que haviam feito 

parte do lucro apurado no ano em 

questão. Isto para que não houvesse 

duplicidade com relação à segunda 

infração. 

 

Inconformada, a autuada interpôs 

recurso voluntário, tendo havido também 

a interposição de recurso de ofício pelo 

Fisco. 

 

Na primeira sessão de julgamento, foi 

determinada a sua conversão em 

diligência, para que fosse esclarecido, 

perante as autoridades fiscais 



 

 

 

 
SSP - 37387v1  

3

espanholas, o regime de tributação a que 

se submetia a controlada espanhola. 

 

Vindas as informações, de acordo com 

as quais a controlada espanhola era 

tributada da mesma forma que as demais 

empresas espanholas, o caso foi 

novamente para a pauta de julgamento. 

 

Em voto vencido, a Conselheira Relatora 

entendeu que os lucros da controlada 

espanhola não poderiam ser tributados 

no Brasil, uma vez que estariam 

protegidos pelo artigo 7º da Convenção. 

 

Resumidamente, a Conselheira Relatora 

ponderou que, antes do advento do 

artigo 74 da MP n.º 2.158-35/2001, vigia 

no Brasil a tributação em bases 

universais relativamente aos dividendos 

pagos ou creditados 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.  

 

Com isso, segundo a Conselheira 

Relatora, passou a incidir o artigo 7º da 

Convenção, que afasta a possibilidade de 

o lucro apurado na Espanha, e não 

atribuível a estabelecimento permanente 

no Brasil, ser tributado no Brasil.  

 

Ademais, asseverou que o resultado das 

controladas indiretas, no Uruguai e na 

Argentina, somente poderia ser refletido 

na controlada direta espanhola, o que 

garantia a aplicação da Convenção a tais 

resultados. 

 

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 entenderam que, nos 

termos dos artigos 243, §2º, da Lei n.º 

6.404/76, e 384 do Regulamento do 

Imposto de Renda de 1999, os lucros 

auferidos nas controladas indiretas 

devem ser reconhecidos diretamente pela 

controladora, não se lhes aplicando a 

Convenção entre Brasil e Espanha. 

 

Em razão disso, determinaram a 

manutenção do lançamento quanto à 

parte oriunda dos resultados das 

controladas indiretas que haviam sido 

reconhecidos contabilmente na 

controlada espanhola via equivalência 

patrimonial, excluindo da tributação o 

lucro apurado na própria controlada 

espanhola, posto que protegidos pela 

Convenção. 

 

Quanto às variações cambiais, foi 

acompanhado o entendimento da 

Conselheira Relatora. 

 

Trata-se, portanto, de importante 

manifestação do Conselho acerca dos 

Tratados contra a Dupla Tributação, em 

especial nos casos de utilização de 

controladas diretas e indiretas, 

merecendo a atenção dos contribuintes. 

 

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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Incorporação Não Concretizada e Sem 

Substância – Desconsideração de Seus 

Efeitos Pela Fiscalização 

 

“LEGITIMAÇÃO PASSIVA - 
INCORPORAÇÃO INEXISTENTE - 
Não irradia qualquer efeito jurídico o 
mero registro do protocolo de 
justificação sem que tenham sido 
levados os registros os efetivos atos de 
incorporação que, por isso mesmo, não 
se efetivam, conservando as empresas 
envolvidas as suas personalidades 
jurídicas, pelo que se afigura correta a 
identificação da suposta incorporada 
como sujeito passivo.  
 
DÉBITOS DECLARADOS NO PAES - 
INCORPORAÇÃO NÃO 
CONSUMADA - Não consumada a 
incorporação, fica sem efeito a 
declaração de débitos da suposta 
incorporada feita pela suposta 
incorporadora.” 
 

Trata-se de processo administrativo, 

consubstanciado em autos de infração, 

por meio dos quais se exige a cobrança 

de IRPJ e CSLL, relativos aos 4 

trimestres de 1997 e aos 3 primeiros 

trimestres de 1998, e de PIS e Cofins de 

janeiro a agosto de 1998, acrescidos de 

multa de ofício qualificada pela 

constatação de evidente intuito de 

fraude, e aumentada à metade por falta 

de atendimento de intimação (225%). 

 

A fiscalização utilizou como base de 

cálculo, no ano-calendário de 1998, 

valores creditados em contas bancárias, 

e, no ano-calendário de 1997, a receita 

conhecida através dos valores de saídas 

mensais, consignados em 

Demonstrativos de Apuração do ICMS 

(DAPI), entregues à Secretaria da 

Fazenda do Estado de domicílio da 

autuada. 

 

Segundo a fiscalização, a autuada faria 

parte de um grupo de empresas com 

quadros societários compostos por 

pessoas sem capacidade econômica e 

financeira, operadas de fato por sócios 

ocultos, que seriam os reais beneficiários 

dos resultados alcançados. 

 

Cientificada do lançamento, a autuada 

apresentou impugnação, argumentando, 

em breve síntese: 

 

i) ilegitimidade passiva, por ter 

sido sucedida por 

incorporação; 

 

ii) nulidade por cobrança de 

débitos incluídos pela 

incorporadora a parcelamento 

(PAES); 

 

iii) nulidade do arbitramento do 

lucro, uma vez que as pessoas 

físicas tidas como 

verdadeiras donas da empresa 

não foram intimados a 

apresentar qualquer 

documentação; 

 

iv) impossibilidade de 

arbitramento do lucro e da 

presunção de omissão de 

receitas com base em 

depósitos bancários; 

 

v) erro no arbitramento da 

receita bruta das vendas, por 

não considerar as despesas 

operacionais e os custos das 

mercadorias; e 

 

vi) decadência de parte dos 

créditos tributários lançados, 
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nos moldes do art. 150, § 4º 

do Código Tributário 

Nacional (“CTN”). 

 

Em diligência requerida pela Autoridade 

de Julgamento da Delegacia da Receita 

Federal do Brasil de Julgamento 

(“DRJ”), para fins de comprovação do 

evento de incorporação, concluiu-se pela 

não confirmação desse evento, dado que 

não completado juridicamente. Ademais, 

a diligência demonstrou que a empresa 

incorporadora revelava não possuir 

atividade operacional, nem tampouco 

capacidade patrimonial para suportar 

dívidas da sucedida, com o que se 

tornaria improfícuo qualquer esforço de 

cobrança dos créditos tributários a ela 

sucedidos, além de ter-se constatado que 

as empresas envolvidas não foram 

encontradas nos diversos endereços 

informados como de seus 

estabelecimentos. Concluiu-se, assim, 

que a incorporação não foi 

implementada de fato nem de direito. 

 

Após isso, os autos foram encaminhados 

à DRJ, que julgou improcedente a 

impugnação, mantendo integralmente o 

lançamento. 

 

Diante disso, o contribuinte interpôs 

recurso voluntário, trazendo as mesmas 

razões da impugnação e argüindo a 

nulidade da decisão recorrida por não ter 

sido dada oportunidade de se manifestar 

sobre a diligência efetuada. Os autos 

foram remetidos ao antigo Primeiro 

Conselho de Contribuintes, que acolheu 

a preliminar de nulidade e determinou o 

retorno dos autos para nova decisão, 

após devidamente recebida a 

manifestação da autuada acerca da 

diligência que concluiu pela inexistência 

da incorporação. 

 

Em nova decisão, a primeira instancia de 

julgamento manteve o lançamento, 

utilizando-se os mesmos fundamentos da 

decisão anterior, motivando a 

interposição de recurso voluntário pela 

empresa autuada. 

 

Ao analisar o caso, os Conselheiros 

entenderam, quanto à preliminar de 

ilegitimidade passiva, na linha do 

decidido pela DRJ, que a operação 

societária de incorporação da autuada 

não se concluiu juridicamente e de fato. 

 

Em conseqüência, também se afastou o 

argumento de nulidade da cobrança pela 

adesão da incorporadora ao PAES. 

 

Analisando-se o mérito, concluíram os 

Conselheiros que a autuada e demais 

empresas atribuídas ao mesmo grupo 

econômico eram geridas de fato por 

sócios ocultos.  Assim, e por entender 

que os sócios ostensivos da autuada não 

possuíam condições econômico-

financeiras para adimplir as obrigações 

tributárias da autuada, empresa na qual 

os sócios ocultos concentravam a maior 

parte do faturamento do grupo, buscando 

ocultar sua responsabilização pelo 

passivo tributário deixado em aberto, 

entenderam presente o evidente intuito 

de fraude, aplicando-se o prazo 

decadencial do art. 173, inciso I, do 

CTN, com o que restaram atingidos pela 

decadência apenas o IRPJ e a CSLL dos 

três primeiros trimestres de 1997. 

 

Em seguida, os Conselheiros julgaram 

correto o arbitramento do lucro sobre 

depósitos bancários não comprovados, 

por entenderem que a autuada, embora 

intimada para tanto, deixou de 

comprovar a origem dos depósitos, com 

o que estes se caracterizam, 
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presuntivamente, como omissão de 

receita. 

 

Quanto ao arbitramento com base nas 

saídas de mercadorias, pontuaram os 

Conselheiros que, no arbitramento do 

lucro, este é determinado pela aplicação 

de percentuais fixados em lei sobre a 

receita bruta, não havendo de se cogitar 

na consideração de custos e despesas, eis 

que já contemplados nos percentuais 

aplicáveis à atividade exercida pelo 

contribuinte. 

 

Por fim, ponderaram que as evidências 

do caso constatam o acerto em indicar 

como responsáveis solidárias diversas 

pessoas jurídicas e como pessoalmente 

responsáveis algumas pessoas físicas. 

 

Trata-se, assim, de mais um precedente 

do Conselho no sentido de desconsiderar 

operações societárias anormais, julgadas 

inexistentes pela Fiscalização com base 

na perquirição acerca de sua verdadeira 

substância. 

 

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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