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Prezados Leitores, 

 

Nesta 22ª edição do nosso informativo 

Nota Tributária do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(“CARF”), abordamos recente decisão 

da em que se discutiu caso relativo à 

tributação de lucros no exterior e à 

apropriação de mútuos com pessoa 

vinculada no exterior e com controladas 

no país. 

 

Ademais, trazemos ao conhecimento dos 

nossos clientes e leitores uma atual 

decisão que tratou da caracterização 

como remuneração, por parte da 

fiscalização, de benefício de assistência 

médica, uma vez que alguns empregados 

teriam tal benefício custeado pela 

empresa. 

 

Boa leitura. 

 

 

Lucros Auferidos por Controlada no 

Exterior e as Variações Cambiais – 

Mútuo com Pessoa Vinculada no 

Exterior – Mútuos com Sócia e com 

Controladas 

 

“LUCROS AUFERIDOS POR 
CONTROLADA NO EXTERIOR - 
VARIAÇÕES CAMBIAIS - Os lucros 
auferidos por controlada no exterior 
serão convertidos em Reais pela taxa de 
câmbio, para venda, do dia das 
demonstrações financeiras em que 
tenham sido apurados os referidos 
lucros, a teor do § 4º do art. 25 da Lei 
nº 9.249/95. Irrelevante que tais lucros 
tenham sido segregados contabilmente 
pela controladora no Brasil. 
 
LUCROS AUFERIDOS POR 
CONTROLADA NO EXTERIOR - 
INSUFICIÊNCIA NOS VALORES 
OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO - No 
cômputo dos valores oferecidos à 
tributação por conta de lucros 
auferidos por controlada no exterior 
devem ser considerados os montantes 
excedentes, oferecidos em anos 
anteriores, como antecipação do total 
devido. 
 
GLOSA DE DESPESAS 
FINANCEIRAS - DESPESAS 
DESNECESSÁRIAS - MÚTUOS 
CREDORES E DEVEDORES 
MANTIDOS COM A MESMA 
PESSOA JURÍDICA - DIFERENÇA 
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DE TAXAS DE JUROS ATIVOS E 
PASSIVOS - São desnecessárias as 
despesas decorrentes da apropriação de 
juros passivos calculados com taxa 
superior àquela utilizada no cálculo dos 
juros ativos, por mútuos devedores e 
credores, respectivamente, mantidos no 
mesmo período com a mesma pessoa 
jurídica ligada, no caso, sua sócia. O 
excesso dos juros passivos em relação 
aos juros ativos deve ser glosado, como 
o foi. Havendo erro quanto ao aspecto 
temporal do lançamento, as exigências 
devem ser reduzidas aos seus valores 
corretos, em cada ano. 
 
GLOSA DE DESPESAS 
FINANCEIRAS - DESPESAS 
DESNECESSÁRIAS - 
EMPRESTIMOS REPASSADOS A 
EMPRESAS CONTROLADAS - 
Correta a decisão que manteve a glosa 
de despesas financeiras por juros 
passivos, apropriados por remuneração 
de empréstimo obtido de pessoa ligada, 
quando os recursos assim obtidos 
foram parcialmente repassados, sem a 
apropriação de juros ativos, a empresas 
controladas. Tais despesas se revelam 
desnecessárias, no montante 
proporcional ao repasse. 
 
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA - 
MÚTUO COM PESSOA VINCULADA 
NO EXTERIOR - FALTA DE 
ADIÇÃO DE PARCELA DE JUROS - 
A pessoa jurídica mutuante, 
domiciliada no Brasil, deve oferecer à 
tributação, no mínimo, os juros 
previstos nos artigos 22 a 24 da Lei nº 
9.430/1996, nas condições ali 
estabelecidas.  
Restando comprovado que o mútuo foi 
contratado em moeda nacional, devem 
ser afastadas as exigências sobre 
variações cambiais e os juros devem ser 

recalculados tendo como base os saldos 
que constam da contabilidade da 
mutuante.” 
 
Trata-se de processo administrativo, 

consubstanciado em autos de infração, 

por meio dos quais se exige a cobrança 

de IRPJ e de CSLL, relativamente aos 

anos-calendário de 1999 a 2001, em 

virtude da constatação de quatro 

infrações, a saber: 

 

i) Falta de contabilização de 

receitas decorrentes da variação 

cambial da conta de dividendos a 

receber de controlada no exterior; 

 

ii) Contabilização a maior de 

despesas financeiras com juros de 

empréstimos com pessoa ligada; 

 

iii) Falta de adição ao lucro líquido, 

para determinação do lucro real, 

dos valores relativos aos lucros 

auferidos no exterior; e 

 

iv) Falta de adição da parcela de 

juros relativos a mútuo com 

pessoa vinculada no exterior. 

 

Em relação à primeira infração – falta de 

contabilização de receitas decorrentes da 

variação cambial da conta de dividendos 

a receber de controlada no exterior –, a 

fiscalização apurou que, à medida que a 

controlada no exterior decidia pelo 

pagamento de dividendos, a empresa 

autuada (controladora no Brasil) 

promovia o reconhecimento desses 

valores em sua contabilidade. Segundo o 

Fisco, porém, os dividendos a pagar, em 

dólares dos Estados Unidos, deveriam 

ter as variações cambiais reconhecidas 

na contabilidade, convertendo-os em 

reais pela taxa de câmbio do dia. 

 



 

 

 

 
SSP - 35335v1  

3

Quanto à segunda infração – 

contabilização de despesas financeiras a 

maior –, apurou a fiscalização que a 

empresa autuada mantinha mútuo com 

sua sócia, na condição de devedora, de 

modo que apropriava em seu resultado 

os juros passivos (despesa). E, no 

mesmo período, firmou outro mútuo 

com a mesma pessoa jurídica, mas na 

condição de credora, dando azo à 

apropriação de juros ativos (receita). 

Como os contratos utilizavam diferentes 

taxas de juros, o que resultada em juros 

passivos maiores do que os ativos, o 

Fisco considerou o excesso desses juros 

passivos sobre os ativos como despesa 

desnecessária, indedutível, portanto, na 

apuração do lucro real. 

 

Também apurou que a empresa 

mantinha mútuos com diversas 

controladas no país, na condição de 

credora, sem, contudo, apropriar 

qualquer valor a título de juros ativos 

como remuneração pelos empréstimos. 

 

Os recursos mutuados com essas 

empresas tiveram origem em 

empréstimos obtidos pela empresa 

autuada com sua sócia, pelos quais 

apropriava juros passivos. Ou seja, a 

autuada contraía empréstimos de sua 

sócia, sobre os quais pagava juros, e os 

repassava a controladas, sem receber 

juros. Assim, o Fisco entendeu que o 

ônus financeiro dessas operações foi 

deliberadamente assumido pela autuada, 

sendo, igualmente, desnecessário às suas 

atividades. 

 

Apontou o Fisco que, ao tomar os 

recursos e, em seguida, efetuar os 

empréstimos, a empresa não aplicou em 

sua atividade os recursos obtidos, de 

forma a não contribuir para a formação 

de seu resultado. Assim, as despesas 

decorrentes do mútuo não se 

caracterizariam como necessárias, não 

podendo refletir de forma negativa na 

determinação do resultado. 

 

Com relação à terceira infração, 

decorrente da falta de adição de parcela 

dos lucros auferidos por controladas no 

exterior, o Fisco, analisando 

isoladamente cada ano-calendário, houve 

por bem considerar apenas as diferenças 

positivas entre os valores 

disponibilizados a título de lucros no 

exterior e os valores oferecidos à 

tributação.  

 

Assim, ainda que tenha constatado 

excesso no oferecimento à tributação 

quanto à parte dos lucros auferidos em 

alguns dos períodos, a Fiscalização não 

considerou tais excessos, entendendo 

pela impossibilidade de compensação 

entre períodos e lançando o imposto e a 

contribuição sobre as diferenças 

positivas apuradas em um dos anos-

calendário. 

 

A quarta e última infração apontada pela 

fiscalização corresponde à falta de 

adição de parcela de juros relativos a 

mútuo firmado com sua controlada 

sediada no exterior, consoante as regras 

de preços de transferência. 

 

Cientificada do lançamento, a 

contribuinte apresentou impugnação, 

julgada improcedente pela Delegacia da 

Receita Federal do Brasil de Julgamento, 

sendo mantido integralmente o 

lançamento. 

 

Interposto recurso voluntário pelo 

contribuinte, trazendo as mesmas razões 

da impugnação, os autos foram 

remetidos ao antigo Primeiro Conselho 

de Contribuintes. 
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Quanto à primeira infração, relativa à 

falta de contabilização da variação 

cambial da conta de dividendos a receber 

de controlada no exterior, os 

Conselheiros, com base em reiteradas 

decisões no sentido do descabimento de 

tributação de variações cambiais sobre 

lucros auferidos no exterior, julgaram 

incorreta a autuação, exonerando a 

respectiva exigência. 

 

Pontuaram que, no caso concreto, o fato 

de a controladora ter segregado 

contabilmente os valores a receber, 

creditando a conta de investimentos e 

debitando outra conta, de dividendos a 

receber, não tem o condão de alterar a 

natureza dos valores, que continuam 

sendo dividendos por lucros auferidos 

por controlada no exterior. 

 

Analisando a segunda infração – 

contabilização de despesas financeiras a 

maior –, os conselheiros entenderam 

correta a autuação, mantendo-se o 

entendimento pela indedutibilidade de 

despesas com juros passivos em excesso 

nos mútuos firmados com empresas 

ligadas, dado que desnecessárias à 

atividade da empresa.1 O Conselho 

apenas reduziu parte das exigências 

efetuadas, diante da existência de erro 

quanto ao aspecto temporal do 

lançamento (o excesso de juros ocorreu 

em 2000 e 2001, mas os valores foram 

                                                 
1 Cabe mencionar que a recente Medida Provisória nº 

472, de 15.12.2009, que instituiu no País as regras de 

thin capitalization, veio a contribuir para esse 

entendimento, ao dispor em seu artigo 25 que, em se 

tratando de contrato de mútuo celebrado com pessoa 

física ou jurídica vinculada residente ou domiciliada 

em país ou dependência com tributação favorecida ou 

sob regime fiscal privilegiado,  os juros pagos somente 

serão dedutíveis, na determinação do lucro real e da 

base de cálculo da CSLL, se ficar demonstrada a sua 

necessidade à atividade da empresa. 

atribuídos, respectivamente, a 1999 e 

2000). 

 

Com relação à terceira infração, 

decorrente da falta de adição de parcela 

dos lucros auferidos por controladas no 

exterior, o Conselho entendeu que, se a 

empresa, nos anos de 1999 e 2000, 

ofereceu à tributação valores superiores 

àqueles que seriam exigíveis, tal deve 

ser entendido como antecipação do total 

a ser oferecido ao final. Assim, não 

entendeu correto o procedimento fiscal 

de desconsiderar os valores oferecidos 

em excesso em 1999 e 2000 e tributar 

apenas o período de 2001, isoladamente. 

 

Recompondo os valores disponibilizados 

e oferecidos à tributação ao longo dos 

três anos, os julgadores constataram que 

houve oferecimento à tributação em 

valores que até mesmo superavam os 

efetivamente disponibilizados, de modo 

a inexistir saldo de imposto a pagar, 

restando cancelada, portanto, a 

exigência. 

 

Por fim, no que tange à quarta infração, 

relativa à falta de adição de parcela de 

juros relativos a mútuo firmado com sua 

controlada sediada no exterior, a autuada 

havia alegado que as obrigações se 

estabeleceram em reais, que também foi 

a moeda das remessas, não tendo havido 

contrato de câmbio, sendo inaplicáveis 

as regras de preços de transferência dos 

artigos 22 a 24 da Lei nº 9.430/96. 

 

A DRJ havia recusado as alegações da 

empresa, alegando que a legislação de 

preços de transferência impõe um 

encargo mínimo a ser considerado como 

receita pela empresa nacional, sendo 

irrelevante a moeda em que se firmou o 

contrato. 
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O Conselho, no entanto, discordou do 

entendimento da DRJ, afirmando que 

inexiste impedimento legal ao 

estabelecimento de mútuo em moeda 

nacional, ainda que uma das empresas se 

situe no exterior e que para a efetiva 

entrega dos valores seja necessária a 

intermediação de instituições financeiras 

e até mesmo a conversão de valores para 

outra moeda. 

 

Assim, pela análise dos contratos, o 

Conselho entendeu tratar-se de mútuo 

em moeda nacional, com o que afastou 

os valores tributados a título de 

variações cambiais, uma vez que 

inexistia previsão contratual para o 

reconhecimento dessas variações ou 

obrigação legal de que o mútuo fosse 

tratado em moeda estrangeira. 

 

Em relação aos juros decorrentes da 

aplicação das regras de preços de 

transferência, o julgador entendeu 

correta a tributação. Contudo, o julgador 

afastou o recálculo em dólares desses 

valores, como procedido pela 

Fiscalização, para, em seu lugar, tomar 

como base de cálculo os valores que 

constavam originalmente da 

contabilidade, em reais, consoante os 

termos do contrato. 

 

Trata-se, portanto, de importante 

manifestação do Conselho acerca do 

tratamento tributário dos empréstimos 

com pessoas ligadas e dos lucros 

auferidos no exterior, 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. 

 

 

Benefício de Assistência Médica – 

Caracterização como Remuneração – 

Impossibilidade – Atendimento do 

Requisito Legal 

 

“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 
PREVIDENCIÁRIAS. O requisito para 
a não incidência da contribuição social 
sobre os valores despendidos pela 
concessão do benefício da assistência 
médica, odontológica e outras, é que a 
cobertura abranja a totalidade dos 
empregados e dirigentes da empresa. 
Recurso provido.” 
 

Trata o julgado em questão de 

Notificação Fiscal de Lançamento de 

Débito lavrada para exigência das 

contribuições previdenciárias relativas à 

parte da empresa, incidentes sobre os 

valores recebidos em forma de utilidade 

pelos empregados, qual seja, assistência 

médica. 

 

A fiscalização observou que existiam 

diversos níveis de empregados na 

empresa, sendo que aqueles descritos 

pelos graus 6, 7 e 8 não participavam do 

custeio do plano de assistência médica, 

benefício que se estendia à totalidade 

dos empregados e dirigentes. 

 

Isto é, os referidos empregados de grau 

6, 7 e 8 tinham benefício de plano de 

assistência médica, mas não arcavam 

financeiramente com o seu custo, que era 

assumido pela empresa. 

 

Tal situação motivou entendimento de 

que a não ocorrência de desconto mensal 

desses específicos empregados, 

relativamente ao custo do aludido 

benefício, deveria ensejar a integração 

dos correspondentes valores ao salário-

de-contribuição. 
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Com efeito, a notificada apresentou 

impugnação, argumentando, em breve 

síntese, que: 

 

- a análise da definição de salário-de-

contribuição contida no art. 28, inciso I, 

da Medida Provisória nº 1.596-14/97 

convertida na Lei nº 9.528/97, e das 

situações excludentes trazidas pelo art. 

28, § 9º, da Lei nº 8.212/91, demonstram 

a correção da empresa em caracterizar 

como parcela não integrante do salário-

de-contribuição a assistência médica 

fornecida à totalidade de seus 

empregados e dirigentes; e 

 

- não há qualquer exigência quanto à 

distinção ou não de planos de saúde, ou 

mesmo de limites de reembolso, como 

fator de diferenciação da cobertura de 

saúde. 

 

A impugnação foi julgada improcedente 

pela Delegacia da Receita Previdenciária 

em Guarulhos, e a empresa notificada 

recorreu ao CARF, repisando os 

argumentos da impugnação e 

acrescentando que: 

 

- o salário-utilidade é algo que se ganha, 

passível de mensuração valorativa, e 

não, como na espécie dos autos, valores 

que deixaram de ser utilizados, em 

função do pagamento de benefícios; e 

 

- se o plano de saúde concedido pela 

empresa à totalidade de seus empregados 

não integra o salário-de-contribuição, do 

mesmo modo que o quanto custeado 

pelos seus empregados também não se 

presta para fins de base de incidência 

previdenciária, resta evidente que os 

valores não descontados dos demais 

empregados para fins de custeio de plano 

de saúde permaneceram nas específicas 

bases de incidência previdenciária. 

 

Ao analisar o caso, a 5ª Câmara do 

antigo 2º Conselho de Contribuintes 

julgou procedente o recurso voluntário, 

nos termos do voto da Conselheira 
Relatora, que entendeu, ao examinar a Lei 

nº 8.212/91, o Decreto nº 3.048/99 e a 

Instrução Normativa SRP/INSS nº 3/05, 

no que concernem à questão de benefício 

de assistência médica e odontológica, não 

haver nenhuma limitação à não integração 

de referido benefício ao salário-de-

contribuição, excetuando-se 

exclusivamente que a cobertura do 

benefício abranja a totalidade dos 

empregados e dirigentes da empresa, fato 

este que inclusive consta expressamente 

da NFLD objeto do processo. 

 

Com efeito, os Conselheiros ponderaram 

que, à luz de todas as normas pertinentes 

ao tema, em nenhum nível de competência 

legislativa houve a estipulação de qualquer 

outro requisito para a não integração do 

benefício ao salário-de-contribuição a não 

ser exclusivamente “desde que a cobertura 

abranja a totalidade dos empregados e 

dirigentes da empresa”, não sendo legal, 

portanto, a exigência de valores da 

contribuição previdenciária em questão, já 

que efetuado com base em aspecto não 

previsto em lei. 

 

Tal acórdão, assim, é mais um precedente 

a confirmar que a legislação contempla 

apenas um requisito para a exclusão do 

salário-de-contribuição dos valores pagos 

pela empresa a título de assistência médica 

ou odontológica, qual seja, a extensão 

desse benefício a todos os empregados e 

dirigentes da empresa. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 
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para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 

do referido julgado. 
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