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Prezados Leitores, 

 

Nesta 17ª edição do nosso informativo 

Nota Tributária do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(“CARF”), abordamos recente decisão 

em que se discutiu se a permuta de 

participação societária em coligada no 

exterior representa a disponibilização de 

lucro para fins de incidência do Imposto 

sobre a Renda da Pessoa Jurídica. 

 

Ademais, trazemos ao conhecimento dos 

nossos clientes e leitores uma atual 

decisão que tratou da exigência 

cumulada, em operações de importação, 

da multa de ofício com multa 

regulamentar por subfaturamento. Trata-

se de questão de especial relevo nesse 

momento, em que as autoridades fiscais 

têm concentrado seus esforços 

fiscalizatórios na área aduaneira.  

 

Boa leitura. 

 

 

 

 

 

Hipótese de Disponibilização de 

Lucros no Exterior – Permuta de 

Participação Societária 

 
“IMPOSTO SOBRE A RENDA DE 
PESSOA JURÍDICA - IRPJ ANO-
CALENDÁRIO: 1999 Ementa: 
LUCROS NO EXTERIOR - 
DISPONIBILIZAÇÃO - Transferência 
de ações da controlada que refletem os 
lucros acumulados configuram 
hipótese de disponibilização de lucros, 
conforme item 4, alínea b, §2º, artigo 
1º, da Lei nº 9.532/97. TRATADO 
INTERNACIONAL - Trato que impede 
a bitributação não impede a tributação 
dos lucros no país da controlada. 
Sistema permite a compensação de 
tributo pago no exterior.” 
 

O caso em questão cuida de autuação 

fiscal lavrada para a exigência do 

imposto sobre a renda da pessoa jurídica 

(“IRPJ”), relativamente aos anos-

calendário de 1999 e 2000, sob a 

alegação de que a empresa autuada 

(“autuada”) teria incorrido em hipótese 

de disponibilização de lucro auferido no 

exterior ao realizar permuta de 

participação societária com outras 

empresas. 
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Com efeito, a autuada detinha 

participação societária em empresa 

sediada na Ilha da Madeira, Portugal. 

Em certo momento, a autuada transferiu 

parte de suas cotas a outra empresa, em 

razão de permuta, sem torna. Tempos 

depois, houve mais uma alienação de 

cotas mediante permuta, sem torna. 

 

Diante disso, entendeu a Fiscalização 

que restou configurada a hipótese 

prevista no item 4, alínea “b”, parágrafo 

2º, artigo 1º, da Lei n.º 9.532/97, 

segundo a qual se considera pago o lucro 

no exterior, relativamente à empresa 

controlada ou coligada, quando há “o 

emprego do valor, em favor da 

beneficiária, em qualquer praça, 

inclusive no aumento de capital da 

controlada ou coligada, domiciliada no 

exterior”.  

 

Em sua defesa, a autuada alegou que não 

ficou configurada a referida hipótese do 

item 4, alínea “b”, parágrafo 2º, artigo 

1º, da Lei n.º 9.532/97, uma vez que não 

houve qualquer pagamento ou torna na 

operação. Além disso, a previsão então 

contida no parágrafo 9º, artigo 2º, da IN 

SRF n.º 38/96, que previa a tributação 

dos lucros no exterior quando da 

alienação de participação societária, não 

foi reproduzida na Lei n.º 9.532/97, o 

que tornaria inviável a tributação 

almejada pela Fiscalização por ausência 

de previsão legal.  

 

Ademais, arrazoou a autuada que a 

expressão “emprego do valor, em favor 

da beneficiária” implicaria na 

necessidade da ocorrência de acréscimo 

patrimonial à alienante e que, do 

contrário, estar-se-ia permitindo um bis 

in idem, pois, após a tributação na 

permuta, também se exigiria o IRPJ 

quando da efetiva distribuição dos lucros 

acumulados da coligada. 

 

Por derradeiro, ponderou a autuada que, 

quanto ao ano de 1999, por estar em 

vigor uma Convenção entre Brasil e 

Portugal para evitar a bitributação, não 

poderia subsistir a autuação. 

 

Após o indeferimento da impugnação, 

foi interposto recurso voluntário aos 

Conselhos de Contribuintes, reiterando 

os argumentos aduzidos em sua primeira 

defesa. 

 

Chamados à apreciação da lide, os 

Conselheiros negaram provimento ao 

recurso voluntário, sob o entendimento 

de que a permuta de participação 

societária implicou em utilização dos 

lucros acumulados na coligada, “pois o 

valor das ações reflete o valor do 

Patrimônio Líquido, do qual fazem parte 

os lucros acumulados”, configurando 

assim a hipótese prevista no item 4, 

alínea “b”, parágrafo 2º, artigo 1º, da Lei 

n.º 9.532/97. 

 

Além disso, afirmaram os Conselheiros 

que tal interpretação encontra suporte no 

parágrafo 9º, artigo 2º, da IN SRF n.º 

38/96, então vigente, de acordo com o 

qual, ao ocorrer alienação da 

participação societária de coligada no 

exterior, os lucros ainda não tributados 

no Brasil devem ser adicionados ao lucro 

líquido, para determinação do lucro real 

da alienante no Brasil. 

 

Ainda, no que tange à Convenção Brasil-

Portugal para se evitar a bitributação, os 

Conselheiros posicionaram-se no sentido 

de que tal acordo prevê mecanismos de 

compensação de tributos para que se 

afaste a dupla tributação sobre um 

mesmo fato, mas não evita a tributação 
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dos lucros em si. A proteção trazida pela 

Convenção, segundo os Conselheiros, 

seria apenas para que certo fato não 

fosse tributado duas vezes, o que não 

ocorreu no caso em tela. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca deste julgado. 

 

 

Subfaturamento na Importação – Não 

Cumulação da Multa Regulamentar 

com a Multa de Ofício 

 
“MULTA AGRAVADA DE OFÍCIO. 
Apurada a ocorrência de fraude, por 
subfaturamento na importação, seria já 
aplicável a multa de 150% sobre os 
tributos sonegados por conseqüência do 
subfaturamento demonstrado. No caso 
concreto, houve ainda agravamento das 
multas de ofício aplicadas 
respectivamente sobre as diferenças 
apuradas de imposto de importação e de 
IPI vinculado, para 225%. O 
agravamento das multas de ofício foi 
justificado pela não apresentação de 
esclarecimentos, arquivos e documentos 
no prazo determinado na intimação 
fiscal. 
 
AFASTADA A MULTA DO ART.526, 
III, RA/85. A interpretação mais 
adequada distingue que o 
subfaturamento na importação é 
entendido, nesta hipótese, para o intuito 
de pagar menos imposto, infração de 
caráter nitidamente tributário. No caso, 
não cabe punir com duas penalidades o 
mesmo fato do subfaturamento na 
importação, infração-meio em relação 
à finalidade de recolher menor valor de 
tributos na importação. No caso já 
foram lançadas as multas de ofício 

agravadas com relação às diferenças de 
imposto de importação e de IPI-
vinculado, conforme previstas na Lei nº 
9.430/96, devendo ser afastada a 
penalidade do art.526, III, do RA/85.” 
 

O caso em questão trata de autos de 

infração lavrados para a constituição de 

créditos tributários oriundos de 

importação de mercadorias tidas por 

subfaturadas. A Fiscalização apurou, em 

procedimento fiscal, que a empresa 

autuada, de forma fraudulenta e em 

conluio com outras empresas 

responsabilizadas solidariamente, 

declarou preços a menor nas 

importações, reduzindo-se o valor 

aduaneiro como base de cálculo dos 

impostos devidos na importação – no 

caso, o Imposto de Importação (“II”) e o 

Imposto sobre Produtos Industrializados 

(“IPI”).  

 

Assim, foram constituídas nesses autos 

de infração multas de ofício agravadas 

sobre os saldos do II e do IPI devidos, 

bem como multa por infração 

administrativa ao controle das 

importações, esta última no percentual 

de 100% sobre a diferença de imposto 

constatada, com base no art. 526, III, do 

Regulamento Aduaneiro de 1985 

(“RA/85”), aprovado pelo Decreto nº 

91.030/85. 

 

No julgamento da impugnação, a 

Delegacia da Receita Federal do Brasil 

de Julgamento manteve integralmente as 

multas lançadas. 

 

Ato contínuo, os autos foram 

encaminhados ao CARF, por força de 

recursos voluntários interpostos por 

parte dos devedores solidários. 
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Analisando o caso, o Conselheiro 

Relator entendeu que houve a devida 

comprovação do esquema fraudulento, 

mantendo aplicação da multa agravada 

sobre as diferenças apuradas (no caso, 

ainda agravada de 150% para 225% em 

virtude da falta de atendimento à 

intimação fiscal). 

 

Entretanto, ponderou o Relator que o 

subfaturamento caracterizado nos autos 

teve a intenção de pagar menos imposto, 

sendo, portanto, infração de natureza 

nitidamente tributária, de forma que a 

multa de ofício agravada não poderia ter 

sido aplicada de forma cumulativa com a 

multa regulamentar do art. 526, II, do 

RA/85. 

 

Isso porque, a multa de ofício tributária 

pela constatação do subfaturamento, e a 

consequente falta de recolhimento do II 

e do IPI, e a multa por subfaturamento 

da importação foram aplicadas para 

punir a mesma infração. Assim, a 

penalidade tributária, nos dizeres do 

Relator, “já absorveu o que neste caso 

seria a infração tributária-meio, o 

subfaturamento praticado. Naturalmente 

a infração tributária-fim foi a redução 

dos tributos devidos na importação”. 

 

Com base nesses fundamentos, bem 

como na reiterada jurisprudência do 

próprio CARF acerca da impossibilidade 

de cumulação de multa isolada do art. 

44, § 1º, III da Lei nº 9.430/96 com 

multa de ofício, os Conselheiros 

afastaram a aplicação concomitante das 

duas penalidades, entendidas como bis in 

idem punitivo. 

 

Por fim, pontuou a Conselheiro Relator 

que apenas o superfaturamento na 

importação, cujo intuito é a remessa ao 

exterior de mais divisas do que o devido, 

poderia ser infração possível contra o 

controle administrativo aduaneiro; já o 

subfaturamento, praticado com o intuito 

de pagar menos imposto, é, como visto, 

ilícito de natureza nitidamente tributária. 

 

Trata-se, portanto, de mais um 

precedente do CARF no sentido da 

impossibilidade de cumulação de multas 

sobre a mesma infração, desta vez 

especificamente para o caso de multas na 

importação. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca deste julgado. 
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