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Prezados Leitores, 

 

Nesta 9ª edição do nosso informativo 

Nota Tributária do Conselho de 

Contribuintes, colocamos em foco, 

primeiramente, interessante e recente 

julgado sobre a questão do IOF-Câmbio 

em operações de troca entre moeda 

estrangeira e nacional sem formalização 

de contrato de câmbio.  

 

No segundo julgado comentado, tem-se 

também recente decisão sobre o tema 

dos preços de transferência na legislação 

tributária brasileira, em especial sobre a 

amplitude do princípio do “arm´s 

lenght” em nosso ordenamento jurídico-

tributário. 

 

Boa leitura. 

 

 

IOF – Desnecessidade de 

Formalização de Contrato de Câmbio 

para a Ocorrência do Fato Gerador 

 
“IOF-CÂMBIO. FATO GERADOR. 
LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO DE 
CAMBIO. CONDIÇÃO INEXISTEN-
TE. Ocorre o fato gerador do IOF-
Câmbio em operações de troca de 

moeda estrangeira por nacional, ou 
vice-versa, ainda que não seja liquidado 
um contrato formal de cambio, 
especialmente no ingresso de capital 
estrangeiro no país, por meio de 
operação vedada por lei.”  
 

O caso em tela trata de autuação fiscal 

por suposta fraude ao mercado de 

câmbio, por meio da qual se buscou 

evitar o fato gerador do IOF-Câmbio.  

 

Segundo a fiscalização, a empresa 

autuada, uma instituição financeira, 

inicialmente transferiu a titularidade de 

recursos de pessoas jurídicas 

domiciliadas ou com sede no exterior 

para pessoas físicas ou jurídicas 

domiciliadas no país, valores estes 

destinados a finalidades caracterizadas 

como hipóteses de incidência de IOF.  

 

Conforme apurado pela fiscalização, 

teria ocorrido o chamado “jogo de 

câmbio”, ou seja, operações de envio e 

troca de moeda nacional com o intuito 

de evitar a formalização de um contrato 

de câmbio, e escapar, assim, do imposto.  
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Em breve síntese, ocorreram duas 

operações distintas. Na primeira, 

recursos oriundos de agências da 

instituição financeira brasileira no 

Paraguai, depositados em reais nas 

chamadas contas “CC5” (contas de 

depósito de pessoas domiciliadas no 

exterior), eram transferidos para contas-

correntes de titularidade de pessoas 

residentes no país, sendo posteriormente 

aplicados no mercado financeiro 

nacional. 

 

Esta operação, segundo a Fiscalização, 

apontaria apenas para um suposto 

empréstimo a pessoa residente no país, 

enquanto que, em verdade, seriam 

aplicações financeiras de capital 

estrangeiro advindo de contas CC5, o 

que era vedado pela legislação do 

BACEN.  

 

A segunda operação consistia no 

seguinte: recursos também oriundos do 

Paraguai em contas CC5 eram 

transferidos para conta CC5 mantida por 

instituição financeira não residente 

perante agência da empresa autuada, 

sendo os recursos utilizados para 

investimento em títulos e ações no 

mercado financeiro nacional. 

 

Em especial, a Fiscalização descreve 

operação em que agência em Nova 

Iorque da empresa autuada realizou 

transferência em dólares para a referida 

instituição financeira não residente, em 

conta que esta última mantinha em Nova 

Iorque perante a própria agência da 

empresa autuada. A instituição 

financeira não residente informou à 

agência da empresa autuada no Paraguai 

que iria lhe depositar os dólares no 

exterior e que, como contrapartida, 

queria que fosse feito depósito em reais 

em conta-corrente CC5 sua na agência 

da empresa autuada em Brasília. 

 

Feito isso, a instituição financeira não 

residente transferiu os reais de sua conta-

corrente CC5 em Brasília para a conta-

corrente de uma pessoa jurídica 

brasileira que havia emitido títulos no 

exterior para captação de recursos. 

 

Assim, entendeu a fiscalização que esta 

operação, bem como outras semelhantes, 

teve por escopo evitar a realização de 

contrato de câmbio para ingresso de 

recursos, escapando assim do IOF. 

 

Ademais, o BACEN, em processo 

administrativo, havia punido a empresa 

autuada por irregularidade no mercado 

de câmbio, uma vez que, quanto à 

transferência de recursos captados no 

exterior para o Brasil, devia ser realizado 

contrato de câmbio. 

 

Para o Fisco, tais operações seriam 

simulações de transferências normais de 

moeda nacional, com a realização de 

compensações privadas incorretas, sem 

autorização do Banco Central, com o 

propósito de evitar a liquidação de 

operações de câmbio, que formalmente 

exteriorizam o fato gerador do IOF. A 

empresa, assim, foi autuada para 

exigência do imposto, com a imposição 

de multa qualificada em virtude da 

ocorrência de fraude, autuação que foi 

mantida em parte pela DRJ. 
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Ao analisar o recurso do contribuinte e 

as particularidades do caso concreto, o 

Conselho de Contribuintes ressaltou 

principalmente a destinação dada ao 

montante objeto das transferências em 

ambas as operações. Como a destinação 

não era a alegada pelo banco, mas sim 

investimentos em ações e títulos, 

aplicações financeiras e até contas-

correntes de pessoas jurídicas residentes, 

ficou claro, para o Conselho, que houve, 

em essência, necessidade de troca de 

moeda. Assim, em face das operações 

planejadas, foi irregularmente evitada a 

celebração de contrato de câmbio, mas 

seus efeitos foram produzidos, sendo o 

Fisco o único prejudicado, face à 

ausência de registro de contratos de 

câmbio. 

 

O Conselho, assim, afastou a alegação 

da empresa autuada de que somente 

haveria incidência do imposto no caso de 

realização de operação de câmbio, 

ressaltando que o fato gerador do IOF-

Câmbio ocorre em operações de troca de 

moeda estrangeira por nacional, ou vice-

versa, ainda que não seja liquidado um 

contrato formal de câmbio. Além disso, 

tendo-se confirmado que houve fraude à 

legislação tributária, pela prática de 

operações concatenadas com a finalidade 

de evitar o fato gerador do imposto, os 

Conselheiros mantiveram a imposição da 

multa agravada. 

 

Em conclusão, este julgado sinaliza o 

entendimento dos Conselhos de 

Contribuintes no sentido de que a 

formalização de contrato de câmbio não 

se trata de condição para que ocorra o 

fato gerador do IOF, sendo suficientes 

para tanto a apuração da substância das 

operações realizadas e a destinação dos 

recursos. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca do referido 

julgado. 

 

 

Preços de Transferência – Método 

PRL – Impossibilidade de 

Consideração de Operações com 

Pessoas Vinculadas – Princípio do 

“Arm´s Lenght” – Não Aplicação 

 

“PREÇO DE TRANSFERÊNCIA- Na 
determinação do preço de transferência 
mediante o método PRL, devem ser 
observados os procedimentos previstos 
na legislação pertinente ao tema. 
ACORDO INTERNACIONAL E 
LEGISLAÇÃO INTERNA- Ainda que 
a opção da lei brasileira por métodos 
específicos fechados possibilite, em 
alguns casos, não alcançar, 
rigorosamente, o "preço de 
concorrência", não há conflito entre o 
artigo 9º do acordo para evitar dupla 
tributação celebrado com a Alemanha e 
a legislação interna PRL- APURAÇÃO 
DO PREÇO MÉDIO-A lei é 
peremptória ao estabelecer que, para 
fins de apuração do preço de referência 
com base no PRL, só podem ser 
consideradas as operações com pessoas 
não vinculadas. O ajuste apurado com 
base em operações com pessoas 
vinculadas está em desacordo com a lei, 
não podendo prosperar.” 
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A ementa acima retrata recente decisão 

dos Conselhos de Contribuintes acerca 

do tema dos preços de transferência, que 

consistem em metodologia para evitar a 

indevida transferência de lucros em 

operações de importação entre empresas 

vinculadas, submetidas a jurisdições que 

tributam o lucro de forma distinta. 

 

Neste caso, a fiscalização procedeu à 

autuação do contribuinte em razão de 

divergência entre o preço adotado como 

custo de importações e o preço 

referência advindo da aplicação do 

método do preço de revenda menos lucro 

(“PRL”). 

 

Em sua defesa, o contribuinte alegou, 

entre outros argumentos, que a 

fiscalização, na aplicação do método 

PRL, considerou preços praticados com 

empresa ligada, o que é contrário ao que 

determina o artigo 18, §3º, inciso III, da 

Lei n.º 9.430/96.  

 

Alegou também que a fiscalização 

considerou o preço das mercadorias de 

forma individual, enquanto que o correto 

seria considerar o preço praticado em um 

grupo de produtos, pois a baixa margem 

de lucro de alguns produtos é 

compensada pela maior lucratividade em 

outros. Esta seria a técnica do “basket 

approach”, que decorre do princípio do 

“arm´s lenght”. Aponta o contribuinte 

que a Lei n.º 9.430/96 nada fala sobre a 

análise individual dos produtos e que a 

Instrução Normativa n.º 38/1997 é ilegal 

ao vedar o “basket approach”. Além 

disso, alega que foi desrespeitado o 

acordo para evitar a dupla tributação 

entre Brasil e Alemanha. 

 

A Delegacia da Receita Federal de 

Julgamento indeferiu a impugnação e o 

processo seguiu para análise do 1º 

Conselho de Contribuintes. 

 

Os conselheiros, ao apreciarem o caso, 

deram razão ao contribuinte no que 

tange à impossibilidade da aplicação do 

PRL em operações com empresa 

vinculada, em função de expressa 

disposição legal na Lei n.º 9.430/96, 

artigo 18. 

 

De outro lado, os conselheiros 

ponderaram que, na sistemática dos 

preços de transferência na legislação 

brasileira, não foi adotado o princípio do 

“arm´s lenght” em toda sua amplitude, 

pelo qual sempre se deve buscar o preço 

de concorrência. Com efeito, adotou-se 

no Brasil um sistema fechado, balizado 

nas estritas disposições da Lei n.º 

9.430/96, que, muitas vezes, não 

atendem o princípio do “arm´s lenght”. 

 

Aduzem também os Conselheiros que o 

acordo entre Brasil e Alemanha não é 

ferido pelo não alcance do preço de 

concorrência, uma vez que não foi 

incluído em seu texto a previsão, 

existente no modelo da OCDE, para a 

solução de casos em que a legislação 

interna requeira ajustes do lucro em 

desacordo com o princípio do “arm´s 

lenght”. Ademais, alegaram os 

Conselheiros que o Brasil não é 

signatário da OCDE. 
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Assim, por estas razões, os Conselheiros 

mantiveram parcialmente a autuação 

fiscal, afastando o equivocado uso do 

PRL e afirmando a impossibilidade de 

uso do “basket approach”, por falta de 

previsão legal. 

 

Por fim, resta claro que, na opinião dos 

Conselheiros, os conceitos da doutrina 

tributária estrangeira, em especial no que 

tange ao Direito Tributário 

Internacional, não podem ser aplicados 

em nosso ordenamento jurídico, ao 

menos que tenham sido acolhidos 

expressamente por nossa legislação. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca do referido 

julgado. 
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