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Prezados Leitores, 

 

Nesta 13ª edição do nosso informativo 

Nota Tributária do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(“CARF”), abordamos recente decisão 

sobre a tributação de lucros auferidos 

por empresa controlada no exterior e o 

momento em que se consideram 

distribuídos no caso de alienação da 

participação societária na empresa 

investida. 

 

Ademais, trazemos ao conhecimento dos 

nossos clientes e leitores uma atual 

decisão que analisou a possibilidade de 

dedução de despesas de juros relativos a 

empréstimo concedido por matriz 

estrangeira à controlada no Brasil, com o 

objetivo de adquirir empresa nacional. 

 

Boa leitura. 

 

 

Tributação de Lucros no Exterior com 

a Alienação de Coligada – Hipótese de 

Disponibilização 

 
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
ACIONÁRIA. HIPÓTESE DE 
DISPONIBILIZAÇÃO DE LUCROS. 

Na alienação de participação em 
empresa sediada no exterior há o 
emprego de lucros da coligada exterior, 
em favor da coligada no Brasil, o que 
configura hipótese de disponibilização. 
 
DISPONIBILIZAÇÃO DE LUCROS 
NO EXTERIOR. TRIBUTAÇÃO. A 
tributação da CSLL em bases 
universais para respeitar em sua 
plenitude o princípio da irretroatividade 
da lei só se aplica aos lucros auferidos 
a partir de 1º de outubro de 1999. É 
necessário, primeiro, separar o critério 
material (auferir lucros no exterior) do 
critério temporal (momento que se 
considera creditado ou pago). Depois 
perceber que o critério quantitativo 
(apuração da base de cálculo e 
aplicação de alíquota) que está no 
conseqüente da regra matriz de 
incidência, nada mais faz do que 
reafirmar o critério material (auferir 
renda). Dessa forma, quando o critério 
material, o mais importante de todos, é 
acionado no momento que se forma a 
relação jurídico-tributária (critério 
pessoal e critério quantitativo) é 
necessário que a nova lei colha, para a 
formação de sua base de cálculo, 
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apenas fatos ocorridos após sua 
vigência.” 
 

O caso em questão trata de auto de 

infração lavrado para a cobrança de IRPJ 

e CSLL de empresa brasileira, 

decorrente de alienação de participação 

societária em empresa sediada no 

exterior (investida). 

 

A fiscalização procedeu inicialmente à 

reconstituição dos lucros acumulados da 

investida, do período de 1998 à data em 

que ocorreu a alienação, 27.12.2001, 

glosando despesas relativas a créditos 

considerados incobráveis por essa 

empresa e que foram indevidamente 

deduzidas na apuração do resultado no 

ano-calendário de 2001. Com essa glosa, 

o resultado tributável acumulado da 

empresa estrangeira em 2001 passou de 

negativo para positivo, em elevado 

montante. 

 

Feito isso, e baseando-se no art. 1º, § 2º, 

alínea “a”, item 4 da Lei n.º 9.532/97, a 

fiscalização considerou que a 

disponibili-zação do lucro da investida 

em favor da controladora no Brasil, para 

fins de tributação, ocorreu na data da 

alienação da participação societária 

nessa empresa estrangeira, com a 

conseqüente necessidade de adição de 

tais valores ao lucro líquido da 

controladora no Brasil. 

 

Em sua impugnação, o contribuinte 

alegou, em síntese, que o seu 

procedimento de considerar as perdas na 

empresa investida foi feito em 

conformidade com os princípios 

contábeis geralmente aceitos, baseados 

nos critérios de conservadorismo e 

prudência, pois as perdas eram 

decorrentes de créditos com empresa que 

se encontrava em liquidação judicial. 

Pontuou, ademais, que esse 

procedimento foi chancelado por 

empresa de auditoria, de forma que, na 

ocasião da venda, a investida 

apresentava patrimônio líquido negativo, 

sendo incabível a tributação. 

 

Além disso, argumentou que não houve 

lucros apurados ou disponibilizados, 

uma vez que, com a alienação do 

investimento, a empresa investidora não 

passou a dispor dos lucros acumulados 

pela empresa alienada. Isso porque, a 

alienação do investimento não implicou 

o emprego do valor correspondente aos 

lucros. 

 

Ao analisar o caso, a Delegacia de 

Julgamento rechaçou a dedução de 

perdas para a diminuição do resultado 

acumulado, por não ter a empresa 

comprovado que os créditos 

considerados incobráveis seriam perdas 

efetivas, conforme os requisitos que se 

encontram elencados objetivamente na 

lei brasileira (art. 340 do RIR/99). 

 

Quanto à questão da disponibilização 

dos lucros auferidos no exterior, os 

julgadores entenderam que a alienação 

de participação societária em coligada ou 

controlada no exterior é hipótese de 

disponibilização desses lucros, por ser 

forma de emprego deste em favor da 

beneficiária, nos termos do citado art. 1º, 

§ 2º, alínea “a”, item 4 da Lei n.º 

9.532/97. 

 



 

 

 

O conteúdo do presente informativo é de propriedade do escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS e destinado aos clientes do escritório, sendo vedada a sua 

reprodução total, ou parcial, sem prévia autorização. Caso não deseje mais recebê-lo, ou 

deseje incluir outra pessoa para o seu recebimento, favor enviar um e-mail com esta 

solicitação para ssplaw@ssplaw.com.br. 

3

Por outro lado, a Delegacia de 

Julgamento manteve a tributação da 

CSLL em relação aos lucros auferidos 

no exterior por intermédio da coligada, 

por entender devida a sua consideração 

na base de cálculo no ano-calendário em 

que foram disponibilizados para a 

empresa domiciliada no Brasil.  

 

A empresa autuada, então, interpôs 

recurso voluntário ao Primeiro Conselho 

de Contribuintes (atual Primeira Seção 

do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais), reafirmando os argumentos 

trazidos com a impugnação.  

 

Ao apreciarem o caso, os Conselheiros 

entenderam que, de fato, não haveria 

como admitir a dedução das perdas com 

créditos considerados incobráveis. 

Afastando a argumentação do 

contribuinte no sentido da 

inaplicabilidade das regras tributárias 

brasileiras acerca da apuração dos lucros 

de filiais, sucursais ou controladas no 

exterior, os Conselheiros fizeram uso do 

artigo 25, § 2º, I, da Lei nº 9.249/95, 

segundo o qual a legislação aplicável a 

essa apuração é a legislação brasileira, 

comercial e tributária. 

 

Em seguida, ponderou o Conselheiro 

Relator Antonio Bezerra Neto que a 

legislação tributária brasileira, a teor do 

art. 340 do RIR/99, adota o critério das 

“perdas efetivas” e não das “perdas 

prováveis”, critério este que, no seu 

entender, encontra-se em total harmonia 

com a legislação comercial brasileira, na 

forma do princípio da prudência, e 

deveria ter sido aplicado pela 

controladora. De qualquer forma, ainda 

que fosse aplicável apenas a legislação 

comercial brasileira, o Conselheiro 

Relator entendeu que a dedução efetuada 

“extrapolou a razoabilidade da aplicação 

do princípio da prudência”. 

 

Ultrapassada essa questão, entenderam 

os Conselheiros que o art. 1º, § 2º, alínea 

“a”, item 4 da Lei n.º 9.532/97 se 

aplicaria ao caso, sendo devida a 

tributação sobre os lucros 

disponibilizados por ocasião da 

alienação da participação na empresa 

estrangeira. 

 

Com efeito, o Conselheiro Relator 

afirma que a Lei nº 9.532/97 envolve 

termos genéricos “cuja amplitude denota 

a intenção do legislador em 

propositadamente abarcar situações 

fenomênicas (da realidade) as mais 

elásticas possíveis a envolver a “entrega” 

ou “emprego” do lucro auferido no 

exterior em favor da beneficiária no 

Brasil”. 

 

Além disso, aduz o Conselheiro Relator, 

para basear seu entendimento, que a 

alienação de participação societária no 

exterior em coligadas e controladas é 

uma transação complexa que envolve 

vários atos, como a baixa, no ativo da 

empresa, dos direito de participação 

naquela sociedade, o recebimento seja 

por que modalidade for de pagamento 

pela venda das ações, de forma que o 

lucro auferido através de coligada ou 

controlada “obviamente já se encontra 

refletido no Patrimônio Líquido da 

investidora por afetar o seu lucro 

líquido, com reflexo lógico na 
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valorização das ações tanto de uma 

como de outra”.  

 

Conclui, assim, que a disponibilização 

de que trata a norma é o uso dos lucros 

auferidos no exterior, para quaisquer 

fins, “e isso implica utilização tanto 

direta como indireta dos mesmos”, sendo 

óbvio que no caso concreto que a 

investidora dispôs em seu favor dos 

lucros que auferiu através da coligada no 

exterior. 

 

Por fim, em relação à CSLL, entendeu o 

Conselho que, por falta de previsão 

legal, não haveria como prosperar o 

lançamento em relação aos lucros 

auferidos no exterior até setembro de 

1999, inclusive. Isso porque, até a edição 

da Medida Provisória nº 1.858-6, de 

29.06.1999, os lucros, rendimentos e 

ganhos de capital auferidos no exterior 

não integravam a base de cálculo da 

CSLL. Isto é, a tributação universal 

prevista para o IRPJ ainda não havia 

sido repercutida para a CSLL. E, apenas 

após 90 dias da edição da aludida 

Medida Provisória é que essa poderia 

surtir efeitos para abarcar fatos 

tributáveis. 

 

Assim, os Conselheiros determinaram o 

afastamento da CSLL sobre os lucros 

auferidos no exterior até setembro de 

1999 (inclusive), mesmo que tenham 

sido disponibilizados após essa data. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca deste julgado. 

 

 

Contrato de Mútuo com Controladora 

no Exterior – Possibilidade de 

Dedução 

 
“IRPJ. CSLL. CONTRATO DE 
MÚTUO. JUROS PASSIVOS. 
DEDUTIBILIDADE. LANÇAMENTO 
FUNDADO EM SUPOSTA 
SIMULAÇÃO. INCORRÊNCIA - Os 
juros pagos em razão de contrato de 
empréstimo internacional, devidamente 
registrado no Banco Central do Brasil, 
são dedutíveis no procedimento de 
determinação do lucro real, nos termos 
da disposição inscrita no art. 22, § 4º, 
da Lei nº. 9.430/96. A desconsideração 
de negócio jurídico demanda a 
existência de provas contundentes de 
simulação. Precedentes deste Conselho. 
O art. 116, parágrafo único, do Código 
Tributário Nacional, não se aplica a 
negócios jurídicos celebrados 
anteriormente à sua vigência.” 
 

Nesse julgado foi apreciado auto de 

infração lavrado para exigência de 

créditos tributários relativos ao IRPJ e à 

CSLL, em razão da glosa de despesas 

com juros relativos a contrato de mútuo 

celebrado entre a empresa autuada e sua 

controladora no exterior, cuja finalidade 

consistia na aquisição de empresa 

brasileira de grande porte por parte da 

autuada. 

 

Com efeito, a fiscalização entendeu 

tratar-se de operação simulada, cujos 

efeitos deveriam ser desconsiderados 

para fins fiscais. Em especial, ponderou 

a fiscalização que, por detrás do mútuo, 
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teria havido uma capitalização da 

autuada para fins de aquisição de 

determinada empresa brasileira, 

principalmente porque a controladora 

estrangeira era dona da autuada. 

 

Ademais, valeu-se a fiscalização do fato 

de que o contrato de mútuo registrado no 

BACEN continha a indicação de que o 

ingresso de recursos destinava-se ao 

capital de giro, enquanto que foram 

destinados a investimento. 

 

Insurgiu-se a autuada mediante 

impugnação, alegando, em síntese, que o 

lançamento estaria calcado em 

presunções, que não havia norma que 

impedisse o planejamento tributário, que 

não houve simulação e que o mútuo 

estava perfeitamente registrado e de fato 

ocorreu. 

 

A DRJ deu provimento à impugnação, 

consignando, de forma louvável, que 

“diante de duas estruturas diferentes – 

que satisfazem igualmente os resultados 

negociais que se pretende atingir – 

podem as partes livremente escolher 

aquela que bem lhe aprouver, 

submetendo-se ao regime de tributação 

aplicável à natureza jurídica escolhida, 

sem que o aplicador da lei possa 

descaracterizá-la somente para 

submetê-la ao regime de tributação mais 

onerosa”. 

 

O processo foi encaminhado ao CARF 

por recurso de ofício e, chamados a 

apreciar o caso, os conselheiros 

houveram por bem indeferir tal recurso e 

manter a decisão da DRJ que cancelou o 

lançamento tributário. 

 

Ponderaram os conselheiros que a 

fiscalização não logrou êxito em 

comprovar que se tratou de operação 

simulada, que escondia uma outra por 

detrás. Ao contrário, afirmam que a 

operação foi idônea e consistiu em 

legítima opção empresarial, não podendo 

ser desconsiderada. 

 

Além disso, a Câmara Julgadora 

asseverou que não há que se falar de 

aplicação do artigo 116, parágrafo único, 

do CTN, ao caso, tendo em vista que o 

contrato de mútuo foi celebrado 

anteriormente à sua vigência, não 

podendo retroagir. 

 

Em vista disso, os Conselheiros 

reconheceram a legitimidade da 

operação e acataram, por entenderem 

usuais e normais, a dedutibilidade das 

despesas com juros no referido contrato 

de mútuo. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca deste julgado. 
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