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Prezados Leitores, 

 

Nesta 15ª edição do nosso informativo 

Nota Tributária do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(“CARF”), abordamos recente decisão 

que analisou o caso no qual a 

fiscalização desconsiderou as operações 

de uma empresa que exportava produtos 

para controladas sediadas em paraísos 

fiscais, as quais os revendiam para os 

clientes finais, sendo que tais produtos 

eram encaminhados diretamente da 

empresa exportadora para os clientes 

finais.  

 

Ademais, trazemos ao conhecimento dos 

nossos clientes e leitores uma atual 

decisão que tratou da insuficiência do 

registro contábil de pagamentos ao 

exterior para ensejar a exigência do 

IR/Fonte, sendo necessária a 

comprovação da efetiva transferência 

financeira ao exterior.  

 

Boa leitura. 

 

 

 

 

Exportação para Controladas 

Sediadas em Paraísos Fiscais – Vendas 

pelas Controladas aos Clientes Finais 

– Desconsideração da Operação 

 
“IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA 
FONTE - PAGAMENTO SEM CAUSA 
- Se, na hipótese retratada nos autos, os 
recursos tidos como provenientes de 
omissão de receitas resultam de 
pagamentos feitos no exterior pelos 
destinatários finais dos produtos às 
controladas da contribuinte, não há que 
se falar em incidência de imposto de 
renda retido na fonte em razão de 
pagamento sem causa, vez que 
inexistente movimentação física de 
valores por parte da autuada. 
EXPORTAÇÕES PARA PESSOAS 
VINCULADAS - INEXISTÊNCIA. 
SIMULAÇÃO - As declarações de 
vontade de mera aparência, reveladoras 
da prática de ato simulado, uma vez 
afastadas, fazem emergir os atos que se 
buscou dissimular. No caso vertente, 
em que a contribuinte construiu de 
forma artificiosa operações de 
exportação para empresas sediadas em 
países que adotam tratamento fiscal 
favorecido, o abandono da 
intermediação inexistente impõe a 
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tributação das receitas omitidas, 
resultante da diferença entre o 
montante efetivamente pago pelo 
destinatário final e o apropriado 
contabilmente pela fornecedora do 
produto. CUSTOS E DESPESAS 
INCORRIDAS - DEDUTIBILIDADE - 
Em conformidade com a legislação do 
imposto de renda, os custos e despesas 
dedutíveis na apuração da base de 
cálculo do imposto são tão-somente 
aqueles intrinsecamente vinculados à 
fonte produtora de rendimentos, não 
havendo que se falar em dedutibilidade 
dos referidos dispêndios na situação em 
que sua falta de comprovação serviu de 
alicerce para a própria acusação.” 
 

O caso em questão, cuja decisão foi 

objeto de bastante atenção por aqueles 

que militam na área tributária, mas que 

apenas recentemente teve o seu acórdão 

formalizado e publicado, trata de auto de 

infração lavrado para a cobrança de 

IRPJ, CSLL e IR/Fonte em função da 

desconsideração da estrutura de 

exportação elaborada pela empresa 

autuada (“autuada”), acrescidos de multa 

de ofício agravada. 

 

Com efeito, a autuada controlava duas 

empresas sediadas em paraísos fiscais, 

uma nas Ilhas Virgens Britânicas e outra 

no Uruguai (“empresas offshore”), para 

as quais vendia seus produtos por preços 

inferiores ao final, que eram então 

revendidos os clientes finais. O produto 

saía sempre do Brasil e era enviado 

diretamente ao cliente final, sem passar 

fisicamente pelas referidas empresas. 

 

A fiscalização entendeu que as empresas 

offshore seriam meras “centrais de 

refaturamento”, criadas exclusivamente 

para manter o lucro das exportações em 

países com tributação favorecida e sem 

qualquer atividade efetiva, não tendo 

existência de fato, mas apenas de direito. 

 

Por essa razão, a fiscalização considerou 

todo o faturamento das empresas 

offshore como receitas omitidas pela 

autuada na composição das bases de 

cálculo do IRPJ e da CSLL. Ademais, as 

autoridades fiscais entenderam que 

houve pagamento sem causa, motivando 

a exigência de IR/Fonte. 

 

Tal entendimento da fiscalização 

lastreou-se, resumidamente, nos 

seguintes elementos de fato: 

 

(i) Localização em paraísos fiscais; 

 

(ii) Endereço da sede das empresas 

offshore ser o mesmo de uma 

empresa que oferece serviço de 

criação de offshore, de “domicílio” e 

emissão de faturas; 

 

(iii)  Documentos anteriores ao 

período autuado indicavam que o 

endereço da empresa offshore seria o 

mesmo da autuada; 

 

(iv) Faturas de luz e telefone 

indicavam o nome da empresa que 

oferecia serviços de emissão de 

faturas; 

 

(v) Os salários pagos pelas empresas 

offshore eram relativos a funcionários 

da autuada; 
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(vi) Falta de comprovação de vínculo 

comercial entre as empresas sediadas 

nos paraísos fiscais e os clientes 

finais; 

 

(vii) Incongruência entre o 

faturamento das empresas offshore e 

a sua estrutura física; 

 

(viii) Os serviços de assistência 

técnica eram prestados pela autuada e 

não pelas empresas offshore que 

vendiam os produtos; 

 

(ix) Algumas operações das empresas 

tinham margem de lucro igual a zero, 

o que conflitaria com a explicação da 

autuada que as empresas offshore 

precisavam ter margem de lucro para 

bancar custos operacionais; 

 

(x) Os pedidos de compra das 

empresas offshore para a autuada 

eram demasiadamente simples; 

 

(xi) Os financiamentos obtidos pelas 

empresas offshore tinham como 

garantidora a autuada; 

 

(xii) Os documentos das empresas 

offshore eram emitidos na sede da 

autuada e assinados por funcionários 

da autuada; e 

 

(xiii) Imensa semelhança entre 

as faturas comerciais da autuada e das 

empresas offshore. 

 

Em sua defesa, a autuada teceu os 

seguintes argumentos: 

 

a) A fiscalização não poderia ter 

simplesmente desconsiderado a 

certidão de notaria pública que 

afirmava a existência de uma das 

empresas offshore; 

 

b) As empresas offshore tinham 

equipe administrativa; 

 

c) A instalação das empresas 

offshore fez parte da estratégia de 

expansão internacional das 

atividades da autuada; 

 

d) As empresas offshore tinham 

clara finalidade estratégica e 

comercial, incluindo a 

coordenação da rede de 

representantes comerciais em 

diversos países; 

 

e) As demonstrações financeiras da 

autuada foram auditadas por 

empresas de auditoria 

independentes; 

 

f) A estrutura adotada pela autuada 

é comum no Brasil e no exterior; 

 

g) As empresas offshore ofereciam, 

com agilidade, recursos 

financeiros para investimentos, 

assessoria técnica, manutenção e 

consertos vinculados a garantia 

de produtos; 

 

h) Os clientes internacionais exigem 

facilidade no pagamento, o que é 

propiciado pelas empresas 

offshore; 
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i) As empresas offshore faziam 

mediação nas negociações com 

os clientes e acompanhavam o 

pós-venda; 

 

j) A existência das empresas 

offshore tinha propósito 

negocial; 

 

k) A autuada obedeceu as regras de 

preços de transferência, motivo 

pelo qual não haveria de se falar 

em prejuízo ao fisco; 

 

l) Não houve simulação, pois os 

atos declarados efetivamente 

ocorreram; 

 

m) Foi demonstrada a existência 

formal e material das empresas 

offshore, as quais se enquadram 

no conceito de empresa e são 

legítimas detentoras de 

personalidade jurídica; 

 

n) Houve comprovação de custos e 

despesas incorridos pelas 

empresas offshore, o que 

demonstra as suas atividades; 

 

o) Os efeitos decorrentes da 

existência de personalidade 

jurídica não podem ser 

desconsiderados em função das 

simples alegações de quadro 

reduzido de funcionários e 

enxuta estrutura administrativa; 

 

p) A realidade do comércio 

internacional, que é informal, 

justifica a ausência de contratos 

formais entres as empresas 

offshore e os clientes; 

 

q) A existência de operações das 

empresas offshore sem margem 

de lucro revelam que elas 

operavam por razões não 

meramente fiscais; 

 

r) A prestação de assistência 

técnica pela autuada é pratica 

corriqueira nas práticas 

mercantis; 

 

s) O artigo 116, parágrafo único, do 

CTN, entrou em vigor em 2001, 

não podendo ser utilizado para 

fatos ocorridos em 2000. Além 

disso, ainda não objeto de 

regulamentação; 

 

t) A fiscalização errou ao não 

considerar, na apuração das 

novas bases de cálculo do IRPJ e 

da CSLL em função das receitas 

omitidas, as despesas incorridas 

pelas empresas offshore; 

 

u) A remessa física dos produtos 

diretamente da autuada justifica-

se em um contexto de operações 

por conta e ordem de terceiros, as 

quais têm previsão legal; e 

 

v) Não há fundamento fático para a 

exigência do IR/Fonte, uma vez 

que não houve remessa de 

recursos da autuada para as 

empresas offshore. 

 

A Delegacia da Receita Federal de 

Julgamento deu parcial provimento à 
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impugnação, apenas para excluir parte 

do crédito tributário em razão de 

decadência. Irresignada, a autuada 

interpôs recurso voluntário aos antigos 

Conselhos de Contribuintes. Houve 

recurso de ofício quanto à parte 

exonerada. 

 

Ao apreciarem o caso, os Conselheiros 

negaram provimento ao recurso de 

ofício, reconhecendo a decadência, e 

deram parcial provimento ao recurso 

voluntário, para excluir a exigência do 

IR/Fonte, sob o entendimento de que não 

houve movimentação de recursos da 

autuada para as empresas offshore. 

 

Quanto ao mérito da operação, os 

Conselheiros entenderam que a 

fiscalização logrou comprovar que as 

exportações para as empresas offshore 

eram de mera aparência, sendo 

inexistentes no âmbito fático. 

 

Em que pese a autuada ter obedecido às 

regras de preço de transferência, 

consignaram os Conselheiros que estas 

regras operam no campo presuntivo, 

enquanto que a fiscalização demonstrou, 

no campo fático, a ocorrência de 

subfaturamento nas exportações.  

 

Além disso, os Conselheiros afirmaram 

que os documentos apresentados pela 

autuada não seria hábeis para infirmar as 

conclusões da fiscalização porque, em 

alguns, não consta a identificação do 

emitente e outros foram emitidos pela 

própria autuada ou por pessoas ligadas, 

além de alguns estarem em língua 

estrangeira.  

 

Ponderaram os Conselheiros que, ainda 

que fossem existentes de fato, as 

empresas offshore não passariam de 

meros centros de administração 

financeira. Ainda, apontam que a 

autuada não conseguiu indicar, 

objetivamente, quais riscos e custos 

eram minimizados com a existência das 

empresas offshore. 

 

Ademais, não se anexou aos autos 

qualquer prova de que as empresas 

offshore participavam das operações de 

exportação, não se conseguindo, assim, 

rechaçar as constatações da fiscalização 

acerca da participação apenas formal de 

tais empresas. 

 

Ainda, asseveraram os Conselheiros que 

não há de se falar na aplicação do artigo 

116, parágrafo único, do CTN, uma vez 

que não houve negócios jurídicos a 

serem desconsiderados, posto que 

inexistentes de fato. 

 

Consideraram também os Conselheiros 

que as despesas incorridas pelas 

empresas offshore não foram 

comprovadas, de modo que não 

poderiam ser consideradas no cálculo 

dos tributos. 

 

Assim, em conclusão, os Conselheiros 

entenderam que houve simulação nas 

operações de exportação às empresas 

offshore, o que se revelou pela ausência 

de comprovação de que estas empresas 

efetivamente compravam e revendiam os 

produtos.  

 

Importante observar que houve 

declaração de voto divergente, no qual se 
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entendeu legítimas as operações da 

autuada.  

 

Nesse voto, o Conselheiro observou que 

a legislação cuida do tratamento fiscal a 

ser dado em operações com empresas 

vinculadas situadas em países com 

tributação favorecida, que consiste 

essencialmente no disposto nos artigos 

18 a 22 da Lei n.º 9.430/96, que tratam 

dos preços de transferência. Obedecida 

esta legislação, há de se reconhecer o 

direito da autuada em planejar seus 

negócios. 

 

Indo além, o voto divergente apontou o 

equívoco da fiscalização em buscar 

elementos de empresas comuns (sede, 

funcionários, faturamento etc) nas 

empresas offshore, as quais são 

empresas trading comerciais constituídas 

em países com tributação favorecida e, 

evidentemente, não terão a mesma 

estrutura de uma empresa comum.  

 

Segundo o Conselheiro, a legislação 

fiscal brasileira estabelece que, em se 

tratando desse tipo de empresa, os 

negócios com elas realizados devem ser 

analisados à luz das regras de preços de 

transferência e não simplesmente 

desconsiderados. 

 

Em suma, este acórdão consiste em mais 

um precedente do CARF no sentido de 

analisar os planejamentos tributários do 

ponto de vista do propósito negocial, 

além da necessária comprovação da 

ocorrência fática dos negócios jurídicos 

celebrados. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca deste julgado. 

 

 

Remessas para o Exterior – 

Impossibilidade de Tributação com 

Base Apenas em Registros Contábeis 

 
 “IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 
– CRÉDITO CONTÁBIL – 
RESIDENTES OU DOMICILIADOS 
NO EXTERIOR – NECESSIDADE DA 
EFETIVA DISPONIBILIDADE 
ECONÔMICA OU JURÍDICA DO 
RENDIMENTO – INOCORRÊNCIA – 
Estão sujeitas à incidência do imposto 
na fonte as importâncias pagas, 
creditadas, entregues, empregadas ou 
remetidas a beneficiários ou 
domiciliados no exterior, por fonte 
situada no país, a título de juros, 
comissões, descontos, despesas 
financeiras e assemelhados. Fica 
prejudicada a hipótese de incidência 
não se verificando a efetiva 
disponibilidade econômica ou jurídica 
dos rendimentos. O mero registro 
contábil do crédito não caracteriza 
disponibilidade econômica ou jurídica 
dos rendimentos.” 
 

Este caso trata de auto de infração 

lavrado para a exigência de imposto de 

renda na fonte (“IR/Fonte”), incidente 

sobre rendimentos pagos a residentes ou 

domiciliados no exterior. 

 

No caso em análise, a empresa autuada 

firmou contrato de mútuo (empréstimo) 
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com sua controladora, uma sociedade 

estrangeira sediada nas Ilhas Bermudas. 

Assim, no curso dos anos-calendário de 

1995 e 1996, a controladora 

disponibilizou capital para a empresa 

autuada. Concomitantemente a essa 

liberação de recursos, a controladora no 

exterior firmou contrato de cessão desses 

créditos a outra controlada, também 

sediada no Brasil. Em resumo, a empresa 

autuada passou a ser devedora da outra 

empresa brasileira do grupo, e esta, da 

controladora no exterior. 

 

A aludida cessão dos créditos da 

controladora para a outra empresa 

brasileira apenas foi registrada na 

contabilidade da empresa autuada em 

1997, momento em que passou a 

contabilizar, mensalmente, os juros 

devidos, além de apropriar, como ajuste 

em janeiro desse ano, os juros devidos 

nos anos anteriores. 

 

A fiscalização entendeu que os contratos 

de cessão de crédito não poderiam surtir 

efeitos em relação a terceiros, inclusive o 

Fisco, pois não foram registrados em 

cartório. Além disso, como não houve a 

contabilização, em 1995 e 1996, da 

cessão dos créditos na contabilidade da 

autuada e da cessionária (a outra 

controlada), entendeu-se que o real 

beneficiário dos juros contabilizados 

seria a sociedade estrangeira. Assim, 

efetuou o lançamento do imposto de 

renda sobre o valor contabilizado dos 

juros do empréstimo. 

 

Em sua impugnação, a empresa autuada 

afirmou, em síntese, que seu credor é a 

empresa brasileira do grupo, e não a 

sociedade estrangeira. Assim, eventual 

falta de pagamento do IR/Fonte deveria 

ser cobrada da nova mutuante, a 

cessionária. Ademais, a autuada anexou 

à defesa a publicação de suas 

demonstrações financeiras dos anos de 

1996, 1997 e 1998, em Diário Oficial, 

nas quais se registra o empréstimo junto 

à credora brasileira, cessionária do 

crédito. 

 

Ao analisar o caso, a Delegacia de 

Julgamento cancelou a autuação, à 

unanimidade, por entender que não havia 

provas nos autos de que os juros foram 

pagos ou creditados, ou de alguma forma 

remetidos a alguém domiciliado no 

exterior, considerando, por outro lado, 

que não incide tal imposto entre mútuos 

de empresas nacionais. 

 

Como a decisão exonerou valor superior 

a 1 milhão de reais, o processo foi 

remetido ao CARF por força de recurso 

de ofício. 

 

Após conversão do julgamento em 

diligência pela Câmara Julgadora, em 

que se constatou que a cessionária 

brasileira dos créditos fazia remessas à 

controladora no exterior no mesmo dia 

em que recebia os valores da empresa 

autuada, a autoridade que presidiu a 

diligência aduziu que houve simulação 

na cessão dos créditos, para regularizar a 

posteriori os fatos e evitar a incidência 

do IR/Fonte. 

 

A autuada contraditou a conclusão da 

diligência, afirmando que nela restou 

comprovada que os valores foram 

efetivamente pagos à empresa nacional e 
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não à estrangeira, esclarecendo, também, 

que a remessa dos recursos pela 

cessionária à empresa estrangeira se deu 

para o pagamento de outras dívidas, e 

não aquelas oriundas da cessão de 

crédito que permanece em aberto. 

 

Ao apreciarem o caso, os Conselheiros 

afirmaram que a cessionária dos créditos 

foi “mera repassadora” de recursos da 

autuada para o exterior, diante da 

absoluta identidade entre os valores 

recebidos da empresa autuada e os 

remetidos à sociedade estrangeira.  

 

No entanto, ponderaram os Conselheiros 

que, para se imputar responsabilidade 

tributária à autuada, além da 

desconsideração dos contratos de cessão 

de mútuo, seria necessário comprovar 

que a cessionária não efetuou a retenção 

do IR/Fonte sobre as remessas para o 

exterior, o que não foi demonstrado nos 

autos. 

 

Porém, ainda que a simulação e a não-

retenção fossem comprovadas, 

pontuaram os Conselheiros que não 

basta o mero registro contábil na escrita 

da fonte pagadora, como ocorreu no 

caso, sendo necessária a efetiva remessa 

de recursos para o beneficiário não-

residente. 

 

Com efeito, a fiscalização havia 

considerado a mera escrituração contábil 

como fato gerador do IR/Fonte sobre as 

remessas para o exterior, o que, 

conforme observou o Relator, não é 

acolhido pela jurisprudência da Sexta 

Câmara do Conselho, que entende que o 

beneficiário não-residente tem que ter a 

efetiva disponibilidade jurídica ou 

econômica da remessa. Isso tudo, 

conforme as dicções pagas, creditadas, 

entregues, empregadas ou remetidas, do 

art. 702 do Regulamento do Imposto de 

Renda. 

 

Assim, os Conselheiros mantiveram a 

decisão da Delegacia de Julgamento que 

cancelou o lançamento, negando 

provimento ao recurso de ofício. 

  

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca deste julgado. 
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Fernanda Donnabella Camano de 

Souza 

(fernanda@ssplaw.com.br) 

 

Diogo de Andrade Figueiredo 

(diogo@ssplaw.com.br) 



 

 

 

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. 
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Monique Haddad Knöchelmann 

(monique@ssplaw.com.br) 

 

Bruno Baruel Rocha 

(bruno@ssplaw.com.br) 

 

Angelo Tsukalas 

(angelo@ssplaw.com.br) 

 

Ana Victória de Paula e Silva 

(anavictoria@ssplaw.com.br) 

 

Rafael Monteiro Barreto 

(rafael@ssplaw.com.br) 

 

Beliza Dias de Farias 

(beliza@ssplaw.com.br) 

 

 

Rua Bela Cintra, 904 – 9º andar – 

91 – Consolação – São Paulo (SP). 

Tel. 55 11 3201-7550. 

 


