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Prezados Leitores, 

 

Nesta 20ª edição do nosso informativo 

Nota Tributária do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(“CARF”), abordamos recente decisão 

da Câmara Superior de Recursos Fiscais 

em que se discutiu operação de 

subcapitalização (thin capitalization). 

 

Ademais, trazemos ao conhecimento dos 

nossos clientes e leitores uma atual 

decisão que tratou da imposição de 

multa resultante da conversão de pena de 

perdimento de mercadorias, em caso no 

qual havia medida judicial obstando a 

apreensão das mercadorias. 

 

Boa leitura. 

 

 

Subcapitalização (thin capitalization) – 
Impossibilidade da Dedução das 

Despesas com Juros e Variação 

Cambial 

 
“DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS. 
Caracterizam-se como desnecessárias e, 
portanto, indedutíveis do Lucro Real, as 
despesas de juros e variações cambiais 
relativas a empréstimo efetuado por 

meio de um contrato de mútuo, em que 
a mutuante é sócia-quotista que detém 
99,99% do capital social da mutuaria e 
dispunha de recursos para integralizar 
o capital.” 
 

O caso em questão cuida de autuação 

fiscal lavrada para a exigência do 

imposto sobre a renda da pessoa jurídica 

(“IRPJ”) e da contribuição social sobre o 

lucro líquido (“CSLL”), relativamente 

aos anos-calendário de 1996 a 1998, 

decorrentes da glosa de despesas com 

pagamento de juros, em função de 

empréstimo obtido no exterior pelo 

contribuinte autuado (“autuado”), e com 

a variação cambial correspondente, sob a 

alegação de que tais despesas seriam 

desnecessárias, requisito essencial para a 

sua dedutibilidade fiscal. 

 

A operação, em linhas gerais, consistiu 

na entrega de recursos por controladora 

estrangeira à controlada no Brasil por 

meio de contrato de mútuo e não via 

integralização de capital, para que se 

procedesse à aquisição de empresa do 

mesmo setor econômico, cujo controle 

era detido por empresa uruguaia. 
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Tal empréstimo foi, de imediato e sem 

transitar pelo Brasil, repassado a 

empresa controlada no Uruguai, que 

então procedeu à aquisição do controle 

da empresa concorrente. 

 

Entendeu a fiscalização que a adoção da 

sistemática de capitalização via 

empréstimo com a controladora, ao invés 

de integralização de capital, constitui-se 

em mera liberalidade da empresa, 

tornando as despesas com juros e 

variações cambiais desnecessárias. 

Ponderou também que, para que se 

reputasse ocorrido o mútuo, os recursos 

deveriam ter transitado pelo Brasil, o 

que não teria ocorrido. 

 

Diante disso, o autuado apresentou 

impugnação, aduzindo, em síntese, que 

não havia necessidade de entrega física 

do objeto do mútuo, mas apenas a 

tradição jurídica. 

 

As autoridades julgadoras de primeira 

instância mantiveram parcialmente a 

autuação, considerando-a procedente no 

mérito e determinando apenas a exclusão 

de alguns valores do ano-calendário de 

1996 que haviam sido indevidamente 

exigidos. 

 

O autuado insurgiu-se mediante a 

interposição de recurso voluntário, ao 

qual foi dado integral provimento por 

maioria de votos. 

 

Nesse primeiro julgamento, entenderam 

os Conselheiros que a dedução das 

despesas seria válida, uma vez que, em 

resumo, não existem regras específicas 

sobre thin capitalization no Brasil e o 

empréstimo efetivamente ocorreu e era 

juridicamente possível. Além disso, o 

repasse dos valores ao Uruguai teria sido 

em benefício apenas do grupo vendedor, 

bem como haveria tributação sobre os 

juros remetidos ao exterior. 

 

Inconformada, a Procuradoria da 

Fazenda Nacional interpôs recurso 

especial, alegando serem as despesas 

desnecessárias por se tratar de ato 

anormal de gestão. 

 

O autuado apresentou contrarrazões, 

aduzindo que a questão de ato anormal 

de gestão não havia sido suscitada no 

curso do processo, bem como que o 

objetivo de adquirir empresa atuante no 

mesmo segmento econômico configura o 

conceito de despesa necessária.  

 

Ao apreciarem o caso, os Conselheiros 

da Câmara Superior de Recursos Fiscais, 

de forma não unânime, deram 

provimento ao recurso especial do Fisco, 

concluindo pela indedutibilidade das 

despesas, as quais seriam desnecessárias. 

 

Com efeito, ponderaram os Conselheiros 

que a inversão de capital poderia ter sido 

feita via integralização, tornando 

desnecessário o mútuo. O fato de o 

empréstimo ter sido transferido ao 

Uruguai de imediato corroboraria tal 

constatação, assim como a constatação 

de que a controladora no exterior tinha 

capacidade de realizar o aporte. 

 

Asseveraram também que o fato de 

inexistirem no Brasil regras de 

subcapitalização não torna as despesas 

dedutíveis, já que existem diversas 

outras regras sobre dedutibilidade de 

despesas para fins de IRPJ e de CSLL 

que devem ser observadas. 

 

Ainda, os Conselheiros afirmaram que, 

em razão de o credor e o devedor serem 

praticamente a mesma pessoa, seria o 
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empréstimo desnecessário e constituiria 

mera liberalidade.  

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 

para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 

deste julgado. 

 

 

Importação - Conversão de Pena de 

Perdimento em Multa – 

Impossibilidade de sua Aplicação Fora 

das Estritas Hipóteses Legais 

 

“IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO 
– II. Incabível a aplicação da multa 
equivalente ao valor aduaneiro da 
mercadoria pela impossibilidade de sua 
apreensão, tendo em vista a concessão 
de medida liminar em Mandado de 
Segurança. Recurso Voluntário 
Provido” 
 

Trata o presente caso de auto de infração 

lavrado para a exigência de multa 

relativa à conversão do perdimento em 

multa pela impossibilidade de apreensão 

da mercadoria, fundada no § 3º do art. 

23 do Decreto-lei nº 1.455/76 (com 

redação dada pela medida Provisória nº 

66/2002, convertida na Lei nº 

10.637/2002). 

 

O procedimento fiscal teve início em 

virtude de suspeita de esquema 

fraudulento pelo qual a empresa autuada 

se utilizaria de empresa importadora 

como interposta pessoa, visando à 

ocultação de sua condição de verdadeira 

responsável pelas operações de comércio 

exterior e de real adquirente das 

mercadorias importadas de sua sócia 

estrangeira, com o fulcro de se eximir do 

pagamento do imposto sobre produtos 

industrializados (“IPI”) incidente na 

revenda de seus produtos.  

 

Na fiscalização, concluiu-se pela 

ocorrência de simulação e fraude, 

descaracterizando-se as importações 

efetuadas pela empresa considerada 

interposta por entender que esta operava 

por conta e ordem da empresa autuada, 

não arcando com os riscos cambiais e 

comerciais, assumidos pela autuada. 

 

A empresa autuada impetrou mandado 

de segurança e obteve medida liminar 

impedindo que as mercadorias por ela 

adquiridas da importadora, que já 

haviam sido nacionalizadas e já estavam 

no seu estabelecimento, fossem 

apreendidas. 

 

Impossibilitada de apreender a 

mercadoria importada, a Fiscalização 

lavrou auto de infração para aplicação da 

pena de perdimento previsto no art. 23, 

inciso V e § 3º do Decreto-lei nº 

1.455/76, com redação dada pela Lei nº 

10.637/2002, segundo o qual a pena de 

perdimento das mercadorias converte-se 

em multa equivalente ao valor aduaneiro 

da mercadoria que não seja localizada ou 

que tenha sido consumida. 

 

Ao ser notificada da lavratura da 

autuação fiscal relativa à imposição de 

multa, a autuada argumentou, em breve 

síntese, que: 

 

• inexiste previsão legal para a 

aplicação da pena de conversão 

de perdimento em multa, em 

decorrência da impossibilidade 

de apreensão das mercadorias por 

ordem judicial, sendo que tal 

conversão seria admissível 

apenas nos casos em que as 
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mercadorias não são localizadas 

ou já foram consumidas; 

 

• a empresa considerada interposta 

é a real importadora, pois realiza 

o desembaraço das mercadorias, 

efetua o fechamento do câmbio e 

recolhe todos os tributos 

incidentes nas importações, e, só 

após, é que as mercadorias 

nacionalizadas lhe são 

revendidas; 

 

• a importadora preencheu todos os 

requisitos do Ato Declaratório 

Interpretativo (“ADI”) SRF nº 

7/2002 para a caracterização da 

propriedade das mercadorias 

importadas, o que faz dela a 

proprietária das mercadorias que 

importa, sendo uma importação 

direta; e 

 

• a importação não teria sido por 

conta e ordem de terceiros, como 

pretendeu a fiscalização, mas por 

encomenda, modalidade que só 

passou a sofrer incidência do IPI 

a partir da Lei nº 11.281/2006 

(art. 13), sendo a autuada, a partir 

daí, contribuinte do imposto, 

tendo procedido regularmente ao 

seu recolhimento. 

 

A impugnação foi julgada improcedente 

em 1ª instância administrativa, e a 

empresa autuada recorreu ao Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, 

repisando os argumentos da 

impugnação. 

 

Ao analisar o caso, a Turma julgou 

procedente o recurso voluntário e 

improcedente a autuação, nos termos do 

voto da Conselheira Relatora, que 

entendeu que a autuação fundada no 

aludido dispositivo do Decreto-lei nº 

1.455/76 violou a legalidade estrita, eis 

que a hipótese dos autos – 

impossibilidade de apreensão da 

mercadoria por ordem judicial –, não se 

encontra prevista na aludida norma, não 

cabendo, outrossim, interpretação 

extensiva ou analógica em prejuízo do 

contribuinte. 

 

Em declaração de voto, outra 

Conselheira acrescentou que a 

improcedência do lançamento também 

se deve às alterações legislativas 

ocorridas desde a lavratura da autuação 

no que tange à importação por conta e 

ordem. 

 

Com efeito, elaborando análise do 

histórico das alterações legislativas sobre 

o tema, que redundaram nos artigos 11, 

12 e 13 da Lei n 11.281/2006, os quais 

puseram fim ao debate sobre a diferença 

entre importação por conta e ordem e 

importação por encomenda, a 

Conselheira aduziu que a legislação em 

questão nem sequer existia à época dos 

fatos geradores, sendo incabível sua 

aplicação retroativa para abarcar as 

operações da autuada e as caracterizar 

como importações por conta e ordem. 

 

Assim, por entender a Conselheira que 

as operações não foram fraudulentas, eis 

que comprovadamente efetuadas de 

forma direta pela importadora, por conta 

própria em atendimento à encomenda de 

terceiro, enquadrando-se na situação 

prevista pelo ADI SRF nº 7/2002, 

concluiu, na linha da Conselheira 

Relatora, pela improcedência da 

autuação fiscal para a imposição de 

multa. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 
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encontra-se à disposição dos clientes 

para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 

deste julgado. 
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