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processo 232.828/49

MINISTÉRIO DA FAZENDA

RIO DE JANEIRO. D. F.

M.A.

Sessâo de.1...9:~...f.~.y.~.r.~.;I,.tc\le,e5..? ACÓRDÃO N.•......ª.<J,.664 ..

Recurso n.'4.336-Recons. Ac. 32.523-R-28.508 -lmp. de Renda

Recorrente BUETTNER& t:ITA. LTDA.

Recorrid Del.Reg. do lmp. de Renda emSta. Catarina

. . .
Pedido de reconeideraçao emque se nao apresente ma-

_~_. _~ '4' __ • 4 __ •••

teria nova,

BUETTNER& ClA. LTDA" de Blumenau, Est. de Sta Catarina,

pede reconsideração do Ac6rdão 32.533, de 26 de junho cIle 195~

O lançamento relativo ao exerc:Ccio de 1947 :rôra procedido,.. .adicionando a repartiçao ao ~ucro re~ da SOCiedade, pagas as

esposas dos maiores cotistas , de con:form1dadecomcontrato as.

sinado,

Glosou

cuja publica :rorma consta dos autos,

ainda a repartição o excesso de retirada de um s6cio.
•Foramos fundamentos e conclusao do aresto em examH

"Considerando que nas aociedades por cota de responsabi-

lidade limitada só participam dos lucros os s6cios co-

tistasj

Considerando que se d' o nomede " interessado" aos

empregadosque ps:rticipam dos lucros;. .
Considerando assim, nao ter havido pagamento a intere ssa-
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interessados comodefine a lei comercial a que se

reporta a lei tributaria;

Considerando que a limitação da retirada dos sócios

& fixada emCR$24.000,00 quando o capital do bene-

~ciado não_fôr superior a CR$120.000,00.

Considerando o que mais dos autos consta;- ..
ACÓRDAMos membrosdo 111 Conselho de Contribuintes,,

pOr unanimidade de votos, negar provimento ao

recurso."

Emsua petição , diz a requerente:

"Nãonos convence, data venia, o que o venerando ac&~

dão definiu, isto é, que interessado seja sómente o

empregadoque participa dos lucro s.

Aonosso ver , não é necessario que alguem preste

serviço , que seja empregado , para por convenção en-

tre os s~cios, receber da pessôa jurídica umapercen-

tagem dos respectivos lucros, a titulo de interesse.

Si a lei isso quizesse , o teria declarado expressa-
•mente: os empregados interessados. Nao o tendo

declarado, admitiu em sentido amp10 , que tanto os

empregados comoos não ~egados p6demser interes-

:::ados.

A segunda parte se refere ao s6cio HermannTh. F.

Jacobs que ~ empregadotamoomda firma e que consta
• •na declanaçao de 1'1s. com" retiradas e remuneraçoes

quisquer li coma quantia de CR$58.650,00.
Entendeu a firma comoigualmente o paracer de f1s.

25, que o referido sócio não sando Diretor , não se

podia adicionar ao lucro real o excedente de CB$

CR$24.000,00.

Assim entendeu o entende ainda, porque, por 1ei ~

facultado , semadicionar ao lucro reaJ., fazer reti
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retiradas atE! a quantia de CR$24.000,00 cabendo o

excedente comopercentagem de intere ssado nos :Lucros

'"da fiz-ma, que, comoacima fizemos ver, tambem nao

~ adicionave:L ao :Lucr9 real."

Isto posto, e
••CONSIDERANDOque a requerente nao apresenta qualquer ar-

gunEnto de porte a invalidar os fundamentos do ac~rdão em

análise;

AC6RDAM os membrosdo :L2 Conselho de Contribuintes, por

unanimidade de votos, indeferir o pedido de reconsideração.

REPRESENTANTE DA
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RELATOR
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