
 

 

 

 

 

 

M E M O R A N D O   A O S   C L I E N T E S 
 

 

CUSTO DE AQUISIÇÃO. DECADÊNCIA. Data 09/06/2011 
 
O valor do custo de aquisição de ativos registrados nos livros comerciais e fiscais do 
contribuinte há mais de 5 (cinco) anos não mais pode ser revisto pela Receita Federal 
do Brasil (“RFB”). Esse é o entendimento que pode vir a ganhar força no Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), atual denominação do Conselho de 
Contribuintes, conforme podemos observar de algumas decisões que vem sendo 
proferidas por esse órgão. 
 
A confirmação dessa linha interpretativa terá impacto direto nos casos em que se 
discute a suposta ocorrência de ganhos tributáveis no processo de “desmutualização” 
das Bolsas, iniciado em 2007. Neles, uma parte importante da discussão envolve a 
determinação do “custo de aquisição” de participações societárias detidas há longa 
data pelos contribuintes. 
 
Por enquanto, não há uma posição definitivamente firmada no CARF a respeito do 
assunto. De toda maneira, observa-se a existência de tal entendimento em outros 
casos semelhantes como, por exemplo, no do Acórdão n° 104-18.701 de 18.04.2002, 
cuja ementa segue transcrita: 
 

“ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - CUSTO DE 
AQUISIÇÃO - O custo de aquisição de participação societária 
alienada, constante da declaração anual de ajuste do exercício de 
1992, tempestivamente apresentada, não é passível de 
contestação, presente a decadência, prevalecendo, se maior, 
sobre outro que venha a ser apurado pelo fisco” (g.n.). 

 
Nesse caso, entendeu-se que o valor do custo de um ativo declarado ao Fisco há mais 
de 5 (cinco) anos não pode ser por este contestado, porquanto abrangido pelo prazo 
decadencial. 
 
Em disputa semelhante, o Conselheiro João Francisco Bianco destrincha essa 
tendência interpretativa em seu Voto, proferido no Acórdão n° 108-09.621 de 
28.05.2008, ao afirmar que “a decadência atinge todo o conjunto de informações que 
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compuseram a atividade do lançamento efetuado em determinado período e que 
consta nos livros e documentos que integram a escrituração fiscal da empresa. O 
período atingido pela decadência, portanto, torna imutáveis os lançamentos feitos nos 
livros fiscais, não podendo ser mais alterados, seja pelo fisco, seja pelo contribuinte” 
(g.n.). Em decorrência da aplicação desse entendimento, a ementa do Acórdão em 
comento ficou com a seguinte redação: 
 

“DECADÊNCIA - ALTERAÇÃO DO SALDO DE PREJUÍZO - 
GLOSA NO APROVEITAMENTO A contagem do prazo legal de 
decadência para que o fisco altere o valor do saldo de prejuízo 
fiscal deve ter início no período em que o prejuízo fiscal foi 
apurado e não o período em que o prejuízo fiscal foi aproveitado 
na compensação com lucro líquido”. 

 
Portanto, conclui-se que os saldos de prejuízos fiscais constituídos e registrados nos 
livros fiscais pelos contribuintes somente podem ser revisados pelo Fisco enquanto não 
vencido o prazo decadencial. 
 
Assim, nota-se que, a se prevalecer o entendimento esposado pelo CARF nas 
decisões comentadas acima, serão muito boas as chances de os contribuintes 
vencerem as disputas relativas à desmutualização nessa parte das autuações. 
 
De toda maneira, mesmo que, por eventualidade, não venha prevalecer essa linha de 
entendimento, deve se observar que as Autoridades Fiscais estariam obrigadas a, pelo 
menos, determinar de forma arbitrada algum custo para os bens supostamente 
alienados pelo contribuinte, e não simplesmente atribuir-lhe “custo zero”. Esse 
procedimento está previsto no artigo 20 da Lei n° 7 .713/88 a seguir transcrito: 
 

“Art. 20. A autoridade lançadora, mediante processo regular, 
arbitrará o valor ou preço, sempre que não mereça fé, por 
notoriamente diferente do de mercado, o valor ou preço informado 
pelo contribuinte, ressalvada, em caso de contestação, avaliação 
contraditória, administrativa ou judicial”. 

 
Portanto, as Autoridades Fiscais, ao invés de imputar um custo igual a zero a qualquer 
ativo do contribuinte, para o qual este não tenha comprovação de seu custo de 
aquisição, devem, antes, arbitrar tal valor com base em elementos concretos. Nestes 
casos, devem abrir se a oportunidade para que o contribuinte possa contraditar esse 
procedimento. 
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Desta maneira, conclui-se que, ainda que não prevaleça o entendimento dos Acórdãos 
comentados, os contribuintes ainda dispõe de outros argumentos em seu favor.  
 
Nosso escritório possui equipe especializada na atuação junto ao CARF, pelo que nos 
colocamos, desde já, à disposição dos nossos clientes para atendê-los no que for 
necessário. 
 
Sendo o que nos cumpre para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 
 
Responsáveis : 
 
Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7553  
 
Bruno Baruel Rocha (bruno@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7588 
 
Vitor Martins Flores (vitor@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7555 


