
Prezados Leitores:

A publicação Nota Tributária # Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem por objetivo                        
atualizar nossos clientes e demais interessados sobre os principais assuntos que estão sendo discutidos 
e decididos nesse órgão.
 
Nesta 89ª edição do nosso informativo, comentamos a decisão em que o Conselho Administrativo de               
Recursos Fiscais (“CARF”) manteve autuação fiscal na qual a Fiscalização constatou a majoração artificial 
do custo de aquisição de participações societárias alienadas, mediante a capitalização de lucros apurados 
por equivalência patrimonial em incorporações inversas, com o propósito de reduzir o montante de seu 
ganho de capital e consequente valor do IRPF incidente sobre essa alienação.

Também comentamos decisão em que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) entendeu que 
na incorporação de ações ocorre a sub-rogação real das ações para o acionista, não sendo verificado 
qualquer acréscimo patrimonial que enseje a tributação pelo IRPF.

Para acessar diretamente o texto referente a cada um desses temas, clique:

Omissão de Ganho de Capital – Alienação de Ações - Majoração Artificial Custo de Aquisição  

IRPF – Incorporação de Ações

O escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca dos julgados aqui relatados.

Esperamos que tenham uma boa leitura!
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“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA   IRPF 
Exercício: 2007, 2010 
Ementa: OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE AÇÕES. DUPLICIDADE DE CAPITALI-
ZAÇÃO DE LUCROS E RESERVAS. 
Constatada a majoração artificial do custo de aquisição da participação societária alienada, medi-
ante a capitalização de lucros e reservas oriundos de ganhos avaliados por equivalência patrimo-
nial nas sociedades investidoras, seguida de incorporações reversas e nova capitalização, em nítida                             
inobservância da primazia da essência sobre a forma, devem ser expurgados os acréscimos indevidos 
com a consequente tributação do novo ganho de capital apurado. 
MULTA QUALIFICADA. INOCORRÊNCIA 
A existência de correntes doutrinárias divergentes, além de precedentes jurisprudenciais favoráveis ao 
negócio jurídico praticado pelo contribuinte, demonstra, na verdade, uma hipótese de erro de proibição. 
Não há como ser reconhecido o dolo necessário à qualificação da multa, quando se percebe dos autos 
a convicção do recorrente no sentido de estar agindo segundo o permissivo legal, sem ocultação da 
prática e da intenção final dos seus negócios. 
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. 
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional. Sobre o crédito 
tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa SELIC. 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.”

No julgado em questão, o CARF analisou Auto de Infração lavrado para a constituição e cobrança de 
IRPF relativo aos anos-calendário de 2006 e 2009, apurado pelo Fisco em virtude da omissão de ganhos 
de capital na alienação de participações societárias, acrescido de multa qualificada por entender que o              
Contribuinte teria praticado ato simulado. 

A autuação foi motivada pelo entendimento de que o Contribuinte teria majorado artificialmente o custo 
de aquisição de participação societária alienada para reduzir o ganho de capital oriundo da alienação de 
ações da Sociedade Z e, consequentemente, o IRPF incidente sobre a operação.

Antes da venda, o Contribuinte era titular de participações societárias na Sociedade X, que detinha ações 
representativas do capital social da Sociedade Y, que, por sua vez, detinha 100% do capital social da             
Sociedade Z.

Em síntese, para alienação da Sociedade Z, foram realizados os seguintes atos: (i) aumento do capital 
da Sociedade X mediante capitalização dos lucros gerados pela Sociedade Z, reconhecidos em razão 
da aplicação do Método de Equivalência Patrimonial (“MEP”), que resultou no acréscimo do custo dos 
investimentos do Contribuinte na Sociedade X; (ii) incorporação da Sociedade X pela Sociedade Y e trans-
ferência ao Contribuinte de investimentos diretos da Sociedade Y em substituição à sua participação no 
capital social da Sociedade X; (iii) aumento do capital da Sociedade Y pela capitalização de lucros gerados 
pela Sociedade Z, reconhecidos pelo MEP, e acréscimo no custo dos investimentos do Contribuinte no 
capital da Sociedade Y; e, por fim, (iv) incorporação da Sociedade Y pela Sociedade Z e a transferência ao 
Contribuinte de participações societárias da Sociedade Z em virtude da sua participação no capital social 
Sociedade Y. 

Após a incorporação da Sociedade Y pela Sociedade Z, as ações dessa última foram alienadas à                         
Sociedade W. 
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Assim, o Fisco concluiu que o Contribuinte praticou ato simulado ao inflar artificialmente o custo das 
ações que pretendia vender, com capitalização cumulativa de valores derivados dos lucros apurados por 
equivalência patrimonial seguida de incorporações inversas, com o propósito de reduzir o montante de seu 
ganho de capital e, consequente, o valor do IRPF incidente sobre a alienação.

Por essa razão, as Autoridades Fiscais excluíram do custo de aquisição das ações o efeito produzido pela 
capitalização dos lucros reconhecidos pelo MEP nas Sociedades X e Y excedentes ao lucro existente na 
Sociedade Z, recalcularam o ganho de capital e lavraram o Auto de Infração para exigir o IRPF. 

O Auto de Infração foi impugnado pelo Contribuinte, que alegou a presença de razões negociais para    
realização das operações desconsideradas pelo Fisco, notadamente a perda de função das holdings            
incorporadas, mantidas apenas para detenção das ações da Sociedade Z, bem como a existência de base 
legal para sua realização, qual seja, o artigo 135 do RIR/99 (trata da possibilidade de considerar o aumento 
de capital no custo de aquisição do investimento) e o artigo 8º da Lei nº 9.532/1997 (trata da possibilidade 
de incorporação reversa). 

A DRJ julgou totalmente improcedente a Impugnação por entender que o Contribuinte teria majorado            
artificialmente o custo de aquisição das ações alienadas e praticado atos simulados. Contra referida                
Decisão, foi interposto Recurso Voluntário no qual o Contribuinte replicou as alegações contidas em sua 
Impugnação.

Ao analisar os argumentos, o CARF reconheceu a possibilidade de os Contribuintes promoverem o     
acréscimo ao custo de aquisição de investimentos pela capitalização de lucros mediante a aplicação do 
MEP. Todavia, no caso concreto, o CARF verificou a duplicidade do aproveitamento da capitalização de 
lucros decorrentes da aplicação do MEP, entendendo que uma mesma riqueza foi aproveitada mais de 
uma vez.

Assim, o Conselheiro Relator, concluiu que o Contribuinte majorou artificialmente o custo de aquisição da 
participação societária alienada mediante a capitalização de lucros oriundos da aplicação do MEP nas 
sociedades investidoras, seguida de sua incorporação pela sociedade investida.

Embora o lançamento do IRPF tenha sido mantido, o CARF entendeu que a operação praticada pelo 
Contribuinte não poderia ser considerada fraudulenta e, portanto, embasar a qualificação da multa de 
ofício. Isso porque, os Conselheiros entenderam que o Contribuinte agiu convicto de que estaria seguindo 
o permissivo legal para realização das operações, o que poderia ser considerado uma “hipótese de erro 
de proibição”. Por esse motivo, desqualificaram a multa de ofício e a reduziram para o percentual de 75%.

Apesar de a Turma, por voto de qualidade, ter votado pela manutenção do lançamento e desqualificação 
da multa, três deles votaram pelo cancelamento integral da autuação, por entenderem que o artigo 135 do 
RIR/99 dava embasamento às operações praticadas pelo Contribuinte e que, apesar de a mesma riqueza 
ter sido utilizada mais de uma vez para cálculo do custo de aquisição da participação societária alienada, 
o Fisco não deveria levar em conta os efeitos econômicos da operação, mas seus efeitos jurídicos. 

Além disso, os Conselheiros divergentes entenderam não ser ilícita a reestruturação que precedeu a                 
alienação da Sociedade Z, pois ela foi realizada para dar celeridade ao processo de venda e que haveria 
um propósito negocial subjacente.
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Assim, o CARF, por maioria de votos, entendendo pela majoração artificial, mas não fraudulenta, do custo 
de aquisição da participação societária alienada, manteve o lançamento de IRPF e desqualificou a multa 
de ofício. 

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2008 IRPF - OPERAÇÃO DE                             
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL. 
A figura da incorporação de ações, prevista no artigo 252 da Lei n° 6.404/76, difere da incorpo-
ração de sociedades e da subscrição de capital em bens. Com a incorporação de ações, ocorre a                                       
transmissão da totalidade das ações (e não do patrimônio) e a incorporada passa a ser subsidiária 
integral da incorporadora, sem ser extinta, ou seja, permanecendo com direitos e obrigações. Neste 
caso, se dá a substituição no patrimônio do sócio, por idêntico valor, das ações da empresa incorpo-
rada pelas ações da empresa incorporadora, sem sua participação, pois quem delibera são as pessoas 
jurídicas envolvidas na operação. 
Os sócios, pessoas físicas, independentemente de terem ou não aprovado a operação na assembleia 
de acionistas que a aprovou, devem, apenas, promover tal alteração em suas declarações de ajuste 
anual. 
Ademais, nos termos do artigo 38, § único, do RIR/99, a tributação do imposto sobre a renda para 
as pessoas físicas está sujeita ao regime de caixa, sendo que, no caso, o contribuinte não recebeu                  
nenhum numerário em razão da operação autuada. 
Não se aplicam à incorporação de ações o artigo 3°, § 3°, da Lei n° 7.713/88, nem tampouco o artigo 
23 da Lei n° 9.249/95. Inexistência de fundamento legal que autorize a exigência de imposto de renda  
pessoa física por ganho de capital na incorporação de ações em apreço.
Recurso especial negado.”

Trata o julgado em questão de Auto de Infração lavrado para cobrança de IRPF sobre suposto ganho de 
capital auferido por sócio pessoa física em operação de incorporação de ações. Por meio dessa operação, 
as ações que o Contribuinte detinha na Sociedade A foram incorporadas pela Sociedade B a valor de             
mercado, de modo que a Sociedade A passou a ser subsidiária integral da Sociedade B e o Contribuinte, 
por sua vez, passou a deter ações da Sociedade B em substituição daquelas ações que foram incorpora-
das pela Sociedade B. 

De acordo com o entendimento da Autoridade Lançadora, na operação em comento houve omissão de 
ganho de capital tributável pelo IRPF, pois o valor das ações recebidas pelo Contribuinte, decorrente da 
operação de incorporação de ações, foi superior ao valor das ações incorporadas. Ainda, entendeu que, 
nesse caso, houve alienação de ações, tributável com base no artigo 3º, § 3º, da Lei nº 7.713/88. 

Adicionalmente, imputou-se multa qualificada, pela ocorrência de suposta fraude, por não ter o Contribuinte 
informado a aquisição de ações em sua declaração de ajuste anual e pela prática de atos que objetivavam 
ocultar o ganho de capital. O entendimento da Autoridade Lançadora foi mantido pela Delegacia da Re-
ceita Federal do Brasil de Julgamento (“DRJ”). 

Irresignado com a decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário reforçando que a incorpo-
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ração de ações não resultou em qualquer acréscimo patrimonial ou disponibilidade econômica que o 
obrigasse ao recolhimento do IRPF, ocorrendo mera troca de ativos, bem como que essa operação              
societária não pode ser equiparada à alienação de ações, pois possuem naturezas jurídicas distintas. 

Ao analisar o Recurso Voluntário, o CARF houve por bem cancelar integralmente o Auto de Infração, en-
tendendo que o artigo 38, parágrafo único, do Regulamento do Imposto de Renda, é claro ao dispor que os 
rendimentos de pessoas físicas serão tributados apenas quando da percepção efetiva dos recursos pelo 
contribuinte (regime de caixa). No caso em questão, a despeito de qualquer variação no valor das ações 
permutadas, não fora recebida qualquer quantia pelo contribuinte sócio da empresa cujas ações foram 
incorporadas.

Entendeu-se, ainda, que a incorporação de ações representa permuta de ações, não tendo havido qualquer 
alienação que ensejasse a tributação, mas mera substituição de ações de uma empresa por ações de 
outra, em procedimento plenamente aferível do Direito Societário. Assim, somente haveria hipótese de 
tributação pelo IRPF quando, e se, houvesse alienação das novas ações, ensejando a conversão destas 
em reais rendimentos para o sócio contribuinte.

Além disso, entendeu o CARF que não haveria qualquer ato simulado, pois a operação perpetrada con-
figura negócio jurídico típico, identificado no artigo 252 da Lei nº 6.404/1976, sendo instituto jurídico am-
plamente reconhecido e praticável, incapaz de ensejar multa qualificada.

No Recurso Especial, os Representantes da Fazenda Nacional defenderam que ocorre a incidência do 
IRPF sempre que houver aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e proventos de 
qualquer natureza, os quais seriam identificáveis mesmo pelo mero acréscimo do patrimônio contábil do 
contribuinte – reiterando, no mais, as razões do Auto de Infração.

A CSRF, reafirmando a decisão prolatada pelo CARF, esclareceu que a operação de incorporação de 
ações não se confunde com incorporação de sociedades e nem com integralização de capital em bens. Na 
incorporação de sociedade há a transmissão do patrimônio da sociedade incorporada para a sociedade 
incorporadora com a subsequente extinção da sociedade incorporada, e, na integralização de capital, por 
outro lado, ocorre a transferência de bens, por ato de alienação, praticado pelo próprio acionista. 

Adicionalmente, o Conselheiro Manoel Coelho Arruda Júnior, esclareceu, em seu voto, que a incorporação 
de ações também não pode ser equiparada à alienação de bens, haja vista que essa decorre de negócio 
jurídico entre alienante e adquirente, enquanto que na incorporação de ações a transação é realizada 
pelas pessoas jurídicas envolvidas no processo. Apesar da operação em comento ser deliberada pelos 
acionistas, ela não precisa de votação unânime, de modo que o acionista que discordou com a operação 
terá suas ações substituídas de qualquer forma, caso não exerça o seu direito de retirada.

Como consequência da incorporação de ações, a sociedade que teve as suas ações incorporadas passa 
a ser subsidiária integral da sociedade que incorporou essas ações em seu patrimônio, cabendo à ultima 
emitir novas ações em substituição daquelas que foram por ela incorporadas, momento em que ocorre a 
sub-rogação das ações da Sociedade A pelas ações da Sociedade B, para os acionistas.

Assim, a maioria dos Conselheiros entendeu que, por se tratar de substituição de ações, ainda que por 
valor superior, não há que se falar em acréscimo patrimonial, pois não há disponibilidade efetiva da renda, 
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que somente será verificada quando da alienação da participação societária pelo acionista com o                           
respectivo recebimento do preço. 

Segundo o entendimento majoritário da CSRF, por não haver realização da renda, consequentemente, 
não há que se falar em ganho de capital tributável pelo IRPF na operação em análise. Desse modo, 
exigir qualquer tributo nessa operação viola o conceito constitucional de renda, bem como o princípio da                      
capacidade contributiva. Assim, por maioria de votos, os Conselheiros negaram provimento ao Recurso 
Especial e determinaram o cancelamento definitivo do Auto de Infração.
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