
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 decidi-
dos nesse órgão.

Nesta 68ª edição do nosso informativo, comentamos decisão em que o CARF não admitiu a dedutibilidade 
de despesas de amortização do chamado ágio interno, aquele formado por operações societárias entre 
empresas do mesmo grupo.

Também analisamos decisão em que o CARF determinou o cancelamento da solidariedade de empresa do 
mesmo grupo econômico da autuada por inexistência de interesse jurídico na ocorrência do fato gerador. 

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

Dedutibilidade do ágio interno – Impossibilidade.

Solidariedade – Empresas do mesmo grupo econômico – Interesse jurídico.

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 tenha uma boa leitura!
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NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA NÃO ALEGADO. RECONHECIMENTO DE OFÍ-
CIO. DESCABIMENTO. Se a recorrente compreendeu a imputação feita pela fiscalização e exerceu na 
plenitude o seu direito de defesa, mormente não tendo argüido qualquer prejuízo em nenhuma das 
etapas do litígio instaurado, não cabe ao colegiado reconhecer de ofício a nulidade do lançamento.
LIBERDADE DE AUTOORGANIZAÇÃO. LIMITES. A liberdade de auto-organização do contribuinte 
perante o Fisco e a sociedade não é absoluta; está sujeita a restrições, como o respeito à livre concor-
rência, à boa fé, à função social da empresa e não se coaduna com as práticas de simulação, abuso de 
direito ou fraude à lei.
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. GLOSA. SIMULAÇÃO ABSOLUTA. Os atos formais de reorganização 
societária registrados pela recorrente não representam negócios efetivos; são meramente aparentes, 
sem substância ou existência real, caracterizando-se a simulação em sua vertente absoluta. Assim, 
ainda que formalmente regulares, se não configuram uma efetiva aquisição de participação societária, 
mas mera simulação, com vistas unicamente a reduzir sua carga tributária, é correta a glosa dos va-
lores amortizados como ágio efetuada pelo Fisco.
ÁGIO. COMPLEMENTARIDADE DAS LEGISLAÇÕES COMERCIAIS E FISCAIS. EFEITOS. Os resultados 
tributáveis das pessoas jurídicas, apurados com base no Lucro Real, têm como ponto de partida o 
resultado líquido apurado na escrituração comercial, regida pela Lei nº 6.404/1976, conforme esta-
belecido pelo DL. 1.598/1977. O ágio é fato econômico, cujos efeitos fiscais foram regulados pela lei 
tributária com substrato nos princípios contábeis geralmente aceitos. Assim, os princípios contábeis 
geralmente aceitos e as normas emanadas dos órgãos fiscalizadores e reguladores, como Conselho 
Federal de Contabilidade e Comissão de Valores Mobiliários, têm pertinência e devem ser observadas 
na apuração dos resultados contábeis e fiscais.
ÁGIO INTERNO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO CONTÁBIL. A 
ausência de um efetivo dispêndio (sacrifício patrimonial) por parte da investidora pelas participações 
subscritas em operações com empresas controladas revelam a falta de substância econômica das 
operações o que impede o seu registro e reconhecimento contábil, pois não há efetiva modificação da 
situação patrimonial.
DA MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE. O não reconhecimento pelo Fisco do chamado ágio 
interno, com a consequente glosa de sua amortização, não enseja, por si só, a aplicação da multa 
qualificada.
DA GLOSA DE DESPESAS COM FRETES, SERVIÇOS E COMPRA DE MERCADORIAS. A não compro-
vação das despesas através de documentos hábeis para tanto exige a glosa dos valores relativos às 
despesas deduzidas no cálculo do lucro líquido.
JUROS SELIC APLICADOS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. O crédito tributário decorre da obrigação 
tributária principal, que compreende o tributo e a multa de oficio. Assim, sobre o total do crédito tribu-
tário constituído, incluindo a multa de oficio, deve incidir juros de mora, calculados à taxa Selic. 

O presente caso trata de Autos de Infração referentes ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e à 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) do período de apuração de 2005.

A autuação decorre de glosa de despesa deduzida pela Contribuinte referente à amortização fiscal de ágio, 
que teria sido gerado “intragrupo” e seria, portanto, indedutível.  
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A operação que ensejou o ágio pode ser assim resumida: 
 
Os sócios da Contribuinte constituíram a empresa “A”, cujo capital social era formado por quotas da Con-
tribuinte no valor de R$ 1.000.000,00. Posteriormente, tais quotas foram reavaliadas, passando a valer R$ 
74.051.000,00.

Após apenas 01 (um) dia, a empresa “A” integralizou capital na empresa “B” com quotas da Contribuinte, 
que já se encontravam reavaliadas. 

Em decorrência dessa operação societária, a empresa “B” registrou, em seu ativo, um ágio de R$ 
64.340.498,56. 

Após 06 (seis) meses da constituição da empresa “A”, a Contribuinte incorpora a “B”, passando, assim, a 
amortizar o referido ágio. 

Segundo a Fiscalização, o mencionado ágio seria indedutível, tendo em vista que a Contribuinte teria pro-
cedido à amortização de um ágio sem investimento, com base em documentos “fabricados” por ela. 

Após o devido tramite na 1ª instancia administrativa, a qual negou provimento, neste item, à impugnação, 
o CARF deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, já que considerou o ágio em tela indedutível, tendo 
cancelado, todavia, a multa de ofício qualificada.

Primeiramente, a turma julgadora analisou a questão referente à liberdade de auto-organização dos con-
tribuintes. Entende o CARF que, apesar de os contribuintes terem ampla liberdade de se auto organizarem, 
essa liberdade não seria absoluta, e sim limitada a determinados aspectos, tais como a livre concorrência, 
a boa fé, a função social da empresa, etc. Ademais, em relação aos aspectos tributários, mencionada 
turma julgadora entende ser essencial que se respeite os princípios da capacidade contributiva e da iso-
nomia na interpretação e aplicação da lei tributária. 

Ainda, entende o acórdão ora analisado que, para que o ágio possa ser amortizável, deve ele ter surgido (i) 
de uma aquisição de investimento entre empresas independentes; e (ii) com o efetivo pagamento do ágio 
com fundamento na expectativa de rentabilidade futura.

No tocante ao item (ii), esclarece a turma julgadora que o efetivo pagamento não se dá apenas com o 
dispêndio de um montante em espécie, mas também se dá por meio de outras formas, tais como dação 
em pagamento de bens ou direitos. 

Segundo o acórdão, é necessário que haja um “efetivo sacrifício patrimonial” por parte do adquirente. 
Nas palavras do voto vencedor, “a ausência de um efetivo pagamento (sacrifício patrimonial) por parte 
da investidora pelas participações subscritas em operações com empresas controladas revela a falta de 
substância econômica das operações o que impede o seu registro e reconhecimento contábil, pois não há 
efetiva modificação da situação patrimonial.” 

Em relação à existência ou não de atos simulados nas operações societárias praticadas pela Contribuinte, 
o CARF divergiu do entendimento da fiscalização bem como da decisão de 1ª instância, já que afirmou 
pela inexistência de qualquer ato simulado por parte do Contribuinte, ao afirmar haver, em verdade, atos
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realizados com o único propósito de se valer de uma situação prevista em lei que acarretaria economia 
tributária. 

Assim, pelo voto de qualidade, julgou o CARF ser o ágio intragrupo indedutível. Por outro lado, por maioria 
de votos, a turma julgadora houve por bem cancelar a multa de ofício qualificada, já que atestou inexistir 
qualquer ato simulado por parte do Contribuinte.

“SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA. A 
caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I, do art. 124, do CTN, prescinde da 
demonstração do interesse comum de natureza jurídica, e não apenas econômica, entendendo-se 
como tal aquele que recaia sobre a realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação.”

Trata o presente caso de Autos de Infração lavrados para cobrar IRPJ, CSLL, Contribuição ao Programa 
de Integração Social (“PIS”), Contribuição ao Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) e Imposto 
sobre a Renda Retido na Fonte (“IR/Fonte”), referentes ao ano-calendário de 2003.

Segundo a Fiscalização, as seguintes infrações teriam sido verificadas: (i) omissão de receita decorrente 
de pagamentos de despesas efetuados com recursos estranhos à contabilidade; (ii) omissão de receita 
relativa a exigibilidades não comprovadas; (iii) custos e despesas não comprovados; (iv) exclusões e 
compensações não autorizadas pela legislação; (v) falta de adição determinada pela lei; e (vi) falta de 
recolhimento de estimativas de IRPJ.

Além disso, outra pessoa jurídica foi colocada no polo passivo na obrigação tributária, como Solidária, 
com fulcro no artigo 124, inciso I, do CTN1, pelos seguintes fundamentos: (i) mesmo controle societário na 
época da ocorrência dos fatos geradores; (ii) revezamento das mesmas pessoas no comando das empre-
sas do Grupo, inclusive da Solidária; (iii) o fato de que a Solidária “está inscrita no CNPJ como ‘holding’ e, 
portanto, não possui receitas próprias”; e (iv) a configuração de uma sociedade de fato entre a Solidária e 
a Contribuinte, em função da dependência financeira da primeira.

Contribuinte e Solidária apresentaram Impugnação, alegando, resumidamente, que o artigo 124, inciso 
I, do CTN, seria inaplicável ao caso concreto, pois o “interesse comum” só seria configurado diante da 
existência um vínculo direto do sujeito passivo solidário com o fato gerador da obrigação tributária. As-
sim, como a Solidária não participou dos fatos descritos na autuação nem auferiu a renda tributada, sua 
solidariedade passiva seria ilegal. 

Além disso, também aduziu que o controle indireto da holding sobre outras sociedades não configura “in-
teresse comum”, pois não pressupõe subordinação administrativa. Para finalizar o argumento, ressaltou 
o fato de que Contribuinte e Solidária possuem objetos sociais distintos e desenvolvem seus negócios de 
forma autônoma e independente, sem qualquer partilha dos resultados auferidos, sendo que a conclusão 
da Fiscalização de que todas configuram uma só empresa afrontaria o princípio da entidade.

1”Art.124.São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;”
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A DRJ, ao apreciar o caso, manteve a solidariedade. Contra tal decisão, a Solidária apresentou Recurso 
Voluntário repisando os argumentos da Impugnação e acrescentando que tem decisão judicial, proferida 
nos termos do artigo 141 da Lei nº 11.101/05 (Lei de Recuperações Judiciais e Falências), que a protege 
contra a responsabilização por obrigações de terceiros (no caso, a Contribuinte).

Levado o Recurso a julgamento, o Conselheiro Relator, de plano, destacou que a decisão judicial detida 
pela Solidária já seria suficiente para o cancelamento do liame obrigacional em relação a ela.

Nada obstante, acrescentou que, mesmo que assim não fosse, a solidariedade também não prevaleceria, 
pois esta não é um mecanismo de eleição de responsável tributário, ou seja, “não tem o condão de incluir 
um terceiro no polo passivo da obrigação tributária, mas apenas de graduar a responsabilidade daqueles 
sujeitos que já o compõem”.

Salientou ainda o Relator que somente pode haver a solidariedade com supedâneo no artigo 124, inciso I, 
do CTN, se todos os devedores tiverem um interesse focado na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação tributária e desde que esse interesse não seja simplesmente econômico, mas jurídico, enten-
dido como “aquele derivado de uma relação jurídica de qual o sujeito de direito seja parte integrante, e que 
interfira em sua esfera de direitos e deveres e o legitima a postular em juízo em defesa do seu interesse”.

Finalizou o Conselheiro dizendo que o interesse jurídico “não existe entre sociedades que mantêm a sua 
independência e distinção, ainda que vinculadas a um objetivo econômico comum. Para que duas socie-
dades tivessem interesse jurídico comum capaz de imputar a solidariedade, seria necessário que ambas 
tivessem realizado conjuntamente o fato gerador tributário, como, por exemplo, que ambas fossem propri-
etárias do mesmo imóvel, ou que tivessem prestado um serviço em conjunto ou que tivessem alienado um 
produto ao mercado consumidor em parceria”.

Assim, como a Fiscalização não apontou qualquer circunstância que estabelecesse um liame da Solidária 
com a ocorrência do fato gerador, o Conselheiro Relator votou pelo cancelamento da solidariedade, o que 
foi acompanhado por todos os demais membros da Turma Julgadora.
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