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Prezados Leitores:  
 
Nesta 59ª edição do nosso informativo 
Nota Tributária do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(“CARF”), comentamos decisão que 
considerou legítima a reorganização 
societária praticada pelo Contribuinte, 
mediante a utilização de empresa 
veículo, para aproveitamento fiscal do 
ágio nas bases de cálculo do Imposto de 
Rendas sobre as Pessoas Jurídicas 
(“IRPJ”) e da Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido (“CSLL”).  
 
Também analisamos julgado no qual o 
CARF entendeu que não subsiste a não-
homologação de compensação, efetuada 
exclusivamente por meio de Despacho 
Decisório eletrônico, quando a DIPJ do 
Contribuinte demonstrar a existência do 
indébito antes da emissão do Despacho 
Decisório, independentemente de não ter 
havido retificação na DCTF ou da 
demonstração documental dos valores da 
DIPJ. Caberia à Fiscalização aprofundar 
a análise do crédito. 
 
Boa leitura. 
 

 
Ágio – Empresa Veículo 

 
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
Ano-Calendário: 2007 e 2008 
DECADÊNCIA – Na hipótese de fato 
que produza efeito em períodos diversos 
daquele em que ocorreu, a decadência 
não tem por referência a data do evento 
registrado na contabilidade, mas sim, a 
data da ocorrência dos fatos geradores 
em que esse evento produziu o efeito de 
reduzir o tributo devido. 
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A 
RENDA DE PESSOA JURÍDICA – 
IRPJ 
Ano-calendário: 2007 e 2008 
“INCORPORAÇÃO DE  SOCIEDADE 
– AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO – 
ARTIGOS 7º E 8º DA LEI Nº 9.532/97. 
INOCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO. 
ABUSO DE DIREITO OU ABUSO DE 
FORMA – No contexto do programa de 
privatização, a efetivação da 
reorganização de que tratam os artigos 
7º e 8º da Lei nº 9.532/97, mediante a 
utilização de empresa veículo, desde 
que dessa utilização não tenha 
resultado aparecimento de novo ágio, 
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não resulta economia de tributos 
diferente da que seria obtida sem a 
utilização da empresa veículo, e, por 
conseguinte, não pode ser qualificada 
de planejamento fiscal inoponível ao 
fisco.  
TRIBUTAÇÃO REFLEXA – CSLL – A 
decisão prolatada no lançamento matriz 
estende-se ao lançamento decorrente, 
em razão da intima relação de causa e 
efeito que os vincula.” 
 
O caso em tela trata de auto de infração 
que tem por objetivo a cobrança de 
valores supostamente devidos a título de 
IRPJ e CSLL, relativos aos anos-
calendários de 2007 e 2008, pela suposta 
dedução fiscal indevida de ágio. 
 
No início do ano de 2000, um “Grupo 
Investidor” adquiriu ações ordinárias do 
Contribuinte, mediante o pagamento de 
um expressivo ágio. Em seguida, uma 
“Holding”, controlada por esse “Grupo 
Investidor”, adquiriu participação 
societária em uma terceira empresa 
(“Empresa Veículo”) e integralizou as 
ações do Contribuinte adquiridas nessa 
Empresa Veículo. Nesse contexto, o 
Contribuinte incorporou a Empresa 
Veículo (incorporação às avessas), o que 
gerou um ágio amortizável fiscalmente, 
o qual foi contabilizado conforme o 
disposto na Instrução da CVM nº 
319/99. 
 
Segundo a Fiscalização, o ágio gerado 
pelo Contribuinte em decorrência dessa 
reorganização societária do grupo foi 
artificioso, pelo fato de a reorganização 
ter tido como objetivo única e 
exclusivamente a obtenção do benefício 
fiscal da amortização do ágio. Para 
fundamentar tal argumento a 
Fiscalização dispôs que as ações 
realizadas pelo grupo do Contribuinte 

foram “operações preocupantes”: (a) 
operações estruturas em sequência em 
curto intervalo de tempo; (b) 
deslocamento da base tributável; (c) 
operações invertidas; (d) uso de 
sociedade; (e) aquisição de ágio em si 
mesmo; (f) operações entre partes 
relacionadas”. Ainda, a Fiscalização 
entendeu ter havido práticas de atos com 
abuso de direito nas operações relativas 
às reorganizações societárias.  
 
Inconformado, o Contribuinte 
apresentou Impugnação, alegando, em 
síntese, que (i) a reorganização societária 
foi realizada com a finalidade de fruição 
do benefício fiscal da despesa dedutível 
do ágio gerado, nos termos do artigo 386 
do Regulamento do Imposto de Renda 
(“RIR”); (ii)  a reorganização societária 
cumpriu todos os requisitos legais que 
justifiquem o planejamento tributário 
(motivo, finalidade e congruência do 
negócio jurídico); (iii)  a reorganização 
societária não foi efetuada com abuso de 
direito, fraude à lei e/ou simulação.  
 
Analisando os argumentos propostos em 
sede de Impugnação, a Delegacia da 
Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) 
entendeu por bem manter o auto de 
infração, sob o fundamento de que o 
Contribuinte criou um “ágio meramente 
escritural”, pois não houve efetivamente 
incorporação patrimonial, requisito 
indispensável para a amortização, nos 
termos do artigo 386 do RIR. Ainda, a 
DRJ manifestou-se no sentido de que as 
operações foram realizadas sem 
propósito negocial e que as operações 
realizadas com empresas veículos 
distorcem a legislação societária. 
 
Diante dessa decisão, o Contribuinte 
interpôs Recurso Voluntário repisando 
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as alegações apresentadas anteriormente 
na Impugnação.  
 
O CARF apreciou o Recurso Voluntário 
e julgou-o procedente por entender que a 
conduta do Contribuinte está amparada 
pelo ordenamento jurídico (arts. 7º e 8º 
da Lei nº 9.532/97), motivo pelo qual 
não deve prevalecer a autuação fiscal. 
 
Ao adentrar o mérito, o Conselheiro 
Relator, cujo voto foi vencedor, 
esclareceu que o ágio decorrente de 
incorporações, ainda que seja às avessas 
(investida absorvendo a investidora), 
será considerado válido, para todos os 
fins, pois a Lei nº 9.532/1997 
expressamente prevê tal hipótese.  
 
Acerca disso, afirma o Relator que “a 
única forma de viabilizar a utilização do 
benefício é concentrar a participação 
societária adquirida (com ágio) no 
leilão numa empresa veículo (sociedade 
com propósito especifico), a qual seria 
incorporadora pela investida. Por isso, 
além de prever expressamente a 
possibilidade de operações invertidas 
(art.8º da Lei nº 9.532/1997), a Lei nº 
9.491/1997, permitiu a utilização de 
várias estruturas societárias possíveis 
para a implementação da política, 
inclusive por meio de empresas veículos, 
como as subsidiárias integrais”.  
 
Em seguida, o Relator manifestou-se no 
sentido de que a criação de empresas 
veículo é uma prática comum no direito 
societário e que as operações societárias 
realizadas pelo Contribuinte estão em 
conformidade com a IN CVM nº 349/01 
acerca da dedutibilidade do ágio, que 
prevê, inclusive, a utilização de 
“Empresa Veículo”. 
 

Por fim, com relação à alegação das 
Autoridades Fiscais acerca do abuso de 
direito, o Conselheiro Relator afirma que 
“Realmente não há qualquer 
abusividade ou ilicitude no caso de o 
contribuinte realizar determinado 
negócio jurídico motivo por vantagens 
fiscais instituídas pela legislação. O que 
é ilícito, por ser abusivo, seria a causa 
de o negócio jurídico ser a vantagem 
fiscal. Não há ilícito no fato de a 
motivação ser fiscal. Assim, entendo, 
sem nenhuma dúvida, não ter ocorrido, 
quer simulação, quer abuso de direito 
e/ou planejamento tributário em 
desacordo com a lei, mas tão somente a 
prática de conduta abarcada e induzida 
pelo ordenamento jurídico, por 
intermédio das regras estipuladas nos 
artigos 7º e 8º da Lei nº 9.532/1997, sem 
qualquer prejuízo para Fazenda Pública 
que pudesse caracterizar economia 
ilícita de imposto, pois a escolha de 
outras soluções legais e diretas 
produziria idêntica consequência 
tributária com relação à amortização de 
ágio feita por intermédio da empresa 
veículo.” 
 
Diante do exposto, o CARF entendeu, 
por maioria, pelo cancelamento da 
autuação fiscal. 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 
do referido julgado.  
 
 

DCOMP – Despacho Decisório 
Eletrônico – Divergência do Débito em 

DIPJ e DCTF 
 



 

4 
 
 

“ ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO 
– CSLL 
Data do Fato Gerador: 31/03/2004 
OMISSÃO DA DECISÃO 
RECORRIDA. NULIDADE. 
POSSIBILIDADE DE DECIDIR O 
MÉRITO A FAVOR DO SUJEITO 
PASSIVO. Não se pronuncia a 
nulidade de ato cuja omissão deveria 
ser suprida quando é possível decidir o 
mérito a favor de quem aproveitaria a 
declaração de nulidade. 
DCOMP. ANÁLISE MEDIANTE 
PROCESSAMENTO ELETRÔNICO 
DE INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS 
NOS BANCOS DE DADOS DA 
RECEITA FEDERAL. PAGAMENTO 
INDEVIDO OU A MAIOR. DARF 
VINCULADO A DÉBITO 
DECLARADO EM DCTF. DÉBITO 
MENOR INFORMADO EM DIPJ 
ANTES DA APRECIAÇÃO DA 
COMPENSAÇÃO. Não subsiste o ato 
de não-homologação de compensação 
que deixa de ter em conta informações 
prestadas espontaneamente pelo sujeito 
passivo em DIPJ e que confirmam a 
existência do indébito informado na 
DCOMP.” . 
 
O acórdão cuja ementa encontra-se 
acima transcrita trata da apreciação de 
Recurso Voluntário contra Acórdão 
proferido pela Delegacia de Julgamento 
da Receita Federal (“DRJ”), em que não 
foi homologada a Declaração de 
Compensação (“DCOMP”) efetuada, por 
entenderem as autoridades fiscais que a 
retificação da DCTF é condição 
necessária – embora não suficiente – 
para que o Contribuinte pleiteie o seu 
direito creditório relativo a tributo 
recolhido a maior. 
 

Em meados de 2004, o Contribuinte 
efetuou recolhimento a maior de 
Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (“CSLL”), tendo informado tal 
montante recolhido em DCTF, bem 
como na DIPJ. Assim, após verificar o 
equívoco, o Contribuinte procedeu à 
retificação da DIPJ e, consequentemente, 
efetuou a compensação do montante de 
CSLL recolhido a maior. 
 
No entanto, sobreveio Despacho 
Decisório eletrônico não homologando a 
compensação, sob a justificativa de que 
o recolhimento apontado teria sido 
utilizado integralmente para quitação de 
débito do Contribuinte, não restando 
crédito disponível para compensação. 
 
Diante da não homologação da 
compensação, o Contribuinte apresentou 
Manifestação de Inconformidade 
alegando, em síntese, que havia 
procedido à retificação da DIPJ para 
apurar o débito correto de CSLL e que a 
simples falha no preenchimento das 
declarações não afasta a existência do 
direito material de compensação.  
 
Contudo, a DRJ manteve o Despacho 
Decisório eletrônico, sob o pretexto de 
que a DCTF é um instrumento de 
confissão de dívida hábil à constituição 
do crédito tributário e que, portanto, se o 
valor declarado em DCTF é igual ou 
maior que o valor pago, não haveria 
valor a restituir e/ou compensar.  
 
Nesse sentido, entendeu que a DCTF 
retificadora deveria ter sido apresentada 
para que o direito creditório fosse 
conhecido, devidamente acompanhada 
de documentos hábeis e idôneos capazes 
de comprovar de forma inequívoca tal 
direito creditório.  
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Inconformado, o Contribuinte interpôs 
Recurso Voluntário alegando, em 
síntese, que: (i)  a constituição do crédito 
tributário por DIPJ ou DCTF é 
provisória e somente se torna definitiva 
com a homologação; (ii)  o art. 1º da 
Instrução Normativa SRF (“IN”) nº 
166/99 reconhece a possibilidade de 
restituição e/ou compensação de tributos 
a partir da DIPJ retificadora, sem 
condicionar a necessidade de DCTF 
retificadora; (iii)  os valores constantes 
nas declarações retificadoras são 
“revestidos de veracidade”, sendo ônus 
da Fiscalização questionar as 
informações retificadoras e solicitar 
documentos para tanto, medida que 
deveria ter sido tomada à luz do art. 9º, 
caput, do Decreto nº 70.235/72; (iv) a 
Fiscalização deveria ter procedido a uma 
diligência para confirmar o direito 
creditório; e (v) a Fiscalização foi 
omissa quanto à análise da DIPJ 
retificadora, já que tal documento estava 
disponível nos  sistemas da Receita 
Federal do Brasil (“RFB”). 
 
O CARF apreciou o Recurso Voluntário 
e, por unanimidade, julgou-o procedente, 
sob o fundamento de que as informações 
contidas na DIPJ retificadora evidenciam 
o direito creditório do contribuinte 
objeto da compensação em discussão. 
 
Num primeiro momento, a Conselheira 
Relatora firmou entendimento de que a 
decisão recorrida foi omissa ao desprezar 
completamente a DIPJ retificada, o que 
caracteriza a preterição do direito de 
defesa dos Contribuintes prevista no art. 
59, inciso II, do Decreto nº 70.235/72. 
Ainda, afirma que tal preterição de 
direito deveria ser sanada, sob pena de 
supressão de instância.  
 

Contudo, considerando que as 
informações relativas ao direito 
creditório do Contribuinte podem ser 
verificadas perante o sistema da RFB, a 
Conselheira Relatora entendeu que não 
há necessidade de anular os atos 
praticados, por força do quanto dispõe o 
art. 59, §3º, do Decreto nº 70.235/72 – a 
declaração de nulidade não será 
pronunciada se a decisão de mérito for a 
favor de quem aquela aproveitaria. Isto 
é, a Conselheira manifestou-se no 
sentido de que não é possível negar 
validade a outras informações constantes 
no banco de dados da Receita Federal no 
momento da decisão – a exemplo da 
DIPJ retificadora ignorada. 
 
Ainda, a Conselheira Relatora 
mencionou que assiste razão ao 
Contribuinte ao afirmar que o 
descumprimento da obrigação de 
retificar a DCTF não enseja a perda do 
direito creditório, uma vez que a IN SRF 
nº 166/99 reconhece a produção de 
efeitos da DIPJ retificadora, para fins de 
restituição e/ou compensação de 
tributos. 
 
Nesse particular, interessante conferir as 
palavras da Conselheira Relatora: 
“Logo, o fato de a contribuinte não ter 
retificado a DCTF para reduzir o tributo 
ali originalmente informado não pode 
obstar a utilização, em compensação, de 
indébito demonstrado em DIPJ 
retificadora apresentada antes da edição 
do despacho decisório que expressou a 
não-homologação da compensação, 
especialmente porque a própria 
autoridade administrativa reputou 
desnecessária uma análise mais 
aprofundada da compensação, 
submetendo-a ao processamento 
eletrônico de informações disponíveis 
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nos bancos de dados da Receita 
Federal.” 
 
Portanto, concluiu a Conselheira 
Relatora que a Fiscalização não poderia 
ter limitado sua análise apenas às 
informações prestadas em DCTF, já que  
havia informações provenientes de 
outras declarações nos bancos de dados 
da Receita que permitiam a análise 
quanto ao crédito pleiteado. Isto é, 
caberia à Fiscalização, ao menos, 
questionar a divergência existente entre 
as declarações (DIPJ e DCTF) e 
proceder à retificação espontânea da 
declaração.  
 
Em declaração de voto, um dos 
Conselheiros manifestou-se no sentido 
de que o simples fato de haver 
divergências entre as informações 
constantes em DCTF e DIPJ, por si só, já 
obrigava a Fiscalização a aprofundar as 
suas investigações, de modo a corroborar 
sua convicção sobre os fatos e direito. 
 
Por todas essas razões, o CARF 
entendeu que o direito creditório era 
existente, dando provimento ao Recurso 
Voluntário. 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 
do referido julgado.  
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