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Prezados Leitores:  
 
Nesta 60ª edição do nosso informativo 
Nota Tributária do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(“CARF”), comentamos decisão que 
considerou legítimo o aproveitamento de 
crédito de COFINS-Exportação relativo 
aos fretes de transporte de produtos 
acabados e insumos entre 
estabelecimentos da mesma empresa.    
 
Também analisamos julgado no qual o 
CARF entendeu que o ágio decorrente 
de aquisição de investimentos em 
empresa com patrimônio líquido 
negativo será limitado ao valor pago 
pelo investimento, para fins de 
dedutibilidade pelo Imposto sobre a 
Renda de Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e pela 
Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (“CSLL”).  
 
Boa leitura. 
 
 

Aproveitamento de créditos de 
COFINS/Exportação – Frete entre 

estabelecimentos da mesma empresa 
 

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 
O FINANCIAMENTO DA 
SEGURIDADE SOCIAL COFINS 
Período de apuração: 01/04/2006 a 
30/06/2006 
COFINS-EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS 
DA NÃOCUMULATIVIDADE. 
RESSARCIMENTO. INSUMOS. 
COMISSÕES PAGAS. 
A falta de explicação sobre a natureza 
do valor pago a título de “comissões” 
impede a análise quanto ao seu 
aproveitamento para fins de crédito da 
nãocumulatividade a ser objeto de 
ressarcimento. 
COFINS-EXPORTAÇÃO. 
NÃOCUMULATIVIDADE. FRETES 
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA 
MESMA EMPRESA. TRANSPORTE 
DE INSUMOS E PRODUTOS 
ACABADOS. DIREITO A CRÉDITO. 
LEI Nº 10.833/2003, ART. 3º, INCS. II 
E IX. 
A norma introduzida pelo inc. IX do 
art. 3º da Lei nº 10.833/2003, segundo a 
qual a armazenagem e o frete na 
operação de venda suportados pela 
vendedora de mercadorias geram 
créditos, é ampliativa em relação aos 
créditos previstos no inc. II do mesmo 
artigo. Com base nesses dois incisos, 
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geram créditos, além do frete na 
operação de venda, para entrega das 
mercadorias vendidas aos seus 
adquirentes, os fretes entre 
estabelecimentos da própria empresa, 
desde que para o transporte de 
insumos, produtos acabados ou 
produtos já vendidos.” 
 
O acórdão em tela trata de matéria 
relativa ao aproveitamento de crédito de 
COFINS-Exportação relativo a gastos de 
corretagem e frete de insumos e produtos 
acabados entre estabelecimentos do 
próprio Contribuinte.   
 
Segundo a Fiscalização, os gastos com 
corretagem e com frete não podem 
ensejar aproveitamento de créditos, pois 
não são objeto de consumo direto na 
produção ou fabricação dos produtos da 
empresa.  
 
Em sede de manifestação de 
inconformidade, o Contribuinte alegou 
que, à luz do inciso II, artigo 3º, da Lei 
nº 10.833/2003, além dos insumos que 
integram o produto final como matérias-
primas, produtos intermediários e 
material de embalagem, quaisquer outros 
bens ou insumos necessários para a 
industrialização do produto também 
geram crédito. 
 
O recurso foi julgado improcedente pela 
Delegacia da Receita Federal de 
Julgamento (“DRJ”), órgão julgador de 
1ª instância administrativa, motivando a 
interposição de recurso voluntário, no 
qual o Contribuinte repisou as alegações 
apresentadas em sede de manifestação de 
inconformidade. 
 
Iniciou o Conselheiro Relator 
argumentando pela procedência da glosa 

dos créditos relacionados às despesas de 
corretagem, pois o contribuinte não 
demonstrou a vinculação de tais insumos 
ao seu processo produtivo nem 
identificou os seus beneficiários, o que 
foi acompanhado pelos demais 
julgadores.  
 
Quando da análise da glosa relativa aos 
serviços de frete, o Conselheiro Relator 
também entendeu pela sua manutenção, 
uma vez que interpreta o inciso IX, 
artigo 3º, da Lei nº 10.833/2003, como 
sendo os fretes restritos às operações de 
venda.  
 
No entanto, um dos conselheiros abriu 
divergência, argumentando que, com 
base na interpretação sistemática do 
disposto nos incisos II e IX, artigo 3º, da 
Lei n.º 10.833/2003, os créditos de 
Cofins originados nas operações de frete 
não estão limitados às operações de 
venda, uma vez que a exegese da lei traz 
abrangência maior, englobando também 
as operações de circulação de insumos e 
produtos acabados entre 
estabelecimentos da mesma empresa.  
 
Aos olhos do Conselheiro designado 
para relatar o voto divergente, o que 
importa verificar “é se o transporte é de 
insumos, de produtos acabados (não 
vendidos) ou de produtos já vendidos. 
Fosse o transporte de imobilizado, de 
material de escritório ou de 
trabalhadores de setor administrativo, 
por exemplo, não devia ser admitido 
crédito. Mas, como informado no voto 
vencido, a situação destes autos é de 
insumos e produtos acabados”.  
 
Acrescentou o Conselheiro que o crédito 
deve ser concedido nos três momentos 
em que se dá o transporte: i) quando 
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transportados insumos; ii) quando 
transportados produtos acabados, mas 
não vendidos; e iii) quando entregues 
produtos vendidos.  
 
Por fim, salientou o Relator do voto 
divergente que seu entendimento não é 
desarrazoado e encontra guarida em 
decisão do E. Superior Tribunal de 
Justiça.  
 
Os demais conselheiros acompanharam 
o voto divergente, tendo o CARF, por 
maioria de votos, determinando o 
cancelamento da autuação na parte 
atinente à glosa dos créditos relativos 
aos insumos com frete. 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

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

Ágio decorrente de aquisição de 
empresa com patrimônio líquido 

negativo 
 
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A 
RENDA DE PESSOA JURÍDICA – 
IRPJ 
Ano- calendário: 2005, 2006, 2007, 
2008 
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. 
DETERMINAÇÃO. Na aquisição de 
investimento em empresa com passivo a 
descoberto, o ágio limita-se ao valor 
pago pela investidora. 
RECEITA DE DESÁGIO. ABSORÇÃO 
DE PREJUÍZOS À CONTA DE 
SÓCIO. Materializa-se o ganho 
potencial verificado na aquisição de 
título com deságio quando a obrigação, 
na qual passaram a ser partes 

investidora e investida, é extinta 
mediante absorção de prejuízos à conta 
de sócio, procedimento que assemelha-
se, em seus efeitos, ao aporte de capital 
pelo investidor.” 
 
O caso em tela trata de auto de infração 
que tem por objetivo a cobrança de 
valores a título de IRPJ e CSLL, 
relativos aos anos-calendários de 2005, 
2006, 2007 e 2008, pela suposta dedução 
fiscal indevida de ágio. 
 
Em meados de 2005, o Contribuinte, que 
contabilizava um passivo a descoberto 
(patrimônio líquido negativo) e era 
controlado por empresa de seu grupo 
econômico (“Grupo”), teve seu controle 
adquirido por outra empresa do Grupo. 
 
O pagamento foi feito mediante dação 
em pagamento pela baixa de um passivo 
que o alienante das ações do 
Contribuinte tinha com o adquirente, 
tendo este registrado ágio a amortizar 
correspondente à diferença entre esse 
pagamento e o patrimônio líquido 
negativo do Contribuinte. 
 
Após a aquisição, o adquirente realizou 
os seguintes atos, visando à redução do 
passivo a descoberto do Contribuinte: i) 
aporte de capital; e ii) transformação de 
dívida detida contra o Contribuinte, 
referente a títulos de renda fixa, em 
investimento, mediante a redução dos 
prejuízos acumulados do Contribuinte. 
 
A transformação da dívida foi efetuada 
com deságio em relação aos valores de 
face dos títulos, tendo o adquirente feito 
o encontro de contas desse deságio com 
o ágio a amortizar. 
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Posteriormente, o Contribuinte, que já 
registrava patrimônio líquido positivo, 
incorporou sua controladora, registrando 
em sua contabilidade o ágio que antes 
era desta. 
 
Todavia, segundo a Fiscalização, o ágio 
gerado em decorrência dessa operação 
estaria limitado ao valor pago pelas 
ações do Contribuinte, que, no entender 
do Agente Fiscal, seria o valor relativo à 
baixa do passivo (dação em pagamento) 
que o alienante das ações do 
Contribuinte tinha com o adquirente.  
Além disso, também entendeu a 
Fiscalização que “o presente caso trata 
de incorporação às avessas, onde a 
empresa controlada incorpora sua 
controladora. Com este expediente, e 
sustentado nas operações mencionadas, 
a empresa incorporadora absorve ágio 
de si própria, configurando, a nosso ver, 
abuso de direito”.  
 
Inconformado, o Contribuinte 
apresentou Impugnação, alegando, em 
síntese, que o patrimônio líquido 
negativo, quando da aquisição de suas 
ações por sua controladora/incorporada, 
foi contabilizado como ágio pela 
controladora, em consonância com as 
normas contábeis vigentes. 
 
Analisando os argumentos propostos em 
sede de Impugnação, a DRJ entendeu 
por bem manter o auto de infração, sob o 
fundamento de que a controladora do 
Contribuinte não poderia ter 
contabilizado seu patrimônio líquido 
negativo para fins de ágio, devido à falta 
de reconhecimento legal para esse tipo 
de operação. Ainda, entendeu a DRJ que 
as operações foram realizadas sem 
propósito negocial.  
 

Diante dessa decisão, o Contribuinte 
interpôs Recurso Voluntário alegando 
inexistir norma, de natureza fiscal ou 
contábil, “que determine o expurgo do 
valor do PLC da investida na 
quantificação do ágio na aquisição de 
investimentos pelo investidor na 
sociedade”. Acrescentou, ainda, que o 
procedimento por ele adotado esta de 
acordo com as normas expedidas pela 
Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) e pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (“CFC”) e conta com 
entendimentos favoráveis da doutrina 
relativas à contabilização de 
investimento.   
 
O CARF apreciou o Recurso Voluntário 
e julgou-o improcedente por entender 
que o ágio resultante de aquisição de 
ações de empresa com patrimônio 
líquido negativo limita-se ao preço pago 
pelo investimento. 
 
Inicialmente, a Conselheira Relatora 
esclareceu que, conceitualmente, não 
existe patrimônio líquido negativo, 
sendo esta expressão reservada para “as 
hipóteses nas quais a contabilidade 
expressa recursos próprios da Entidade, 
na medida em que os bens, direitos e as 
demais aplicações de recursos 
controlados pela entidade são mais do 
que suficientes para quitar as 
obrigações com terceiros. Se outro é o 
cenário, o grupo patrimonial 
representativo da diferença entre o Ativo 
e o Passivo é denominado Passivo a 
Descoberto”. 
 
Assim, argumentou a Relatora que onde 
a legislação diz “valor de patrimônio 
líquido” como referência para cálculo da 
equivalência patrimonial está se 
reportando apenas às situações nas quais 
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o investimento apresenta um valor 
patrimonial positivo. 
 
Continuando sua argumentação, a 
Relatora aduziu que o passivo a 
descoberto da investida somente poderia 
gerar efeitos na investidora se esta 
assumisse a  responsabilidade pelo 
passivo ou manifestasse sua intenção em 
manter o apoio financeiro à investida. 
Nessa hipótese, a investidora poderia 
registrar uma provisão para perdas, o 
que se justificaria pela “possibilidade de 
o patrimônio da investidora ser reduzido 
por um evento futuro, ainda não 
refletido em seu balanço patrimonial”. 
No entender da Relatora, isso provaria 
que a equivalência patrimonial não seria 
suficiente para reduzir o ativo da 
investidora. 
 
Nessa linha, a Conselheira acrescentou 
que o resultado negativo de equivalência 
patrimonial não pode resultar em ativo 
com saldo negativo, mas, no máximo, 
pode anular o investimento 
contabilizado. 
 
Em adição, ressaltou que “admitir que 
um investimento apresente valor 
contábil negativo significa reconhecer a 
responsabilidade da investidora pelas 
dívidas da investida para além do 
capital nela aplicado, obrigação que 
não é imputada aos sócios/acionistas de 
uma sociedade de capital, salvo em 
situações semelhantes às citadas na 
Instrução CVM nº 247/96: 
responsabilidade formal ou operacional 
para cobertura de passivo a descoberto 
ou intenção manifesta da investidora em 
manter o seu apoio financeiro à 
investida”. 
 
 

Em seguida, a Relatora  manifestou-se 
no sentido de que, para fins de IRPJ e 
CSLL, como o resultado da equivalência 
patrimonial não á tributado, ”a 
dedutibilidade da amortização de ágio 
constituído com base no passivo a 
descoberto ensejaria um desequilíbrio 
(...)”.  
 
A Relatora conclui sua argumentação 
aduzindo que “é perfeitamente razoável, 
portanto, o entendimento de que o ágio, 
em caso de aquisição de investimento 
em empresa com passivo a descoberto, 
limite-se ao valor pago por este 
investimento, e que a equivalência 
patrimonial permaneça igual a zero 
enquanto a investida apresentar passivo 
a descoberto, melhor representando a 
responsabilidade do investidor pelas 
dívidas da investida, e somente 
sujeitando-se a alteração quando esta 
situação for revertida e os investidoras 
passarem a ser titulares, de fato, de um 
investimento com valor patrimonial 
superir a zero” (grifos no original). 
 
O caso foi levado a julgamento do 
Colegiado e dois Conselheiros 
entenderam por bem fazer declaração de 
voto. 
 
O primeiro votou no mesmo sentido da 
Relatora e deixou consignado que 
mesmo que a controladora/adquirida do 
Contribuinte houvesse assumido a 
responsabilidade de seu passivo a 
descoberto, isso implicaria apenas no 
registro de uma provisão indedutível, 
mas nunca um ágio, mesmo que sob a 
denominação de ágio indireto. 
 
Ressaltou ele, ainda, que as normas 
expedidas pela CVM ou pelo CFC não 
podem determinar efeitos fiscais, salvo 
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por menção expressa da legislação 
tributária. 
 
Concluiu o Conselheiro aduzindo que 
argumentos sobre a eventual polissemia 
do termo “patrimônio líquido” implicaria 
em afirmar “que o ágio existiria não só 
por causa da aquisição e do seu custo, 
mas também por causa da simples 
existência de “passivo a descoberto”, 
que pode nem sequer ser garantido pela 
adquirente”. Segundo ele, essa 
construção seria ilógica, pois consistiria 
em supor “que um bem ou direito possa 
ter valor negativo”. 
 
O segundo Conselheiro a fazer 
declaração de voto concordou com o 
entendimento da Relatora e afirmou 
filiar-se a teoria de que “somente o preço 
pago pode ser considerado para a 
formação do ágio, não reconhecendo a 
teoria do sacrifício econômico em face 
da suposta assunção tácita da 
investidora do passivo a descoberto da 
investida”. 
 
No entanto, o Conselheiro divergiu da 
Conselheira Relatora no ponto referente 
aquilo que, no caso concreto, deveria ser 
considerado como preço “pago” na 
aquisição do investimento. Segundo ele, 
“ocorreram ainda outros eventos que 
caracterizam efetivo desembolso por 
parte da autuada na efetiva aquisição do 
investimento”. 
 
Para o segundo Conselheiro que fez 
declaração de voto, “não se pode 
ignorar que os “aportes” feitos em ato 
contínuo a aquisição para saneamento 
do investimento adquirido perfazem-se 
como custo de aquisição da empreitada 
do ponto de vista da investidora”. 
 

Ele salientou que a ideia de que o ágio e 
o deságio apenas surgem somente 
quando da aquisição das ações de uma 
determinada empresa mediante a 
transação direta entre comprador e 
vendedor já esta superada. Nessa linha, 
argumentou que “com a evolução dos 
conceitos, tornou-se consenso de que o 
ágio ou o deságio também podem surgir 
em decorrência de uma subscrição de 
capital”. 
 
Assim, também considerou como preço 
“pago” pelo investimento o aporte de 
capital feito pela controladora/adquirida 
do Contribuinte e a transformação da 
dívida de títulos de renda fixa em 
investimentos, concluindo que “a 
subscrição de capital e absorção de 
prejuízo por meio das notes da investida 
adquiridas da investidora perfazem 
espécies do gênero aquisição, afinal por 
meio destes atos o controlador adquiriu 
novos direitos de participação societária 
exatamente com base nos valores 
aportados, já que houve aumento do 
capital social e redução dos prejuízos 
acumulados”. 
 
Não obstante, a Turma Julgadora, por 
maioria de votos, acompanhou o voto da 
Conselheira Relatora, entendendo pela 
manutenção integral 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.  
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Nota Tributária do Conselho 
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