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Leitores:  
 
Nesta 65ª edição do nosso informativo 
Nota Tributária do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(“CARF”), comentamos decisão em que 
o CARF admitiu a dedutibilidade de 
despesas de amortização de ágio 
decorrentes de incorporação de empresas 
integrantes do mesmo grupo econômico. 
 
Também analisamos julgado no qual a 
Câmara Superior de Recursos Fiscais 
(“CSRF”) decidiu que somente a 
oposição injustificada do Fisco relativa 
ao aproveitamento de créditos escriturais 
de Imposto sobre Produtos 
Industrializados (“IPI”) enseja a 
atualização monetária pela SELIC. 
 
Boa leitura. 
 

Ágio Interno – Dedutibilidade  
 
“INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. 
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ARTIGOS 
7º E 8º DA LEI Nº 9.532/97. 
PLANEJAMENTO FISCAL 
INOPONÍVEL AO FISCO. 
INOCORRÊNCIA. 

A efetivação da reorganização 
societária, mediante a utilização de 
empresa veículo, 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. O “abuso de 
direito” pressupõe que o exercício do 
direito tenha se dado em prejuízo do 
direito de terceiros, não podendo ser 
invocada se a utilização da empresa 
veículo, exposta e aprovada pelo órgão 
regulador, teve por objetivo proteger 
direitos (os acionistas minoritários), e 
não violá-los. Não se materializando 
excesso frente ao direito tributário, pois 
o resultado tributário alcançado seria o 
mesmo se não houvesse sido utilizada a 
empresa veículo, nem frente ao direito 
societário, pois a utilização da empresa 
veículo deu-se, exatamente, para a 
proteção dos acionistas minoritários, 
descabe considerar os atos praticados e 
glosar as amortizações do ágio.” 
 
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”) dos períodos de 
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apuração de 2005 a 2009. 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. 
 
Referida dedução, segundo a 
Fiscalização, reduziu indevidamente as 
bases dos tributos, tornou insuficientes 
os pagamentos das estimativas mensais, 
bem como acarretou a compensação 
indevida de base negativa de CSLL. 
 
A operação que ensejou o ágio pode ser 
assim resumida: 
 
A empresa “A” era controladora das 
empresas “B” (recém constituída) e “C”. 
Esta, por sua vez, controlava a empresa 
“D” (ora Contribuinte), que detinha 
laudo de avaliação de rentabilidade 
futura, emitido por empresa 
independente, elaborado a pedido da 
empresa “A”. 
 
A empresa “B” aumentou seu capital 
social, que foi integralizado por “A” 
com quotas da empresa “C”.  
 
Posteriormente, a empresa “C” reduziu 
seu capital social no valor de sua 
participação na empresa “D” e entregou 
referida participação para “B”.  
 
Por fim, “D” incorporou a empresa “B”, 
sua antiga controladora, ensejando a 
dedutibilidade do ágio. 
  
Ao analisar a formação do ágio, a 
Fiscalização levou em conta o laudo de 
avaliação do valor de mercado, com base 
na expectativa de rendimentos futuros, 
da empresa “D”, bem como a 

documentação referente à sucessão dos 
atos societários acima descritos. Em 
decorrência dessas análises, as 
Autoridades Fiscais concluíram que (i) 
as alterações societárias envolveram 
empresas do mesmo grupo econômico, 
submetidas a um comando único e com a 
finalidade de segregar as atividades 
industriais das atividades financeiras; (ii) 
fora gerado ágio interno e que não houve 
prova do pagamento relativo à respectiva 
operação (incorporação de “B” por “D”); 
(iii) que fora utilizada empresa veículo 
(a aqui denominada empresa “B”) cujo 
objetivo era unicamente gerar benefício 
fiscal para os idealizadores, com a 
formação de ágio contábil. 
 
Por fim, a Fiscalização invocou o art. 20 
do Decreto-Lei nº 1.598/1977 e o art. 7º 
da Lei nº 9.532/1997, sob o argumento 
de que a citada legislação condiciona o 
direito ao ágio e à respectiva 
amortização à existência de “livre 
negociação entre as partes e que o 
investidor justifique e fundamente o 
pagamento do ágio sobre a parte ou o 
total do capital da empresa investida”. 
 
Em sede de Impugnação, quanto ao 
mérito, a Contribuinte alegou, em 
apertada síntese, que, diferentemente do 
alegado pela Fiscalização, as operações 
possuíam propósito negocial e não 
almejavam unicamente alcançar 
benefício fiscal.  
 
Referidas operações, segundo a 
Contribuinte, se enquadravam no 
contexto mundial de segregação das 
atividades industriais e financeiras do 
grupo econômico em dois grandes 
ramos, com a finalidade de aprimorar a 
gestão das operações financeiras e 
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preparar a venda global do controle, que 
ocorreu em 2006. 
 
Destacou, ainda, que operações idênticas 
também ocorreram fora do país, todas 
motivadas por razões empresariais e 
econômicas legítimas, anteriores e 
independentes dos efeitos tributários. 
Inclusive, por exigências relacionadas ao 
mercado americano, as operações 
realizadas deveriam manter as 
denominadas condições arm’s length. 
Assim, as operações anteriormente 
descritas deveriam ser realizadas a valor 
justo de mercado, como se as empresas 
envolvidas não fossem vinculadas. Por 
isso, o grupo estava obrigado a aceitar o 
laudo emitido pela empresa 
independente sobre a avaliação do justo 
valor de mercado da Contribuinte. 
Aduziu, ainda,  que o preço da operação 
de incorporação fora devidamente pago 
pela empresa “D”, conforme 
comprovante de transferência juntado 
aos autos. 
 
Asseverou que a escolha pela utilização 
da questionada empresa veículo 
(empresa “B”), dentre outras opções 
possíveis, ocorreu para preservar o 
registro de capital estrangeiro junto ao 
Banco Central do Brasil, tendo sido, 
inclusive, objeto de análise prévia por 
parte do aludido órgão. Segundo a 
Contribuinte, essa situação demonstra a 
falta de plausibilidade dos argumentos 
do Fisco de que a alegada empresa 
veículo teria sido criada com finalidade 
única de permitir a amortização do ágio. 
 
A Contribuinte explicou, ainda, que 
houve estudos quanto a meios 
alternativos para realizar as operações 
em comento, com a finalidade de 

segregar as operações financeiras das 
industriais. Mencionou a possibilidade 
de efetuar a operação via redução de 
capital, com entrega das ações a valor de 
mercado (arm’s lengh). Porém, estava 
em vigor a Circular do Banco Central n. 
2.997, de 16/08/2000, que determinava o 
cancelamento de parte do Registro de 
Investimento Estrangeiro Investimento 
Externo Direto (“RDEIED”), em caso de 
redução de capital com entrega de 
participação societária a sócio 
estrangeiro. Somando-se a isso a 
desvalorização acumulada do real frente 
à moeda estrangeira inviabilizou essa 
alternativa. 
 
Diante disso, a opção pela utilização da 
empresa “B” possibilitaria a preservação 
do valor do RDEIED e também 
atenderia à Resolução do Conselho 
Monetário Nacional n. 3.040, de 
28/11/2002, que exigia a interposição de 
sociedade holding entre instituições 
financeiras brasileiras e suas 
controladoras que não fossem 
constituídas como instituições 
financeiras no exterior. 
 
Reafirmou que o Banco Central do 
Brasil foi consultado previamente sobre 
todas as operações, inclusive sobre a 
constituição da denominada empresa 
veículo (“B”), que ocorreu por razões 
negociais, de modo a evitar 
ineficiências, despesas e custos 
prejudiciais. 
 
Sustentou que, embora não exista lei que 
exija razões empresariais e 
extratributárias para a validade dos 
negócios jurídicos, as operações da 
Contribuinte ocorreram por motivações 
empresariais legítimas e anteriores aos 
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possíveis efeitos tributários (ágio), 
devendo ser reconhecida a sua validade. 
Portanto, as alegações do Fisco de que 
elas ocorreram com o fim exclusivo de 
gerar despesas de amortização de ágio 
deveriam ser desconsideradas. 
 
Ao julgar a Impugnação, a DRJ 
considerou o lançamento procedente. 
Ressaltou que o lançamento não 
questionou a validade formal dos atos 
praticados, apenas a dedutibilidade da 
despesa da amortização do ágio. 
Segundo a DRJ, não se questiona a 
veracidade dos motivos que ensejaram a 
segregação das atividades da 
Contribuinte em nível global, mas que 
não restaram evidenciados os 
pressupostos do ágio, que seriam a 
aquisição de participação societária e 
fundamento econômico. 
 
A Contribuinte, ante a negativa da DRJ 
em reconhecer a validade dos 
argumentos da Impugnação apresentada, 
interpôs Recurso Voluntário ao CARF, 
repisando os argumentos já 
apresentados. 
 
O ilustre Conselheiro Relator, em seu 
voto, após enfrentar as questões 
preliminares, circunscreveu a análise na 
possibilidade de existência do 
denominado “ágio interno”, ou seja, o 
ágio gerado em operações  entre 
empresas de um mesmo grupo 
econômico. 
 
Expôs o ilustre Conselheiro Relator que 
os precedentes do CARF que 
inadmitiram o “ágio interno” se 
basearam em doutrina e no entendimento 
da Comissão de Valores Mobiliários, 
que condicionam a existência do ágio à 

presença de partes independentes e não 
relacionadas, bem como ao efetivo 
pagamento do preço do negócio jurídico. 
 
Com fundamento em doutrina e na 
legislação de referência, (artigos 7º e 8º 
da Lei n. 9.532/1977, artigo 20 do 
Decreto-Lei n. 1.598/1977 e artigo 385 
do RIR/99), o Conselheiro Relator 
sustentou que a legislação tributária não 
contemplou a exigência contábil de 
realização de negócio jurídico com 
terceiros não vinculados, não havendo, 
desse modo, vedação ao ágio interno. 
Dessa forma, segundo o Conselheiro, 
somente a presença de abuso de direito 
poderia obstar a dedutibilidade do ágio 
gerado intragrupo. 
 
Concluiu o Conselheiro Relator que não 
houve abuso de direito por parte da 
Contribuinte, visto que todas as 
operações questionadas no Auto de 
Infração aconteceram tal qual se 
documentou. Não houve, segundo o 
ilustre Relator, atos simulados ou 
dissimulados. Ainda, afirma que “Não 
parece legítimo concluir que a simples 
intenção da Contribuinte em proceder 
de forma a gerar economia de tributo 
possa desnaturar e invalidar os efeitos 
da transação, mesmo que tais efeitos 
tenham implicado na geração de um 
ágio interno, por absoluta falta de 
previsão legal para esta conclusão”.  
 
O ilustre Relator refutou, também, os 
argumentos da decisão recorrida de que 
operações societárias demandariam a 
existência de interesse econômico. 
 
Neste aspecto, o Conselheiro Relator 
asseverou que eventos como 
incorporação estão sob o alvedrio 
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exclusivo dos acionistas e independem 
de motivação econômica ou financeira. 
Citou, inclusive, precedente do CARF 
sobre esse assunto específico (Acórdão 
n. 1301-000.711). 
 
Com base no referido acórdão, o 
Conselheiro Relator também analisou o 
tratamento legislativo do ágio. Referiu 
que antes da alteração trazida pela Lei n. 
9.532/1997,  o Decreto-Lei n. 1.598/77 
considerava o ágio na baixa do 
investimento mediante incorporação, 
fusão e cisão como perda de capital, 
plenamente dedutível. Com o advento da 
referida Lei, a dedutibilidade do ágio 
ficou condicionada a eventos de 
incorporação, fusão ou cisão e submetida 
ao limite de dedução mensal de um 
sessenta avos. 
 
Dessa forma, concluiu que  tanto o Auto 
de Infração quanto a decisão recorrida 
criaram requisitos inexistentes na 
legislação tributária ao exigir conteúdo 
econômico que justifique o evento da 
incorporação, fusão ou cisão. 
 
Por fim, o ilustre Conselheiro Relator 
asseverou que, apesar de não ser 
requisito legal para a dedução do ágio, o 
propósito negocial das operações em tela 
existiu, na medida em que estava 
ocorrendo a segregação mundial das 
atividades industriais e financeiras da 
Contribuinte, com a finalidade de vender 
estas últimas. Sendo assim, existia 
“nítido contexto empresarial nas 
operações e não apenas o conteúdo 
eminentemente tributário”. Ademais, a 
análise prévia das operações pelo Banco 
Central do Brasil e a necessidade de 
preservação do registro de capital 
estrangeiro junto ao órgão justificaram a 

utilização da alegada empresa veículo 
(empresa “B”), de modo que o ilustre 
Conselheiro Relator  reconheceu que sua 
utilidade não se restringiu a possibilitar a 
amortização fiscal do ágio. 
 
Assim, por maioria de votos, foi dado 
provimento ao recurso da Contribuinte, 
reconhecendo como legítima a 
dedutibilidade das despesas com 
amortização de ágio. 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

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

IPI – Crédito Presumido – 
Ressarcimento – SELIC – Ausência de 

Oposição Estatal 
 
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE 
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 
IPI 
Período de apuração: 01/04/1997 a 
30/06/1997 
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. 
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO 
PELA SELIC. AUSÊNCIA DE 
OPOSIÇÃO ESTATAL. 
A oposição constante de ato estatal, 
administrativo ou normativo,  
impedindo a utilização do direito de 
crédito de IPI (decorrente da aplicação 
do princípio constitucional da não 
cumulatividade), descaracteriza 
referido crédito como escritural (assim 
considerado aquele oportunamente 
lançado pelo Contribuinte em sua 
escrita contábil), sendo legítima a 
incidência de correção monetária, sob 
pena de enriquecimento sem causa do 
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Fisco (Aplicação analógica do 
precedente da Primeira Seção 
submetido ao rito do artigo 543C, do 
CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro 
Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 
03.08.2009). Inexistindo oposição 
estatal injustificada, não há incidência 
de atualização pela SELIC do crédito 
escritural de IPI. 
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62A DO 
RICARF. MATÉRIA JULGADA NA 
SISTEMÁTICA DE RECURSO 
REPETITIVO PELO STJ. 
Nos termos do artigo 62A do Regimento 
Interno do CARF, as decisões 
definitivas de mérito, proferidas pelo 
Supremo Tribunal Federal e pelo 
Superior Tribunal de Justiça em 
matéria infraconstitucional, na 
sistemática prevista pelos artigos 543B 
e 543C da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973, Código de Processo Civil, 
deverão ser reproduzidas pelos 
conselheiros no julgamento dos 
recursos no âmbito do CARF. 
Recurso Especial do Procurador 
Provido.” 
 
O presente caso trata sobre a 
possibilidade de atualização pela SELIC 
dos valores constantes em pedido de 
ressarcimento de créditos presumidos de 
IPI. 
 
Em sede de Recurso Voluntário, a 
Segunda Câmara do Segundo Conselho 
de Contribuintes deu provimento ao 
pleito do Contribuinte, reconhecendo o 
direito à correção monetária dos créditos 
objeto de pedido de ressarcimento, sob o 
argumento de que, em apertada síntese, 
ressarcimento seria “espécie do gênero 
restituição”. 
 

Inconformada, a Fazenda Nacional 
interpôs Recurso Especial à CSRF, 
alegando que a restituição e o 
ressarcimento são figuras distintas e que 
inexiste previsão legal que trate da 
aplicação da SELIC em casos de 
ressarcimento. 
 
Ao examinar o Recurso Especial, o 
Conselheiro Relator referiu que a 
atualização do ressarcimento de crédito 
presumido de IPI pela SELIC já foi 
objeto de apreciação pelo Superior 
Tribunal de Justiça (“STJ”), na 
sistemática do artigo 543-C do Código 
de Processo Civil (“CPC”), ou seja, no 
chamado regime dos recursos 
repetitivos. Trata-se do Recurso Especial 
n. 1.035.87/RS, de relatoria do Ministro 
Luiz Fux, julgado em 24/06/2009. 
 
Referido precedente reconhece que não 
incide correção monetária sobre créditos 
escriturais de IPI. No entanto, em 
havendo “oposição constante de ato 
estatal, administrativo ou normativo, 
impedindo a utilização do direito de 
crédito oriundo da aplicação do 
princípio da não-cumulativadade, 
descaracteriza o referido crédito como 
escritural”.  
 
Desse modo, segundo o STJ, a aludida 
oposição ao aproveitamento dos créditos 
impeliria o Contribuinte a socorrer-se do 
Judiciário, ensejando a demora no 
exercício do seu direito, motivo pelo 
qual demandaria a correção monetária 
dos valores, sob pena de enriquecimento 
sem causa do Fisco. 
 
Com fundamento nesse precedente, o 
Conselheiro Relator entendeu pela 
aplicação do artigo 62-A do Regimento 
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Interno do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (“RICARF”), com 
redação dada pela Portaria MF n. 586, de 
21/12/2010.  
 
De acordo com o aludido dispositivo, o 
CARF deve reproduzir em seus 
julgamentos as decisões definitivas de 
mérito proferidas pelo Supremo Tribunal 
Federal e pelo STJ, na sistemática 
prevista pelos artigos 543-B e 543-C do 
CPC. 
 
No entanto, ao examinar o caso 
concreto, verificou-se que não houve, na 
realidade, oposição injustificada por 
parte do Fisco quanto ao exercício do 
direito do Contribuinte. Além disso, 
constatou-se que o pedido de 
ressarcimento dos créditos escriturais de 
IPI foi integralmente acolhido pela 
autoridade competente. 
 
Dessa forma, por inexistir oposição 
estatal injustificada, não haveria o direito 
de atualização dos créditos escriturais de 
IPI pela SELIC.  
 
Diante disso, a CSRF, por maioria, deu 
provimento ao Recurso Especial 
interposto pela Fazenda Nacional. 
 
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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