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Prezados Leitores, 

 

Nesta 10ª edição do nosso informativo 

Nota Tributária do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais
1
, 

abordamos recente decisão sobre a 

operação de incorporação de ações e 

seus reflexos no patrimônio das pessoas 

físicas envolvidas. Como se trata de 

planejamento tributário bastante 

utilizado, entendemos ser de grande 

relevância a divulgação deste julgado.  

 

Boa leitura. 

 

 

IRPF – Operação de Incorporação de 

Ações 

 
“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 incorporação de 
sociedades e da subscrição de capital 

                                                 
1
 A medida provisória n.º 449/08 unificou o 1º, 

2º e 3º Conselho de Contribuintes em um único 

órgão, denominado Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais. 

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 incorporada 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 assembléia 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, a 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 
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renda pessoa física por ganho de 
capital na incorporação de ações em 
apreço.”  
 

O caso em tela trata de autuação fiscal 

relativa ao Imposto sobre a Renda da 

Pessoa Física (“IRPF”), exigido sobre 

suposto ganho de capital apurado por 

contribuinte em operação de 

incorporação de ações, instituto previsto 

no artigo 252 e seguintes da Lei n.º 

6.404/1976. 

 

O contribuinte em questão era sócio de 

companhia limitada que, logo após 

tornar-se sociedade por ações fechada, 

teve seu capital social, representado por 

ações, incorporado por outra sociedade, 

da qual se tornou subsidiária integral. 

 

Ocorre que, quando da incorporação das 

ações, foi elaborado Laudo de Avaliação 

que determinou o valor das ações da 

empresa incorporada, sendo este valor 

bastante superior ao que estava 

registrado na contabilidade da empresa 

incorporada, em razão de rentabilidade 

futura. 

 

Deveras, a empresa incorporadora emitiu 

novas ações, cujo valor total equivalia ao 

montante indicado no Laudo de 

Avaliação. Estas ações foram 

integralmente subscritas com as ações da 

empresa incorporada. 

 

Em função desta operação societária, o 

contribuinte teve suas ações da empresa 

incorporada substituídas pelas ações da 

empresa incorporadora, as quais, 

evidentemente, tinham valor muito 

superior ao das ações da empresa 

incorporada. Por esta razão, substituiu, 

em sua Declaração de Rendimentos, as 

ações anteriores pelas novas ações, de 

valor muito superior. Contudo, registrou-

as pelo mesmo valor das ações 

anteriores. 

 

Posteriormente, houve mais algumas 

transformações societárias, mas sem 

qualquer relevância para a situação. 

 

Em face desta situação, entendeu o Fisco 

que seria devido o IRPF sobre a 

diferença entre o valor das ações 

inicialmente constantes da Declaração de 

Rendimentos do contribuinte e o valor 

nominal das ações que as substituíram. 

 

Após insucesso na discussão de 1ª 

instância administrativa, o contribuinte 

interpôs recurso voluntário à 6ª Câmara 

do 1º Conselho de Contribuintes. 

 

Ao apreciarem o caso, os Conselheiros 

entenderam por bem, em julgamento por 

maioria de votos, dar provimento ao 

aludido recurso, por considerar que não 

houve alienação de bens e direitos. 

 

Com efeito, ponderaram os Conselheiros 

acerca da natureza do instituto da 

incorporação de ações. Citando doutrina 

de Alberto Xavier, sustentaram que se 

trata de operação completamente distinta 

de uma incorporação tradicional e de 

uma subscrição de aumento de capital 

com bens. 

 

De fato, na incorporação tradicional tem-

se a extinção da personalidade jurídica 

da sociedade incorporada, com versão de 

seu patrimônio para a incorporadora. Já 
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a incorporação de ações consiste apenas 

na transferência do capital social da 

empresa para outra sociedade, que passa 

a controlá-la. 

 

De outro lado, na subscrição de aumento 

de capital com bens ocorre a entrega 

voluntária, pela pessoa física, de bem à 

pessoa jurídica, em troca do que recebe a 

participação societária. Na incorporação 

de ações não há qualquer acordo entre a 

pessoa física detentora das ações e a 

pessoa jurídica incorporadora, mas sim 

entre as pessoas jurídicas envolvidas. 

 

Justamente nesse ponto reside o motivo 

pelo qual os Conselheiros julgaram 

improcedente o auto de infração. Isto 

porque, para que houvesse a alienação 

exigida para a ocorrência de ganho de 

capital, necessário seria que a pessoa 

física houvesse deliberado pela entrega 

das ações e recebido em troca as novas 

ações. 

 

No entanto, como a incorporação de 

ações é contrato que envolve duas 

pessoas jurídicas, que deliberam por 

meio de seus órgãos competentes, cujas 

decisões sequer requerem unanimidade 

entre os sócios, não há o elemento 

volitivo que seria necessário para a 

ocorrência de uma alienação. 

 

Sendo assim, os Conselheiros 

entenderam que houve mera substituição 

das participações societárias, sem 

qualquer alienação, não configurando 

acréscimo patrimonial pelo regime de 

caixa (adotado no IRPF). Somente 

ocorrerá ganho de capital quando o 

contribuinte se desfizer das novas ações 

e realizar tal ganho. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca deste julgado. 
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