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Prezados Leitores, 

 

Nesta 14ª edição do nosso informativo 

Nota Tributária do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(“CARF”), abordamos recente decisão 

sobre operação de incorporação em que 

o Fisco não acatou como dedutíveis as 

despesas de amortização de ágio, em que 

pese a autorização legal para tanto. 

 

Ademais, trazemos ao conhecimento dos 

nossos clientes e leitores uma atual 

decisão que tratou do tema do 

atendimento de intimações, por parte das 

Instituições Financeiras, para prestar 

informações às autoridades fiscais em 

procedimento de fiscalização.  

 

Boa leitura. 

 

 
Incorporação de Controladora pela 

Controlada – Dedutibilidade de Ágio – 
Comprovação de Seu Pagamento 

 
“ÁGIO NA INCORPORAÇÃO – Não 
demonstrado o pagamento de ágio, não 
há de se falar em aproveitamento do 
mesmo pela incorporadora.” 
 

O caso em questão trata de auto de 

infração lavrado para a cobrança de IRPJ 

e CSLL em função da glosa de despesas 

relativas à amortização de ágio advindo 

de operação de incorporação de empresa. 

 

Com efeito, a empresa alvo de autuação 

fiscal (“autuada”) incorporou empresa 

que detinha em seu ativo as ações da 

autuada, registradas, de forma 

desdobrada, por seu valor patrimonial e 

o respectivo ágio, passando então a 

deduzir tal ágio na apuração do lucro 

real e do lucro líquido, conforme 

autorizado pelo artigo 386 do RIR/99. 

 

Vejamos, com maior detalhe, como 

transcorreu a operação: 

 

(i) A empresa X, sediada em paraíso 

fiscal, adquiriu o controle da autuada em 

1997, sem o registro de ágio; 

 

(ii) Em 2001, a empresa X constituiu 

a empresa Y, com sede no Brasil, 

integralizando o capital com as ações da 

autuada, agora registradas no ativo da 

empresa Y com valor patrimonial e valor 

de ágio, decorrente de rentabilidade 

futura; e 
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(iii) Um mês depois, a autuada 

incorporou a empresa Y, a qual, em seus 

40 dias de existência, não informou o 

exercício de quaisquer atividades. 

 

Em vista desses fatos, a fiscalização 

entendeu que a operação foi inócua de 

todos os pontos de vista, uma vez que a 

titularidade das ações da autuada não 

sofreu efetiva alteração, menos do 

tributário.  

 

Isto é, segundo a fiscalização, a operação 

teria sido realizada unicamente com 

intuito fiscal, sem finalidade econômica. 

Por esta razão, entendeu que as despesas 

com a amortização de ágio não 

atenderiam aos critérios de 

dedutibilidade. 

 

Em sua defesa, a autuada alegou que a 

operação foi realizada de maneira lícita e 

transparente, tendo sido devidamente 

registrada nos órgãos competentes. Além 

disso, consignou o seu direito a escolher, 

dentre as alternativas legais existentes 

para a realização de determinado 

negócio, a menos onerosa. 

 

Pontuou a autuada também que o 

objetivo de obter economia fiscal não 

denota que houve simulação, bem como 

que o ordenamento jurídico brasileiro 

não reconhece a interpretação econômica 

para fins tributários. Ademais, sustentou 

a autuada que os negócios jurídicos 

indiretos devem ser aceitos, contanto que 

não sejam simulados ou almejem fins 

ilícitos.  

 

O lançamento tributário foi considerado 

procedente pela Delegacia da Receita 

Federal de Julgamento, tendo sido 

interposto recurso voluntário pela 

autuada, o qual repisou os argumentos 

da impugnação e acrescentou que o 

RDE-IED (Registro Declaratório 

Eletrônico – Investimento Estrangeiro 

Direto) comprovaria que o ágio na 

aquisição da autuada foi pago. 

 

Chamados à apreciação do caso, os 

Conselheiros entenderam que somente 

pode ser considerado existente o ágio 

quando as partes não são vinculadas, não 

sendo uma transação dos acionistas com 

eles próprios, como no presente caso. 

 

Ponderaram também os Conselheiros 

que, quando da aquisição da autuada 

pela empresa X, não foi registrado 

qualquer ágio, mesmo porque nem havia 

laudo que o pudesse suportar. O ágio 

somente “apareceu” quando da 

constituição da empresa Y com as ações 

da autuada, tendo sido a empresa Y 

incorporada pela autuada pouco tempo 

depois.  

 

Segundo os Conselheiros, admitir esse 

procedimento equivaleria a permitir que 

qualquer empresa investidora pudesse 

“reavaliar a empresa investida, 

constituir nova empresa e, ato contínuo, 

incorporá-la, aproveitando o ágio dela 

mesmo”. 

 

Por estas razões, os Conselheiros 

negaram provimento ao recurso 

voluntário, mantendo a glosa das 

despesas com a amortização do ágio. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 
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disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca deste julgado. 

 

 
Sigilo Bancário de Instituições 

Financeiras – Inocorrência de Sua 
Quebra pelo Atendimento de 

Intimação Fiscal 
 
“MULTA REGULAMENTAR. INSTI-
TUIÇÃO FINANCEIRA. SIGILO 
BANCÁRIO. É cabível a aplicação de 
multa específica contra instituições 
financeiras nos caso de não 
atendimento a Ofício que solicita 
documentos bancários de contribuinte 
sob fiscalização, com processo fiscal 
devidamente formalizado, desde que 
observados os requisitos impostos pela 
norma tributária, cujos dispositivos 
foram criados para o fim das 
instituições financeiras fornecerem 
elementos indispensáveis ao bom termo 
do trabalho fiscal.” 
 

O caso em questão trata de auto de 

infração lavrado contra instituição 

financeira para a imposição de multa 

regulamentar, prevista no art. 977 do 

Regulamento do Imposto de Renda – 

RIR/99 e no art. 8º, parágrafo único, da 

Lei nº 8.021/90, em virtude de não 

atendimento a Ofício da Delegacia da 

Receita Federal do Brasil para a entrega 

de documentos de correntista sob 

fiscalização. 

 

A instituição financeira impugnou a 

autuação, fundamentando sua recusa em 

atender à solicitação do Fisco no art. 38, 

§ 7º da Lei nº 4.595/64, ainda vigente à 

época dos fatos, que impõe o sigilo em 

suas operações e serviços. 

 

Ao analisar o caso, a Delegacia de 

Julgamento manteve a autuação, com 

base nos §§ 5º e 6º do citado art. 38 da 

Lei nº 4.595/64, e nos arts. 195, caput, e 

197, inciso II, do Código Tributário 

Nacional – CTN, isto é, entendendo 

como perfeitamente legal a obrigação 

das instituições financeiras de prestar 

informações e documentos de cliente sob 

procedimento de fiscalização, ainda que 

antes da edição da Lei Complementar nº 

105/2001, que revogou o aludido artigo 

da Lei nº 4.595/64. 

 

Em recurso voluntário, o banco reiterou 

o argumento de impossibilidade de 

quebra de sigilo bancário, com exceção à 

hipótese de prévia autorização judicial, 

conforme julgados do STF e do STJ. 

 

Ao apreciarem o caso, os Conselheiros 

entenderam que o sigilo das operações 

financeiras deve, sem dúvida, ser 

protegido. No entanto, a legislação 

admite o afastamento dessa regra em 

hipóteses excepcionais, dentre as quais a 

pedido de autoridades fiscais, desde que 

devidamente instaurado processo de 

fiscalização e que os documentos 

solicitados sejam considerados indis-

pensáveis por essa autoridade. 

 

Em trecho interessante dessa decisão, 

pontuou o Conselheiro Relator que, na 

hipótese dos autos, o sigilo bancário é 

apenas compartilhado, e não quebrado, e 

o dever de guardá-lo é transferido às 

autoridades fiscais, já que estas se 

encontram sob dever de sigilo funcional, 
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sendo, ainda, vedada a publicidade das 

informações bancárias a que tiverem 

acesso.  

 

Observou, ademais, que os fatos que 

permeiam a fiscalização demonstraram a 

relevância da exigência fiscal de 

apresentação de documentos.  

 

Em seguida, o Relator ponderou que 

essa exigência fiscal fundou-se em 

normas vigentes, tendo a instituição 

financeira as desatendido sem respaldo 

em qualquer medida judicial (por 

exemplo, um mandado de segurança 

contra a autoridade fiscal), sujeitando-se 

o banco à aplicação da penalidade do art. 

977 do RIR/99. 

 

Assim, os Conselheiros mantiveram o 

lançamento da multa regulamentar 

devida pela recusa da instituição 

financeira em remeter os documentos 

solicitados pela fiscalização federal. 

  

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca deste julgado. 
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