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Boa leitura. 

 

 
Tramitação de Projetos de Lei 

 
Projetos de Lei do Senado Federal n.ºs 
09 e 10 de 2007. 
 

Atualmente, tramitam perante o Senado 

Federal dois Projetos de Lei, ambos de 

autoria do Senador Francisco Dornelles, 

que visam a alterar o Decreto n.º 70.235, 

de 06.03.1972, e o Decreto n.º 83.304, 

de 28.03.1979, que dispõem, 

respectivamente, sobre o Processo 

Administrativo Fiscal e a Câmara 

Superior de Recursos Fiscais. 

 

O Projeto de Lei n.º 09/2007, de 

07.02.2007, acrescenta o parágrafo único 

ao artigo 45 do Decreto n.º 70.235/72, 

com a seguinte redação: 

 

“Parágrafo único. A União não poderá 

propor ação judicial para anular ou 

modificar as decisões a que se refere o 

caput.” 

 

O caput do dispositivo em questão, por 

sua vez, trata da decisão definitiva, na 

esfera administrativa, favorável ao 

sujeito passivo do crédito tributário.  

 

Desta maneira, caso o Projeto de Lei em 

tela seja aprovado, com o acréscimo do 

parágrafo único retro-transcrito ao art. 

45 do Decreto n.º 70.235/72, a 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

não mais poderá ajuizar medida judicial 

para tentar reverter qualquer decisão 

definitiva na esfera administrativa que 

seja favorável ao contribuinte. 

 

A própria Justificação do mencionado 

Projeto de Lei afirma, em consonância 

com o defendido pela doutrina pátria, 

que “não faz sentido algum a 

administração recorrer de decisões 

tomadas por ela própria, como é o caso 

dos Conselhos de Contribuintes, órgãos 

colegiados integrantes da estrutura do 

Ministério da Fazenda, pois passaria a 

União a ocupar o pólo ativo e passivo da 

ação.” 

 

Com relação ao Projeto de Lei n.º 

10/2007, este visa, em seu art. 1º, a 

incluir o art. 37-A no Decreto n.º 

70.235/72, que, por meio de seu caput, 

passará a fixar o prazo de 30 (trinta) dias 
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para que o Relator de um Recurso a ser 

julgado pelo Conselho de Contribuintes 

formalize o respectivo Acórdão. E isto 

para dar maior celeridade ao Processo 

Administrativo Fiscal. 

 

No entanto, como o Projeto de Lei não 

prevê a imposição de qualquer sanção no 

caso de descumprimento de referido 

prazo, entendemos que esta norma 

dificilmente terá a eficácia desejada, 

caso realmente seja aprovada. 

 

Além disso, referido art. 37-A dispõe, 

em seus dois parágrafos, que a 

Procuradoria da Fazenda Nacional será 

intimada pessoalmente das decisões dos 

Conselhos de Contribuintes pelo 

presidente do Conselho ou da Câmara 

Superior de Recursos Fiscais, durante a 

sessão subseqüente àquela em que o 

respectivo Acórdão estiver formalizado. 

 

Neste caso, o descumprimento desta 

disposição implicará na aplicação de 

pena de responsabilidade ao agente 

infrator, conforme prevê expressamente 

o parágrafo 2º do art. 37-A em tela. 

 

Como contrapartida, este Projeto de Lei 

n.º 10/2007 prevê, por meio de seu art. 

2º, ao alterar a redação do artigo 3º, 

parágrafo 2º, do Decreto n.º 83.304/79, 

que a Procuradoria da Fazenda Nacional 

terá o prazo em triplo (45 dias) para a 

apresentação de Recurso Especial à 

Câmara Superior de Recursos Fiscais. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca do trâmite 

destes Projetos de Lei. 

 

 
Incorporação Às Avessas 

 
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. 
INCORPORAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA CONTROLADORA POR 
SUA CONTROLADA. ANO-
CALENDÁRIO 2002. É permitida a 
amortização de ágio nas situações em 
que uma pessoa jurídica absorve 
patrimônio de outra, em conseqüência 
de incorporação, na qual detenha 
participação societária adquirida com 
ágio, apurado segundo o disposto no 
artigo 385 do RIR/99, inclusive no caso 
de incorporação da controladora por 
sua controlada. Tratando-se de 
fundamento econômico lastreado em 
previsão de resultados nos exercícios 
futuros, a amortização se dá nos 
balanços correspondentes à apuração 
do lucro real, levantados 
posteriormente à incorporação, à razão 
de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, 
para cada mês do período de apuração. 
 
INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. 
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. 
NECESSIDADE DE PROPÓSITO 
NEGOCIAL. UTILIZAÇÃO DE 
"EMPRESA VEÍCULO". Não produz 
o efeito tributário almejado pelo sujeito 
passivo a incorporação de pessoa 
jurídica, em cujo patrimônio constava 
registro de ágio com fundamento em 
expectativa de rentabilidade futura, sem 
qualquer finalidade negocial ou 
societária, especialmente quando a 
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incorporada teve o seu capital 
integralizado com o investimento 
originário de aquisição de participação 
societária da incorporadora (ágio) e, 
ato contínuo, o evento da incorporação 
ocorreu no dia seguinte. Nestes casos, 
resta caracterizada a utilização da 
incorporada como mera "empresa 
veículo" para transferência do ágio à 
incorporadora.  
 

No aresto em tela tem-se recentíssimo 

precedente da jurisprudência dos 

Conselhos de Contribuintes acerca da 

clássica operação de “incorporação às 

avessas”, pela qual a empresa controlada 

incorpora a sua controladora.  

 

Com efeito, neste caso, operou-se a 

seguinte estrutura: a empresa X adquiriu 

as quotas da empresa autuada, com ágio. 

Ato contínuo, a empresa X subscreveu 

capital de uma nova empresa Y com o 

investimento que detinha na autuada, o 

que fez com que a empresa Y passasse a 

controlar a empresa autuada. Na mesma 

data, a empresa autuada incorporou a 

empresa Y, registrando em seu ativo 

diferido o ágio que a empresa Y havia 

contabilizado em função da aquisição da 

empresa autuada pela empresa X, bem 

como a reserva de ágio no patrimônio 

líquido. 

 

Em outras palavras, a empresa autuada 

contabilizou ágio e reserva de ágio 

surgidos em função de sua própria 

alienação à empresa X. Posteriormente, a 

empresa X alienou seu investimento na 

empresa autuada a uma grande rede de 

supermercados, que, certo tempo depois, 

adquiriu os imóveis da empresa autuada, 

a qual computou no custo de aquisição 

dos imóveis o ágio em questão, o que 

reduziu o ganho de capital. 

 

Entendeu a fiscalização que a operação 

foi irregular, pois não poderia uma 

empresa contabilizar e amortizar um 

ágio surgido pela alienação com mais 

valia de suas próprias quotas. Ainda, não 

poderia ser este ágio computado como 

custo de aquisição dos imóveis na 

alienação à rede de supermercados. 

 

Os conselheiros, ao se depararem com a 

questão, consideraram que a empresa Y 

foi criada apenas para servir de 

“veículo” para a transferência de ágio à 

empresa autuada, ocorrendo aí um abuso 

de direito por parte do contribuinte. 

 

Quanto ao computo do ágio no custo de 

aquisição dos imóveis, ponderaram os 

conselheiros que não há previsão legal 

para isso, pois o artigo 426 do RIR/99, 

invocado pelo contribuinte, cuida apenas 

de alienação de investimentos em 

coligadas e controladas e não de 

imóveis. 

 

Ademais, mantendo a atual tendência 

dos julgados acerca de planejamentos 

tributários, a qual prima pela verificação 

da existência do chamado business 

purpose, ou propósito negocial, 

entenderam os conselheiros que a 

operação não teve qualquer lógica 

econômica, servindo apenas para 

economia tributária, razão pela qual não 

poderia surtir os efeitos fiscais 

desejados. 
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O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca deste julgado, 

bem como fornecer o inteiro teor para os 

interessados. 
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