
Prezados Leitores:

A publicação Nota Tributária # Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem por objetivo atualizar 
nossos clientes e demais interessados sobre os principais assuntos que estão sendo discutidos e decidi-
dos nesse órgão.

Nesta 91a edição do nosso informativo, comentamos uma decisão em que o Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (“CARF”) reduziu de 150% para 75% a multa de ofício lavrada, diante da ausência dos 
pressupostos que ensejassem sua qualificação, uma vez que se entendeu que o ato do Contribuinte, ao 
retificar sua DCTF para suprimir a informação de tributos originalmente informados como devidos, não  
representa intenção de impedir que as Autoridades Fiscais identifiquem a ocorrência do fato gerador de 
suas obrigações tributárias, mormente quando os débitos foram devidamente declarados em DACON e 
DIPJ.

Também comentamos decisão em que o CARF manteve a autuação de Imposto de Renda das Pessoas 
Jurídicas (“IRPJ”) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) sobre a indevida amortização de 
ágio com base na rentabilidade futura, por entender que o planejamento tributário realizado não apresen-
tou propósito negocial, bem como não comprovou a rentabilidade futura à época do investimento.

Para acessar diretamente o texto referente a cada um desses temas, clique:

IRPJ, CSLL, PIS, COFINS – DCTF Retificadoras - Desqualificação da Multa de Ofício – Ausência de Dolo, 
Fraude ou Sonegação

IRPJ e CSLL – Ágio – Rentabilidade Futura – Dedução Indevida

O escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca dos julgados aqui relatados.

Esperamos que tenha uma boa leitura!
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“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
A apresentação de DCTFs onde o sujeito passivo informa a inexistência de débitos de IRPJ, PIS, Cofins e CSLL não 
caracteriza a prática de sonegação, fraude ou conluio, pressupostos para qualificação da multa de ofício, quando 
o montante desses tributos é corretamente informado nas correspondentes DIPJs e DACONs.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para 
reduzir a multa de 150% para 75%, vencido o Relator. Designado para redigir a parte vencedora o Conselheiro 
Marcelo Cuba Netto. O Conselheiro João Carlos de Lima Júnior acompanhou a divergência pelas conclusões. ”

Trata, o julgado em questão, de Auto de Infração lavrado para a constituição e cobrança de IRPJ, CSLL, 
PIS e Cofins relativos aos anos-calendário de 2009 e 2010, acrescidos de juros de mora e multa de ofício 
qualificada de 150%.

No caso analisado, o Contribuinte apresentou as DIPJs, DACONs e DCTFs, informando determinados 
montantes daqueles tributos como devidos e, posteriormente, apresentou DCTFs retificadoras, declarando 
a inexistência dos débitos a princípio informados.
 
No procedimento de fiscalização, entendeu-se que a conduta do Contribuinte representaria uma intenção 
dolosa de impedir que as Autoridades Fiscais tomassem conhecimento da ocorrência do fato gerador das 
obrigações tributárias, pelas reiteradas retificações da DCTF que anularam o saldo a pagar dos tributos.

O Contribuinte apresentou sua Impugnação, almejando a desqualificação da multa, alegando (i) que          
haveria erro no preenchimento das informações das DCTFs retificadoras, por equívoco da prestadora de 
serviços contratada para gerenciar suas obrigações acessórias, que trocou as informações do Contribuinte 
com as de outros clientes; (ii) que jamais teve a intenção de impedir o conhecimento do Fisco acerca da 
ocorrência do fato gerador dos referidos tributos, uma vez que as declarações originais foram preenchidas 
corretamente, de forma que não houve dolo do Contribuinte; e (iii) que, quando constatado o mesmo erro 
nos períodos não abrangidos pela Fiscalização, efetuou as devidas correções.

Alternativamente, o Contribuinte pleiteou o direito de proceder à quitação dos valores lançados com 
agravação apenas por multa de mora (que é limitada a 20%), cancelando-se integralmente a multa de 
ofício.

A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ e a multa de 150% mantida. Diante dessa decisão, o 
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual reiterou as alegações de sua Impugnação.

Ao analisar os argumentos, o CARF, de plano, entendeu que não poderia ser completamente cancelada 
a multa de ofício para prevalecer apenas a multa de mora, porque essa possibilidade é restrita aos casos 
em que o Contribuinte espontaneamente procede ao pagamento do tributo vencido, quer dizer, antes de 
qualquer procedimento de fiscalização, diferentemente do ocorrido no caso.

Quanto à qualificação dessa multa de ofício, o CARF entendeu que, com a retificação apenas das DCTFs 
– mantendo-se, porém, as DIPJs e DACONs originais, ou seja, inclusive com as informações que foram 
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suprimidas da DCTF pela retificação –, não se poderia afirmar que o Contribuinte buscou impedir o                
conhecimento do Fisco sobre a ocorrência do fato gerador, tendo em vista a declaração dos tributos nas 
demais obrigações acessórias.

Com efeito, entenderam os Conselheiros, à exceção do Relator, que o Contribuinte pretendia apenas 
que os débitos não fossem prontamente inscritos em dívida ativa, uma vez que a declaração em DCTF 
implica confissão de dívida. Dessa forma, decidiu-se que, não havendo a intenção dolosa do Contribuinte 
de impedir a identificação dos fatos geradores pelo Fisco, não se configuram sonegação, fraude ou                        
conluio – que, pela legislação (artigos 71 a 73 da Lei nº 4.502/64), são os atos dolosos capazes de ensejar 
a qualificação da multa de ofício. 

Nessa esteira, diante da ausência daqueles pressupostos para qualificação da penalidade, o colegiado 
decidiu pelo provimento parcial do Recurso Voluntário, reduzindo a multa de ofício de 150% para 75%.

“INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE AÇÕES. DEDUÇÃO          
INDEVIDA. 
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, inclusive no caso 
de incorporação da controladora por sua controlada. Na espécie, mostra-se indevida a amortização, vez que 
as operações societárias buscaram afinal abusivamente construir, moldar, materializar a hipótese de incidência 
da regra de aproveitamento fiscal do ágio, com a utilização, inclusive, de sociedade efêmera de passagem, de 
breve existência, que não se dedicou a qualquer outra atividade empresarial. A defesa, na tentativa de afastar o 
apontado abuso de direito, compreendido na dimensão de se buscar preponderantemente economia tributária, 
não logrou comprovar que a engenharia societária justificou-se na otimização de resultados operacionais, tendo 
deixado de devidamente comprovar tal relação de causa e efeito. 
ÁGIO. COMPROVAÇÃO DE SUA FORMAÇÃO. NECESSIDADE. Por ocasião da participação societária, o  lança-
mento do ágio deve basear-se em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante de escrituração. 
No caso concreto, inexiste comprovação contemporânea do pagamento do ágio com base em rentabilidade 
futura, além do fato de não haver prova da realização de estudos internos, tendo o contribuinte anexado uma 
espécie de relatório, redigido no idioma inglês, sem data de elaboração ou assinatura, e desacompanhado dos 
elementos que confirmem as premissas adotadas. A prevalecer a tese da defesa, até mesmo planilhas sem assi-
natura, portanto, desprovidas do requisito de existência da declaração de vontade ali veiculada, ou informações 
prestadas por Diretor do próprio investidor, desprovidas de lastro probatório mínimo, poderiam ser aceitas, em 
total desconformidade com a legislação de regência. A legislação permite a amortização do ágio pago, desde que 
o contribuinte comprove o seu fundamento econômico com base em elementos de prova confiáveis, sem mínima 
margem para dúvidas. (...)”

Trata o julgado em questão de Auto de Infração lavrado para a cobrança de IRPJ e de CSLL, relativos 
ao período compreendido entre 2007 e 2009, em razão da glosa da amortização do ágio com base 
em rentabilidade futura originado a partir da aquisição de investimento em participação societária.

No presente caso, em maio de 2006, foi celebrado um contrato de compra e venda de ações entre uma 
sociedade holding controladora de uma instituição financeira brasileira, seus sócios pessoas físicas e 
uma sociedade domiciliada no exterior, cujo objeto consistia na transferência de propriedade das ações
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representativas da totalidade do controle acionário da mencionada instituição financeira para esta última 
sociedade. 

A alienação em comento envolveu uma série de operações societárias realizadas em curto período.

Primeiramente, os acionistas da instituição financeira deliberaram a incorporação da sociedade holding e, 
na mesma data, a totalidade do controle acionário da instituição financeira foi assumido pela adquirente 
domiciliada no exterior, tendo havido um pagamento inicial pela participação e o restante foi diferido,              
conforme contrato celebrado. 

Ato contínuo, a adquirente aumentou o capital de uma sociedade domiciliada no Brasil (“sociedade A”), 
constituída poucos meses antes, com a participação societária adquirida. 

Em seguida, a totalidade das quotas da sociedade A foi transferida para outra sociedade de investimentos 
domiciliada no país (“sociedade B”), constituída na mesma data da sociedade A. Após dois meses, houve a 
incorporação da Sociedade B pela instituição financeira, de modo que o ágio gerado no investimento inicial 
passou a ser aproveitado fiscalmente.

Ao realizar o procedimento de fiscalização, o Agente Fiscal entendeu que a referida reorganização                 
societária objetivou tão somente economia tributária, sem qualquer propósito negocial. Isso porque, os 
eventos societários, realizados no período de poucos dias, teriam tido como único objetivo viabilizar a             
exclusão, na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, dos valores de amortização do ágio 
gerado no investimento. Além disso, somente poderia haver a amortização da parcela do ágio efetivamente 
paga.

Diante disso, o Agente Fiscal glosou a amortização do ágio nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,  
lançando as diferenças de tributos, acrescidas de juros e multa de ofício.

Ao analisar a matéria, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (“DRJ”) julgou impro-
cedente a impugnação apresentada quanto à amortização do ágio, por entender que não foram atendidas 
as premissas básicas para aproveitamento do ágio (não houve finalidade negocial nas operações e a 
efetivação do pagamento do ágio). O acórdão prolatado foi objeto de Recurso Voluntário pelo Contribuinte.

No julgamento do Recurso, o Conselheiro que proferiu o voto vencedor manteve o lançamento sob os 
seguintes argumentos, dentre outros: (i) somente o valor do ágio efetivamente pago poderia ser aprovei-
tado fiscalmente; (ii) não foi comprovado qualquer propósito negocial extrafiscal para as operações (i.e., 
não se comprou nenhum ganho operacional), bem como a verificação das datas em que as operações 
societárias foram realizadas evidenciam a abusividade do planejamento tributário empreendido; (iii) houve 
a utilização de empresa veículo exclusivamente para proporcionar o aproveitamento fiscal do ágio; (iv) não 
houve comprovação de realização de estudos prévios, com base em documentos idôneos, para funda-
mentar a amortização do ágio com base na rentabilidade futura, uma vez que o Contribuinte teria apresen-
tado um relatório interno sem data de elaboração e/ou assinatura e um relatório elaborado por auditores                   
independentes após o término das operações.

Por meio de declaração de voto, um dos Conselheiros vencido sustentou a inaplicabilidade do instituto 
do propósito negocial no Brasil, a possibilidade de a amortização quando do pagamento do saldo rema
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nescente do ágio e a suficiência do laudo de avalição elaborado após o fechamento da operação para a
comprovação da existência da fundamentação econômica do ágio.

Diante disso, em relação à questão da amortização do ágio, o CARF, pelo voto de qualidade, negou               
provimento ao Recurso Voluntário para manter o lançamento do crédito tributário.
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