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Prezados Leitores:  
 
Nesta 53ª edição do nosso informativo 
Nota Tributária do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(“CARF”), comentamos decisão em que 
esse Órgão avaliou a dedutibilidade da 
amortização do ágio por rentabilidade 
futura, em operação na qual se utilizou 
empresa veículo e em que o laudo do 
ágio não foi contestado pela 
Fiscalização. 
 
Também analisamos julgado no qual o 
Conselho decidiu que a reserva de 
reavaliação de um ativo deverá compor o 
custo de aquisição no tocante à alienação 
de participação societária que teve 
origem na incorporação ao capital de tal 
reserva.  
 
Boa leitura. 
 
 
Amortização do Ágio – Expectativa de 

Rentabilidade Futura – Laudo Não 
Contestado 

 
“AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. 
DEDUTIBILIDADE. 
A pessoa jurídica que, em virtude de 

incorporação, fusão ou cisão, absorver 
patrimônio de outra que dela detenha 
participação societária adquirida com 
ágio, poderá amortizar o valor do ágio, 
cujo fundamento seja o de expectativa 
de rentabilidade futura, nos balanços 
correspondentes de apuração de lucro 
real, levantados posteriormente à 
incorporação, fusão ou cisão, à razão 
de um sessenta avos, no máximo, para 
cada mês do período de apuração. (arts. 
7º e 8º da Lei 9.532/97)  
 
A premissa utilizada pela fiscalização 
quanto à glosa do ágio como despesa 
não se sustenta quando aponta o artigo 
13, inciso III, da Lei nº 9.430/96, visto a 
existência de regra específica que 
tratou a dedutibilidade do ágio. 
 
Os laudos não contestados pela 
Fazenda e a ausência de apontamento 
de dolo na operação não permite que o 
ágio apurado sobre rentabilidade futura 
e deduzido pelo contribuinte para fins 
de dedução da base de cálculo do IRPJ 
e da CSLL seja glosado pela Receita 
Federal. Deve-se ter em mente que as 
operações tributárias e societárias 
(planejamentos tributários) fundadas 
em negócios jurídicos indiretos não 
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configura simulação, dissimulação ou 
evasão fiscal, ainda mais quando se tem 
uma operação aberta, transparente, 
mesmo com a utilização de empresa 
veículo. 
 
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. 
Aplicação reflexa dos fundamentos 
tratados do IRPJ. Cancelamento da 
cobrança em razão da legalidade 
quando à dedução do ágio.  
 
MULTA ISOLADA. 
INSUSTENTABILIDADE E 
CONCOMITÂNCIA. 
Insustentabilidade em razão da 
inexistência de falta de pagamento de 
IRPJ pelo regime de estimativa, visto 
que a dedutibilidade da despesa do ágio 
foi acolhida. Aplicação da teoria da 
consunção em razão da concomitância 
com a multa de ofício. 
 
Recurso conhecido e provido. 
 
O acórdão cuja ementa encontra-se 
acima transcrita faz referência a auto de 
infração que tem por objetivo a cobrança 
de valores supostamente devidos a título 
de Imposto de Renda Pessoa Jurídica 
(“IRPJ”) e de Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido (“CSLL”), além de 
multa isolada, sob a alegação de que o 
Contribuinte não teria demonstrado a 
necessidade das despesas decorrentes de 
amortização de ágio, apropriadas em sua 
apuração. 
 
Em apertada síntese, o ágio reconhecido 
pelo Contribuinte surgiu, segundo relato 
da Fiscalização, em decorrência de uma 
série de operações que visavam à 
aquisição de participação societária por 
meio de sociedade detida pelo 
Contribuinte e que, na opinião das 

Autoridades Fiscais, foi criada 
exclusivamente para esse fim. 
  
Nesse particular, depois da aquisição, foi 
realizada a incorporação da sociedade 
adquirente pelo Contribuinte e, com 
fulcros nos artigos 7º e 8º da Lei nº 
9.532/97, foi amortizada despesa de ágio 
fundamentado na expectativa de 
rentabilidade futura, despesa essa 
reconhecida na apuração do IRPJ e da 
CSLL. 
 
A Fiscalização entendeu que as despesas 
deduzidas da apuração do Contribuinte 
não eram necessárias à atividade social 
da empresa e procedeu à sua glosa, uma 
vez que o Contribuinte não conseguiu 
justificar o motivo da aquisição com 
pagamento de elevado ágio das ações da 
empresa por ele incorporada.  
 
Assim, concluiu a Fiscalização que o 
Contribuinte aproveitou-se de despesas 
relativas ao ágio não necessárias na 
apuração do lucro real, sendo assim 
devidos os tributos com multa e juros, 
além de multa isolada pelo não 
recolhimento de estimativas mensais. 
 
Em sua impugnação, o Contribuinte 
alega, em síntese, que a Fiscalização não 
teria fundamentado a autuação de forma 
correta, uma vez que existe dispositivo 
legal específico para suportar a 
dedutibilidade do ágio, sendo descabida 
a aplicação de regras genéricas de 
dedutibilidade, em observância ao 
princípio da legalidade.  
 
Ainda, quanto às alegações de 
“irregularidades” na operação societária, 
alega que a Fiscalização em nenhum 
momento menciona quais foram os 
referidos vícios, e que, de acordo com o 
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art. 5º, inciso II, da Constituição Federal, 
o Contribuinte tem o direito de organizar 
seus negócios e investimentos da forma 
que julgar mais adequada e eficiente.  
 
Com efeito, elucida o Contribuinte que 
os negócios realizados entre as empresas 
visariam a um objeto lícito, qual seja, 
ingresso de novos recursos aportados por 
um investidor e sem ter havido 
simulação, dissimulação ou fraude. 
Lembrou ainda que as transações 
ocorreram anteriormente ao parágrafo 
único do art. 116 do Código Tributário 
Nacional, conforme redação dada pela 
Lei Complementar n° 104/01. 
 
Por fim, afirma que a multa isolada seria 
descabida, uma vez que aplicada após o 
encerramento do período de apuração, 
entendimento já pacificado pela 
jurisprudência.  
 
Analisando os argumentos propostos em 
sede de Impugnação, a Delegacia da 
Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) 
entendeu por bem manter o auto de 
infração, sob o fundamento de que o 
Contribuinte não foi capaz de 
demonstrar o fundamento econômico 
que teria justificado o pagamento do 
ágio.  
 
Nesse sentido, a DRJ reforçou o ponto 
de vista de que, na velocidade que as 
transações ocorreram, fica claro que 
todas as etapas já haviam sido 
previamente planejadas, o que retira o 
fundamento econômico do ágio 
registrado pelo Contribuinte, sendo esse 
mera liberalidade. Assim, sem 
fundamento econômico, exigência 
imposta pela legislação, a despesa torna-
se desnecessária, devendo, dessa forma, 
ser glosado o valor deduzido a título de 

amortização de ágio. Ainda, a DRJ 
houve por bem manter a multa isolada 
aplicada. 
 
Inconformado com essa decisão, o 
Contribuinte interpôs recurso voluntário, 
repisando as alegações apresentadas 
anteriormente na Impugnação, 
principalmente no sentido de afirmar que 
o enquadramento legal do auto de 
infração trata de forma genérica acerca 
dos requisitos de dedutibilidade de 
despesas operacionais, sendo que a DRJ 
inovou ao afirmar que a autuação 
deveria ser mantida em razão da 
ausência de demonstração do 
fundamento econômico do ágio.  
 
Ainda, alegou que em momento algum a 
Fiscalização solicitou demonstrativo que 
justificasse o fundamento econômico do 
ágio pago, como Laudo de Avaliação ou 
cópias dos lançamentos contábeis, 
documentos que comprovam que o ágio 
pago decorria da expectativa de 
rentabilidade futura. 
 
Ao apreciar o caso, o Conselheiro 
Relator concordou com os argumentos 
trazidos pelo Contribuinte no sentido de 
que a autoridade lançadora não 
questionou, mesmo tendo oportunidade 
para tanto, o laudo que constitui o 
fundamento econômico do ágio. 
 
Com efeito, afirmou o Relator que “o 
contribuinte tem total razão quando 
alega que a DRJ confirmou o  
lançamento fiscal sobre outro 
fundamento, não sendo aquele trazido 
pelo Auditor Fiscal, inovando nos autos, 
na medida em que o laudo trazido pela 
empresa (que se trata do fundamento 
econômico do ágio) sob rentabilidade 
futura, em nenhum momento foi 



 

4 
 
SSP - 189790v3 
  

questionado pela autoridade lançadora, 
que teve oportunidade para tanto(...)”. 
  
Contudo, continua o Relator dizendo que 
“a despeito da decisão da DRJ ter 
extrapolado os limites do lançamento, já 
corrigido nesse acórdão, podemos 
constatar que não houve em nenhum 
momento prejuízo à defesa, pelo 
contrário, reforça a sua tese, pois a 
empresa apresentou ao Sr. Auditor 
Fiscal o laudo que demonstra o 
fundamento econômico do ágio, qual 
seja o valor da rentabilidade futura da 
empresa, que não foi questionado e 
muito menos comentado”. 
 
Assim, prosseguiu seu voto fazendo 
referência ao processo que já havia 
analisado a transação em comento e seus 
efeitos para anos anteriores. Naquela 
ocasião, afirma, já havia sido 
reconhecido que as operações praticadas 
eram licitas e independentes, não 
podendo, assim, alegar a Fiscalização 
que houve negócio jurídico indireto.  
 
Deveras, afirma o Conselheiro Relator 
que a empresa veículo foi constituída 
com propósito específico de 
planejamento tributário, o que não seria 
suficiente para declarar a ilegalidade da 
operação. 
 
Nesse sentido, assevera que “estamos 
diante de uma operação transparente de 
aproveitamento de ágio, pautada em 
laudo não contestado com  metodologia 
apropriada e não questionada, atestado 
por parecer, constituído sob o 
fundamento do artigo 7°, inciso III, da 
Lei n° 9.532/97”. 
 
Por fim, concluiu que, se não há 
simulação e se a natureza jurídica do 

ágio não foi contestada, sendo apenas 
tomada como despesa indedutível por 
suposta ausência de fundamento 
econômico, e esse fundamento está no 
laudo, não há de se manter o lançamento 
fiscal sob essas premissas. Nesse 
sentido, sendo o ágio considerado 
dedutível, é descabida a exigência de 
multa isolada. 
  
Assim, diante do exposto, o Conselheiro 
Relator votou pelo cancelamento da 
autuação fiscal, sendo seguido pela 
maioria dos Conselheiros da Turma. 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 
do referido julgado.  
 
 
 
Alienação de Participação Societária – 

Reserva de Reavaliação de Ativo – 
Custo de Aquisição  

 
“IMPOSTO SOBRE A RENDA DE 
PESSOA FÍSICA – IRPF 
 
Ano-calendário: 2003 
 
CUSTO DE AQUISIÇÃO DE 
QUOTAS POR INCORPORAÇÃO 
RESERVA DE REAVALIAÇÃO. 
GANHO DE CAPITAL.  
 
Na alienação, pelo sócio, de quotas ou 
ações recebidas por conta da 
incorporação ao capital social de 
reserva de reavaliação, o custo de 
aquisição, para efeitos da determinação 
do ganho de capital, não poderá ser 
igual a zero, uma vez que tal valor foi 
oferecida a tributação pela pessoa 



 

5 
 
SSP - 189790v3 
  

jurídica. O lançamento só subsiste se 
ficar devidamente comprovado que tal 
valor não foi oferecido a tributação 
pela proprietária do bem reavaliado.”  
 
O acórdão cuja ementa encontra-se 
acima transcrita faz referência a auto de 
infração que tem por objetivo a cobrança 
de IRPF relativo ao ano-calendário de 
2003, em razão de suposta omissão de 
receitas de ganho de capital decorrente 
de alienação de participação societária.  
 
Com efeito, a Fiscalização considerou 
como “zero” o custo das quotas oriundas  
de integralização ao capital social de 
reserva de reavaliação, por entender que 
o art. 10, parágrafo único da Lei 
9.249/95, e o art. 135 do RIR/99 são 
restritos à incorporação de capital por 
reserva de lucros, não se aplicando à 
incorporação de capital por reserva de 
reavaliação. 
 
Em sede de impugnação, o Contribuinte 
alegou que o objeto fiscalizado pelas 
autoridades fiscais foi tão somente a 
suposta omissão de ganho de capital 
referente à alienação de participação 
societária, não tendo a Fiscalização 
analisado os documentos contábeis da 
empresa, de modo que não poderiam 
glosar o custo da participação societária.  
 
Ademais, alegou o Contribuinte que: (i) 
o fato gerador, tipificado na lei, para a 
tributação da reserva de reavaliação 
sempre foi a efetiva realização do bem 
na pessoa jurídica; (ii) a reserva de 
reavaliação e a reserva de lucro são 
espécies do gênero reservas e, quando a 
lei entendeu necessário, distinguiu os 
dois institutos; (iii) em virtude da 
existência de equivalência de reflexos 
contábeis relativos à incorporação dos 

dois tipos de reservas (lucros ou 
reavaliação), ambas devem ter idênticos 
efeitos fiscais; (iv) há impossibilidade de 
criação de ficção jurídica pela 
fiscalização; e (v) teria apurado o ganho 
de capital discutido nos termo da 
Instrução Normativa n.º 84/01. 
 
Analisando os argumentos propostos em 
sede de Impugnação, a Delegacia da 
Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) 
entendeu por bem manter o auto de 
infração, sob o fundamento de que “o 
custo de aquisição, salvo exceção 
expressa, é o valor despendido no 
negócio jurídico por meio do qual o bem 
ou direito foi incorporado ao patrimônio 
do sujeito passivo. 
 
Ou seja, atribuir custo a um bem 
adquirido sem a correspondente 
contraprestação é uma ficção jurídica a 
ser empregada dentro de seus estreitos 
limites. 
 
Conseqüentemente, a atribuição de 
custo diferente de zero a cotas 
societárias distribuídas gratuitamente 
aos sócios em razão de aumento de 
capital decorrente de incorporação de 
reservas limita-se à hipótese 
expressamente prevista em lei, qual seja, 
da incorporação de reserva de lucros”.  
 
Inconformado com essa decisão, o 
Contribuinte interpôs recurso voluntário 
ao CARF, repisando as alegações 
apresentadas anteriormente na 
Impugnação. 
 
Ao apreciar o caso, o Conselheiro 
Relator do voto vencedor iniciou 
analisando os tratamentos contábil e 
fiscal da reserva de reavaliação, 
concluindo que, embora para fins 
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contábeis tal reserva não transite por 
resultado mesmo quando da sua 
realização, para fins fiscais, a mais-valia 
reconhecida deverá ser tributada quando 
da realização do ativo via adição ao 
lucro real. 
 
Dessa forma, esclarece que, como o 
valor da reavaliação passa a compor a 
reserva de lucros, quando da realização 
do bem, ele será passível de distribuição 
aos sócios e acionistas da pessoa 
jurídica, e como esse valor foi ou será 
devidamente oferecido à tributação pela 
pessoa jurídica, não se pode querer 
tributá-lo novamente na pessoa física.  
 
Assim, conclui que “só podemos atribuir 
como custo zero, se ficar devidamente 
evidenciado que a pessoa jurídica que 
detém o bem reavaliado onde o 
contribuinte possui a participação 
societária, não ofereceu tal valor a 
tributação”. 
 
Por fim, afirma o Relator que “caso a 
autoridade fiscal tivesse comprovado 
que a reserva de reavaliação não foi 
oferecida a tributação pela Pessoa 
Jurídica, o lançamento subsistiria, mas 
podemos verificar que tal ato não foi 
devidamente investigado pela 
autoridade fiscal, que se limitou a 
analisar somente a capitalização e o 
aumento de custo de aquisição ocorrida 
em 2003.” 
 
Assim, diante do exposto, o Conselheiro 
Relator votou pelo cancelamento da 
autuação fiscal, sendo seguido pela 
maioria dos Conselheiros da Turma, 
restando vencidos dois relatores, que 
negavam provimento ao recurso 
voluntário. 
 

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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