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Prezados Leitores:  
 
Nesta 51ª edição do nosso informativo 
Nota Tributária do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(“CARF”), comentamos decisão em que 
esse Órgão avaliou a inaplicabilidade da 
multa regulamentar prevista no 
Regulamento do Imposto sobre Produtos 
Industrializados em importações. 
 
Também analisamos julgado no qual o 
Conselho decidiu que o ágio decorrente 
de operações realizadas por empresas de 
um mesmo grupo econômico em nada 
difere do ágio que surge em operações 
entre terceiros.  
 
Boa leitura. 
 
 

RIPI – Multa Regulamentar - 
Inaplicabilidade 

 
“MULTA. Art. 490, I, do Decreto 
4.544/2002. Inaplicável a multa 
prevista neste artigo. Em relação ao 
bem jurídico tutelado, o IPI, já foi 
cobrado, com multa específica, em 
outro processo. Ademais, as 
importações foram submetidas ao 

controle aduaneiro legalmente 
previsto.” 
  
O acórdão cuja ementa encontra-se 
acima transcrita refere-se a auto de 
infração lavrado para a aplicação da 
multa regulamentar estampada no art. 
490, inciso I, do Decreto nº 4.544/02 – 
Regulamento do Imposto sobre Produtos 
Industrializados  (“RIPI”) –, em relação 
a operações efetuadas ao longo do ano-
calendário de 2004.  
 
Sustenta a  Fiscalização que as 
importações teriam sido irregulares por 
conta da acusação de que o contribuinte 
autuado, uma empresa distribuidora de 
produtos eletrônicos e de informática, 
teria antecipado recursos aos 
importadores e distribuidores, figurando, 
pois, como real importadora dos 
produtos de procedência estrangeira. A 
base de cálculo para aplicação da multa 
foi o valor constante nas notas fiscais de 
saída do estabelecimento da 
contribuinte. 
  
Ao analisar o Recurso Voluntário, 
interposto pela empresa contra decisão 
da Delegacia de Julgamento que 
manteve integralmente o lançamento, a 
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Conselheira Relatora observou que, em 
outro processo administrativo, lavrado 
contra a mesma empresa, os Agentes 
Fiscais constituíram créditos tributários 
de IPI, acrescidos de multa de 150%, 
exatamente sobre as mesmas bases de 
cálculo e com fulcro nos mesmos 
elementos e Mandado de Procedimento 
Fiscal (“MPF”) de que decorre o 
lançamento da multa regulamentar em 
questão. Assim, entendeu que o bem 
jurídico ofendido possui natureza 
jurídica tributária, o que é reforçado pela 
própria acusação fiscal ao afirmar que a 
suposta fraude teria sido desenhada para 
reduzir tributos na importação. 
  
Desse modo, ao entender que a 
fundamentação do Auto de infração 
iluminou apenas um dos aspectos, que 
foi o aspecto tributário, de sorte que o 
bem jurídico tutelado foi somente a 
higidez da carga tributária do IPI – cujas 
penalidades, mais específicas, já se 
encontram na Lei nº 9.430/96, que trata 
das multas de natureza tributária –, a 
Relatora concluiu ser incabível a multa 
regulamentar em tela, sob pena de se 
aplicar duas penalidades para sancionar 
uma única conduta. 
  
A Conselheira pontuou, também, que as 
operações em análise foram submetidas 
ao controle aduaneiro pelos 
importadores, mediante registro das 
cabíveis Declarações de Importação 
(“DI”) nos órgãos competentes para 
efetuar o despacho aduaneiro. Assim, 
baseando-se em caso semelhante, 
julgado pela mesma Turma, asseverou 
que se a mercadoria for introduzida no 
País com suporte em declaração de 
importação, forma regular de entrada, 
não pode aquela importação ser 
classificada como clandestina, 
fraudulenta ou irregular para fins 

aduaneiros. Ou seja, se a mercadoria foi 
importada regularmente, passando pela 
Fiscalização aduaneira e sendo 
posteriormente liberada, não há como, 
ainda que existindo falta de informação 
na DI quanto ao real adquirente, 
prevalecer a sanção prevista no art. 490, 
I, do RIPI. 
  
Ademais, a Relatora lembrou que a regra 
prevista no art. 490, I, do RIPI, tem 
origem no ano de 1968, quando nem 
sequer existia a figura jurídica 
“interposição de pessoas”, razão pela 
qual a regra que pune a interposição 
fraudulenta de terceiros nas operações de 
importação não se aplica aos bens não 
fiscais protegidos pelas Aduanas. Isto é, 
apenas com relação ao tributo (bens 
fiscais) é que as regras prevêem a 
interposição fraudulenta e a entrega a 
consumo e as multas fiscais aplicáveis a 
tal conduta. 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 
do referido julgado.  
 
 

Ágio Interno – Dedutibilidade 
 
“ÁGIO. REQUISITOS DO ÁGIO. 
O art. 20 do Decreto-Lei n° 1.598, de 
1997, retratado no art. 385 do RIR1999, 
estabelece a definição de ágio e os 
requisitos do ágio, para fins fiscais. O 
ágio é a diferença entre o custo de 
aquisição do investimento e o valor 
patrimonial das ações adquiridas. Os 
requisitos são a aquisição de 
participação societária e o fundamento 
econômico do valor de aquisição. 
Fundamento econômico do ágio é a 
razão de ser da mais valia sobre o valor 
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patrimonial. A legislação fiscal prevê as 
formas como este fundamento 
econômico pode ser expresso (valor de 
mercado, rentabilidade futura, e outras 
razões) e como deve ser determinado e 
documentado. 
 
ÁGIO INTERNO. A circunstância da 
operação ser praticada por empresas do 
mesmo grupo econômico não 
descaracteriza o ágio, cujos efeitos 
fiscais decorrem da legislação fiscal. A 
distinção entre ágio surgido em 
operação entre empresas do grupo 
(denominado de ágio interno) e aquele 
surgido em operações entre empresas 
sem vinculo, não é relevante para fins 
fiscais.  
 
ÁGIO INTERNO. INCORPORAÇÃO 
REVERSA. AMORTIZAÇÃO. Para 
fins fiscais, o ágio decorrente de 
operações com empresas do mesmo 
grupo (dito ágio interno), não difere em 
nada do ágio que surge em operações 
entre empresas sem vinculo. Ocorrendo 
a incorporação reversa, o ágio poderá 
ser amortizado nos termos previstos nos 
arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532, de 1997. 
 
ART. 109 CTN. ÁGIO. ÁGIO 
INTERNO. É a legislação tributária 
que define os efeitos fiscais. As 
distinções de natureza contábil (feitas 
apenas para fins contábeis) não 
produzem efeitos fiscais. O fato de não 
ser considerado adequada a 
contabilização de ágio, surgido em 
operação com empresas do mesmo 
grupo, não afeta o registro do ágio para 
fins fiscais.  
 
DIREITO TRIBUTÁRIO. ABUSO DE 
DIREITO. LANÇAMENTO. Não há 
base no sistema jurídico brasileiro para 
o Fisco afastar a incidência legal, sob a 

alegação de entender estar havendo 
abuso de direito. O conceito de abuso 
de direito é louvável e aplicado pela 
Justiça para solução de alguns litígios. 
Não existe previsão do Fisco utilizar tal 
conceito para efetuar lançamentos de 
oficio, ao menos até os dias atuais. O 
lançamento é vinculado a lei, que não 
pode ser afastada sob alegações 
subjetivas de abuso de direito. 
 
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. 
ELISÃO. EVASÃO. Em direito 
tributário não existe o menor problema 
em a pessoa agir para reduzir sua carga 
tributária, desde que atue por meios 
lícitos (elisão). A grande infração em 
tributação é agir intencionalmente para 
esconder do credor os fatos tributáveis 
(sonegação). 
 
ELISÃO. Desde que o contribuinte atue 
conforme a lei, ele pode fazer seu 
planejamento tributário para reduzir 
sua carga tributária. O fato de sua 
conduta ser intencional (artificial), não 
traz qualquer vicio. Estranho seria 
supor que as pessoas só pudessem 
buscar economia tributária licita se 
agissem de modo casual, ou que o efeito 
tributário fosse acidental. 
 
SEGURANÇA JURÍDICA. A 
previsibilidade da tributação é um dos 
seus aspectos fundamentais.  
 
Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos. Acordam os membros 
do colegiado, por maioria de votos, em 
DAR PROVIMENTO ao recurso 
voluntário, nos termos do relatório e 
votos que integram o presente julgado. 
Vencida a Conselheira Relatora Edeli 
Pereira Bessa e designado para redigir 
o voto vencedor o Conselheiro Carlos 
Eduardo de Almeida Guerreiro. 
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O acórdão cuja ementa encontra-se 
acima transcrita faz referência à auto de 
infração que tem por objetivo a cobrança 
de valores supostamente devidos a título 
de IRPJ e CSLL, relativos aos anos-
calendários de 2005, 2006, 2007 e 2008, 
sob a alegação de que o Contribuinte 
teria reconhecido em sua apuração 
despesas decorrentes de amortização de 
ágio. 
 
Com efeito, o ágio reconhecido pelo 
Contribuinte surgiu, segundo relato da 
Fiscalização, em decorrência de uma 
reorganização societária do grupo 
econômico do qual o Contribuinte faz 
parte. 
 
Nesse particular, para realizar a 
reorganização societária, o grupo 
econômico, inicialmente, elaborou um 
laudo de avaliação para analisar todas as 
participações societárias do grupo. Após 
tal análise, o grupo aumentou com ágio o 
capital de uma de suas empresas, que 
estava inoperante, de modo que esta foi 
reativada para receber um aumento de 
capital no valor de R$ 
15.226.656.270,00. Com este aumento 
de capital – e com base no laudo de 
avaliação – foi contabilizado um ágio 
fundamentado na expectativa de 
resultado futuro.  Passados quatro meses, 
a empresa que recebeu o capital foi 
incorporada pelo Contribuinte, o qual 
passou a amortizar o ágio registrado pela 
empresa incorporada. Três meses após 
aludida incorporação, o Contribuinte 
sofreu cisão parcial, acarretando na 
transferência do ágio para quatro 
sociedades do mesmo grupo, que 
passaram a amortizá-lo. 
 
A Fiscalização entendeu que o ágio 
gerado pela reorganização societária não 

foi autêntico, pelo fato de as sociedades 
envolvidas estarem sob um controle 
comum, bem como por este ágio não ter 
acarretado ingressos efetivos de novos 
recursos para o grupo. Nas palavras da 
Fiscalização: “não há qualquer suporte 
na teoria da contabilidade ou nas 
normas societárias e fiscais para o 
reconhecimento do ágio na sequência de 
operações praticadas pelo grupo”. 
 
Assim, concluiu a Fiscalização que a 
amortização do ágio não poderia ter tido 
o efeito fiscal reconhecido pelo 
Contribuinte, já que o ágio contabilizado 
era “artificial” e que não havia outro 
propósito na reorganização societária 
senão a economia tributária do grupo.  
 
Em sua impugnação, o Contribuinte 
alega, em síntese, que o ágio, apesar de 
dito interno na autuação, foi gerado em 
decorrência da efetiva valorização das 
correspondentes ações, com substrato 
econômico reconhecido ao longo da 
reorganização societária, por todos os 
contribuintes dela participantes, 
conforme comprovado por laudo técnico 
e ingresso de terceiros na correspondente 
pessoa jurídica, com aporte de capital na 
mesma medida.  
 
Além disso, os registros contábeis da 
pessoa jurídica que teve o capital 
aumentado e os respectivos efeitos 
fiscais estão plenamente conforme a lei, 
eficaz e vigente à época em que 
ocorreram, sendo vedada a interpretação 
que leve à Fiscalização atuar contra a lei 
e, mais, como legislador positivo, 
vinculada que deve ser sua atuação, com 
total observância ao princípio da estrita 
legalidade tributária.   
 
Analisando os argumentos propostos em 
sede de Impugnação, a Delegacia da 
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Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) 
entendeu por bem manter o auto de 
infração, sob o fundamento de que não é 
possível gerar ágio interno sem que haja   
alteração do controle das sociedades 
envolvidas, e o ingresso efetivo de 
recursos no grupo, de modo que o ágio 
amortizado pelo Contribuinte é, 
portanto, inválido para fins fiscais e 
contábeis.  
 
Inconformado com essa decisão, o 
Contribuinte interpôs recurso voluntário, 
repisando as alegações apresentadas 
anteriormente na Impugnação, 
principalmente no sentido de afirmar que 
é a legislação tributária que define os 
efeitos tributários e que a operação entre 
empresas do grupo não altera a mais 
valia das ações negociadas, mais valia 
essa que é o fundamento econômico do 
ágio, devidamente comprovado por meio 
de laudo. 
 
Ao apreciar o caso, o Conselheiro 
Relator do voto vencedor esclareceu que 
o ágio decorrente de operações 
realizadas por empresas do mesmo 
grupo será considerado válido, para 
todos os fins, desde que possua 
fundamento econômico em consonância 
com os ditames legais. 
 
Acerca disso, afirma o Relator que “a 
alegação de que não há fundamento 
econômico  porque inexiste ingresso de 
recursos no grupo, quando as operações 
são internas, já que não há um 
pagamento feito por terceiro estranho 
ao grupo, é absolutamente estranha à 
legislação tributária. Do mesmo modo, 
qualquer alegação de cunho contábil 
que justifique determinada forma de 
contabilização, não pode afetar os 
efeitos tributários previstos nas regras 

voltadas especificamente para 
disciplinar a tributação.” 
 
Prosseguiu afirmando estarem corretos 
os procedimentos adotados pelo 
Contribuinte e por seu grupo econômico, 
pois não existe nenhuma restrição na 
legislação fiscal a operações dentro de 
grupos econômicos, de forma que, a 
Fiscalização, ao alegar ausência de 
fundamento econômico para invalidar a 
reorganização societária do grupo, viola 
a lei. 
 
Por fim, com relação à alegação das 
Autoridades Fiscais acerca do abuso de 
direito, o Conselheiro Relator afirma que 
“não existe na legislação tributária 
nacional a previsão de lançamento de 
oficio com base no afastamento de lei 
por entender que houve abuso de direito. 
Ao contrário, o lançamento se rege pelo 
principio da estrita legalidade e é  
atividade vinculada à lei. Ademais, não 
tem o Executivo o poder de afastar a lei, 
mas sim de executá-la. Portanto, não há 
base no sistema jurídico brasileiro para 
o Fisco afastar a incidência legal, sob a 
alegação de entender estar havendo 
abuso de direito. 
 
Além disso, o parágrafo único do art. 
116 do CTN, que talvez pudesse ser 
alegado em favor da tese de abuso de 
direito, ainda não foi regulado por lei. 
Portanto, não estaria aí o fundamento 
para o Fisco pretender afastar a Lei 
alegando que houve abuso de direito”. 
 
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 
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encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 
do referido julgado. 
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