
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 decididos nesse órgão.

Nesta 94ª edição do nosso informativo, comentamos uma decisão em que o Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (“CARF”) cancelou a autuação de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e de 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) sobre a amortização de ágio com base na rentabilidade 
futura, por entender que o simples fato de existir uma companhia criada exclusivamente para participar 
da incorporação não leva, automaticamente, à conclusão de que o ágio não pode ser abatido da base de 
cálculo de referidos tributos.

Também comentamos decisão em que o CARF entendeu pela aplicação de interpretação mais favorável 
ao Contribuinte em caso de concomitância de condutas passíveis de sanção isoladamente, quando não há 
expressa autorização legal para a cumulação de penalidades. 

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

IRPJ e CSLL – Ágio – Rentabilidade Futura – Empresa Veículo

Multa Regulamentar – Concomitância de Infrações – Interpretação mais favorável

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: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2010
[...]
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. 
Se o ágio na aquisição do investimento efetivamente ocorreu, não sendo fruto de operações entre empresas do 
mesmo grupo econômico (ágio interno), incabível a glosa da despesa com sua amortização fundada no emprego 
da assim chamada ‘empresa veículo’.”

Trata o julgado em questão de Auto de Infração lavrado para a cobrança de IRPJ e de CSLL, relativos ao 
ano de 2010, em razão da glosa das despesas com amortização do ágio com base em rentabilidade futura, 
originado a partir da aquisição de investimento em participação societária.

No presente caso, em fevereiro de 2007, foi celebrado um contrato de compra e venda de quotas entre 
a Sociedade Controladora e quatro pessoas físicas, com o objetivo de transferir, para a Sociedade Con-
troladora, a totalidade das quotas representativas do capital da Sociedade A, a qual, por sua vez, detinha 
100% das ações da Sociedade B. 

Ato contínuo, a Sociedade Controladora cedeu à sua Controlada (“Sociedade Veículo”) todos os direitos e 
obrigações de referido contrato de compra e venda. 

Em novembro de 2007, a Sociedade Controladora aumentou o capital da Sociedade Veículo que, no mes-
mo dia, adquiriu com ágio as quotas representativas da totalidade do capital da Sociedade A, por meio de 
pagamento feito às quatro pessoas físicas, detentoras de tais quotas.

Posteriormente, em julho de 2008, a Sociedade A transferiu à Sociedade Controladora a totalidade das 
ações da Sociedade B e, três meses depois, a Sociedade B incorporou a Sociedade A e a Sociedade 
Veículo, de modo que o ágio gerado no investimento inicial, decorrente da aquisição das quotas da Socie-
dade A pela Sociedade Veículo, passou a ser aproveitado fiscalmente pela Sociedade B. 

Ao realizar o procedimento de fiscalização, a Autoridade Fiscal entendeu que a referida reorganização 
societária objetivou tão somente a economia tributária pelo Contribuinte, não havendo qualquer propósito 
negocial nessas operações. De acordo com o entendimento da Autoridade Fiscal, os eventos societários 
tinham como único objetivo viabilizar a dedução, na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, 
das despesas com a amortização do ágio gerado no investimento. 

Ainda, as Autoridades Fiscais alegaram que não ficou suficientemente comprovado que tal ágio resultou 
de rentabilidade futura, uma vez que o demonstrativo exigido por lei como comprovação dessa rentabili-
dade futura foi elaborado posteriormente à data de aquisição das quotas da Sociedade A pela Sociedade 
Veículo. 

Diante disso, foi lavrado o Auto de Infração para exigir IRPJ e CSLL sobre a dedução indevida das desp-
esas com a amortização de ágio. 

O Auto de Infração foi impugnado pelo Contribuinte, que alegou, em síntese, a presença de razões                
negociais para realização das operações desconsideradas pelo Fisco, a existência de demonstrativo de
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rentabilidade futura da Sociedade A, antes de sua aquisição pela Sociedade Veículo, e a inexistência de 
previsão legal para a adição das despesas com amortização de ágio à base de cálculo da CSLL.

Ao analisar a matéria, a DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada quanto à amortização do 
ágio. Referida decisão ensejou a interposição de Recurso Voluntário perante o CARF. 

No julgamento do Recurso, o Conselheiro, que proferiu o voto vencedor, decidiu cancelar o lançamento, 
sob os seguintes argumentos: (i) a formação do referido ágio não é fruto de negócio realizados entre em-
presas do mesmo grupo econômico, sendo que a operação não resultou no chamado “ágio interno”; (ii) o 
Contribuinte apresentou documentação hábil à comprovar que o demonstrativo de rentabilidade é contem-
porâneo à data de celebração do contrato de compra e venda das quotas da Sociedade A; (iii) a utilização 
da expressão “empresa veículo” utilizada pela fiscalização de forma pejorativa não pode ser um óbice à 
dedutibilidade das despesas com amortização de ágio; e (iv) a operação tinha propósito negocial. 

O Conselheiro considerou, ainda, que a constituição de uma sociedade exclusivamente para participar 
de uma operação societária não consiste em infração à lei tributária e que a interpretação restritiva dos 
artigos 7º e 8º da Lei nº 9.532/97, feita pela Autoridade Fiscal, é contrária à sua finalidade, pois restringe 
as hipóteses de aproveitamento fiscal da amortização do ágio. 

Assim, por maioria de votos, o CARF deu parcial provimento ao Recurso Voluntário para afastar a glosa 
das despesas com amortização de ágio. 

“Assunto: Obrigações Acessórias Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009 PENALIDADE. DIVERSIDADE DE                           
CONDUTAS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. Na circunstância em que são detectadas diversidades de 
condutas, isoladamente passíveis de aplicação de sanção específica, mas que, consideradas conjuntamente, não 
se identifica previsão na lei acerca da penalidade a ser aplicada, resta evidenciada situação capaz de atrair a inter-
pretação mais favorável a que faz referência o art. 112 do Código Tributário Nacional. No caso vertente, a penali-
dade aplicada revela-se ainda mais insubsistente quando se constata que, diante de identidade de fatos e período 
retratados em feitos administrativos segregados, as mesmas autoridades fiscais concluíram por capitulação legal 
distinta. Neste, aplicaram a sanção mais severa, no outro, a mais branda.”

Trata o julgado em questão de auto de infração lavrado para a cobrança de multa regulamentar de 0,02% 
por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, limitada a  1%, em                     
decorrência da falta de apresentação de escrituração magnética. A autuação se refere aos anos-calendário 
de 2005 a 2008 e tem fundamento no artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.218/91.

Para lavrar o Auto de Infração, as Autoridades Fiscais relataram que a Contribuinte foi intimada 
e  reintimada diversas vezes a apresentar sua escrituração magnética, mas, mesmo assim, deixou                                                      
de apresentar parte dos arquivos digitais solicitados e, ainda, apresentou alguns arquivos em formato 
diverso do exigido pela legislação.

Para a apresentação de arquivos em desconformidade com os formatos exigidos, a legislação tributária 
prevê a aplicação de multa fixa de 0,5% sobre a receita bruta do período, penalidade inferior, portanto, 
àquela imputada para o atraso/não apresentação dos documentos, supramencionada, que pode atingir 1% 
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da receita bruta do período. No caso em análise, apesar de ter incorrido nas duas condutas, a Contribuinte 
foi autuada apenas pela multa de maior valor, por não ter entregue documentos requisitados, a qual, na 
situação fática in casu, atingiu seu percentual máximo de 1%.

Apresentada Impugnação pela Contribuinte, esta foi julgada improcedente pela Delegacia da                                         
Receita Federal do Brasil de Julgamento (“DRJ”), que reiterou o auto de infração lavrado, entendendo que 
a infração que deveria prevalecer na autuação seria mesmo a falta de apresentação dos arquivos digitais 
requisitados – o que seria um critério objetivo –, e não a divergência de formato.

Inconformada com a decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, defendendo a nulidade 
do lançamento em razão de (i) não terem as Autoridades Fiscais considerado, ao autuar, as determinações 
contidas no artigo 112 do Código Tributário Nacional (“CTN”), que impõe a obrigação de se interpretar a 
legislação tributária mais favoravelmente ao acusado em caso de dúvida em relação “à natureza ou às 
circunstâncias materiais do fato, ou à natureza e extensão de seus efeitos” e em relação “à natureza da 
penalidade aplicável”; e (ii) em razão da insegurança jurídica gerada pela conduta fiscal, por terem os 
mesmos Agentes Fiscais aplicado nesse caso penalidade divergente (e mais gravosa) da aplicada em 
outro processo da Contribuinte de contexto fático idêntico, relativo ao ano-calendário de 2004, no qual a 
Fiscalização considerou que, além da não entrega de documentos requeridos, também houve entrega de 
arquivos em formato diverso daquele previsto na legislação e, portanto, aplicou apenas multa referente a 
esta última infração, prevista no artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.218/91 (a menos gravosa) – respeitando, 
naquele outro caso, as orientações do artigo 112 do CTN.

Ao apreciar esses argumentos, o CARF afastou a multa regulamentar pela não entrega de documentos, 
sob o entendimento de que, constatada a associação de condutas do Contribuinte isoladamente passíveis 
de sanção específica, considerando que “não há qualquer dispositivo legal ou normativo que defina de 
modo claro que deva ser aplicada a cumulatividade das penalidades que ora estamos a imputar à fiscali-
zada” e, além disso, existindo dúvidas acerca da penalidade aplicável, deve-se adotar a interpretação mais 
favorável ao Contribuinte, nos termos do mencionado artigo 112 do CTN.

Ademais, o voto do Conselheiro Relator, acompanhado à unanimidade pelos demais julgadores,                         
ressaltou a manifesta insubsistência da autuação pelo fato de os mesmos Agentes Fiscais terem optado 
por capitulação legal distinta em feitos administrativos sobre fatos idênticos. 

Diante disso, o CARF, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a multa 
regulamentar aplicada.
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