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Operações Envolvendo Ágio à Luz da 
Jurisprudência do CARF 



Evolução da Receita Federal ao longo dos últimos 
15 anos 

 Criação de áreas especializadas em determinadas matérias 

estratégicas em Brasília 

 Criação de Delegacias especializadas nas diversas jurisdições 

 Aprimoramento técnico de seus profissionais 

 Completa informatização de todo o sistema de apuração contábil e 

de tributos devidos 

– Arquivos magnéticos 

– Escrituração Contábil e Fiscal Digital – SPED 

– Nota fiscal eletrônica 

– Inúmeras declarações que cada empresa tem que preparar 

 DIPJ, DCTF, DIRF, DACON, DIPI, DIMOF, DIMOB, DECRED, 

etc. 



Maiores Contribuintes 

 Serviços de Acompanhamento dos Maiores Contribuintes 

(“SEMAC”) 

– Compete gerenciar as atividades de identificação e 

acompanhamento diferenciado de contribuintes de maior 

potencial tributário, elaborar a previsão, acompanhamento e 

análise de receitas e propor metas para as unidades da 

respectiva região fiscal  

 Divisões de Acompanhamento dos Maiores Contribuintes – Dimac 

(SRRF da 7ª e 8ª Regiões Fiscais) 

– Compete gerenciar as atividades de identificação e 

acompanhamento diferenciado de contribuintes de maior 

potencial tributário, elaborar a previsão, acompanhamento e 

análise de receitas e propor metas para as unidades da 

respectiva região fiscal  



Maiores Contribuintes 
Delegacias Especiais de Maiores Contribuintes - Demac  

 Principais funções: 

– Desenvolver as atividades de acompanhamento, monitoramento e 
fiscalização de planejamento tributário  

– Desenvolver as atividades de fiscalização de: 

 operações de preços de transferência entre pessoas vinculadas 

 tributação em bases universais 

 valoração aduaneira 

 movimentação de recursos no exterior 

 operações de remessas internacionais consubstanciadas em 
operações de câmbio e de transferências internacionais em moeda 
nacional 

 demais transações de conexão com o exterior com impacto 
tributário 

 São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte 



Estrutura do CARF 



Atos de Poder Fiscalizatório 

 Análise do Propósito Negocial e Substância Econômica 

– Fiscalizações da DEMAC que tenham como alvo a amortização do ágio 
por empresas brasileiras controladas por empresas estrangeiras 

 Questionamentos quanto à aquisição da empresa brasileira por 
meio de uma empresa holding no Brasil  

– Atividade operacional? 

– Administradores próprios? 

– Tempo de vida antes de incorporação na empresa adquirida? 

– Outros motivos? 

– Segundo a Receita Federal, 43 fiscalizações relacionadas ao tema foram 
realizadas entre 2001 e março deste ano (fonte: Jornal Valor 
Econômico, 24/08/2011) 

 



Auto de Infração (“AIIM”) 

AUTO DE INFRAÇÃO 

  = 

TRIBUTO DEVIDO 

  + 

 JUROS SELIC 

  + 

 MULTA PUNITIVA 

Regra Geral: 75% 

Se houver embaraço à 
fiscalização: 112,5% 

Se houver indício de sonegação fiscal: 
150% 

Se houver indício de sonegação  
+ embaraço à fiscalização: 225% 



Ágio – Casos Precedentes 

 Caso Carrefour 

 1º Conselho de Contribuintes / 3a. Câmara / ACÓRDÃO 103-23.290 em 05.12.2007  

 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ 

 Ano-calendário: 2002  

 (...) 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 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. 

 (...) 

 Publicado no DOU em: 08.05.2008  



Ágio – Casos Precedentes 

 Aproveitamento do Ágio – Caso DASA  

– Decisão favorável em 2ª Instância – Acórdão 140200.342 – 4ª Câmara / 2ª Turma 
Ordinária 

 “LUCRO REAL. GLOSA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EXPECTATIVA DE 
RENTABILIDADE FUTURA. Reconhece-se que o ilícito fiscal limita-se à 
desconsideração da natureza jurídica do fundamento econômico do ágio e que 
a demonstração arquivada como comprovante do fundamento econômico do 
ágio, traduz a avaliação dos ativos, pela expectativa de rentabilidade futura. 

 LUCRO REAL. GLOSA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. CONDIÇÃO’ DE 
EFETIVIDADE DO LUCRO. A legislação fiscal editada no contexto de incentivo 
às privatizações e que permaneceu em vigor nos períodos objeto da autuação 
não condicionou a dedutibilidade da amortização do ágio à efetiva apuração 
de lucro, e nem estabeleceu prazo para a geração de lucros. A Instrução CVM 
247/96 alterada pela 285/98 não pode ser aplicada para efeitos fiscais” 

– Não serve de paradigma quanto à análise de substância sobre a forma e propósito 
negocial, eis que o auto de infração questionou apenas a fundamentação 
econômica do ágio 

– Serve de paradigma apenas no tocante a não condicionar a amortização do lucro à 
efetiva apuração de lucros 



Ágio – Caso Santander 

 Histórico 

– Banco Santander Hispano adquiriu o Banespa em leilão 

– Santander Hispano criou uma empresa no Brasil (“Holding”), e contribuiu ao seu 
capital as ações do Banespa, pelo valor de aquisição (final de 2000) 

– Holding foi incorporada no Banespa (início de 2001), que passou a fazer uso da 
amortização do ágio baseado na lucratividade futura 

– Entendimento do fisco: como a aquisição foi feita pelo Santander Hispano, não 
haveria ágio a ser reconhecido e amortizado 

 Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), a holding criada 
pela instituição é apenas uma empresa veículo cuja finalidade foi permitir a 
internalização de um ágio que, na verdade, pertenceria a uma empresa 
espanhola e, portanto, não poderia ser usado no país. O objetivo seria apenas 
fazer com que o banco pagasse menos impostos com a operação. O Fisco 
argumenta também que não seria possível um ágio desse valor ser 
fundamentado apenas em rentabilidade futura. “A questão é a forma como o 
Santander fez o aproveitamento do ágio”, diz o chefe da procuradoria da 
Fazenda no Carf, Paulo Riscado. 

– Ainda não decidido em definitivo em 2ª Instância 

 Decisão favorável ao Constribuinte,  porém muito provavelmente haverá 
Recurso Especial para a Câmara Superior de Recursos Fiscais 

 

Fonte: “Conselho julgará caso bilionário do Banco Santander”, Jornal Valor Econômico, 24/08/2011 



Ágio – Caso Santander 

AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO EFETIVAMENTE PAGO NA AQUISIÇÃO SOCIETÁRIA. PREMISSAS. 

As premissas básicas para amortização de ágio, com fulcro nos art. 7o., inciso III, e 8o. da 

Lei 9.532 de 1997, são: i) o efetivo pagamento do custo total de aquisição, inclusive o 

ágio; ii) a realização das operações originais entre partes não ligadas; iii) seja 

demonstrada a lisura na avaliação da empresa adquirida, bem como a expectativa de 

rentabilidade futura. Nesse contexto não há espaço para a dedutibilidade do chamado 

“ágio de si mesmo”, cuja amortização é vedada para fins fiscais, sendo que no caso em 

questão essa prática não ocorreu. 

 

INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO ARTIGOS 7º E 8º DA LEI Nº 

9.532/97. PLANEJAMENTO FISCAL INOPONÍVEL AO FISCO INOCORRÊNCIA. No contexto 

do programa de privatização das empresas de telecomunicações, regrado pelas Leis 

9.472/97 e 9.494/97, e pelo Decreto nº 2.546/97, a efetivação da reorganização de que 

tratam os artigos 7º e 8º da Lei nº 9.532/97, mediante a utilização de empresa veículo, 

desde que dessa utilização não tenha resultado aparecimento de novo ágio, não resulta 

economia de tributos diferente da que seria obtida sem a utilização da empresa veículo e, 

por conseguinte não pode ser qualificada de planejamento fiscal inoponível ao fisco. 

 



Ágio – Casos Precedentes 

 Caso – CPQ Brasil S/A 

 1º Conselho de Contribuintes / 5a. Câmara / ACÓRDÃO 105-16.774  em 08.11.2007 

 IRPJ E OUTRO - EXS.: 2002 a 2006 

 AGIO NA AQUISIÇÃO DE AÇÕES - AMORTIZAÇÃO - A pessoa jurídica que, por opção, avaliar 
investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido e absorver 
patrimônio da investida, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, pode amortizar o valor do ágio 
com fundamento econômico com base em previsão de resultados nos exercícios futuros, 
contabilizados por ocasião da aquisição do investimento. A amortização poderá ser feita a razão de 
um sessenta avos, mensais, a partir da primeira apuração do lucro real subseqüente ao evento da 
absorção. No caso de deságio deverá amortizar na apuração do lucro real levantado a partir do 
primeiro ano-calendário seguinte ao evento. O ágio também poderá ser amortizado por terceira 
pessoa jurídica que incorporar a investidora que pagou o ágio e incorporou sua investida. O 
legislador não estabeleceu ordem de seqüência dos atos que de incorporação, fusão ou cisão, não 
cabendo ao interprete vedar aquilo que a não proibiu.  

 ÁGIO NA SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES - AMORTIZAÇÃO - O ágio na subscrição de ações deve ser 
calculado após refletido o aumento do patrimônio líquido da investida decorrente da própria 
subscrição. O ágio corresponde à parcela do valor pago que não beneficia, via reflexa, o próprio 
subscritor. A subscrição é uma forma de aquisição e de o tratamento do ágio apurado nessa 
circunstância deve ser o mesmo que a lei admitiu para a aquisição das ações de terceiros.  

 (...)  

 Publicado no DOU em: 11.04.2008 

 Recorrente: CPQ BRASIL S/A 




