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Planejamento Tributário: Linha do Tempo 

2

2001

Prevalência de critérios formais (licitude e
anterioridade em relação ao fato gerador) para a
verificação da legitimidade dos planejamentos
tributários. Dicotomia entre evasão e elisão fiscal.

LC nº 104

ADI nº 2.446

2002

MP nº 66

Lei nº 10.637



Planejamento Tributário: Linha do Tempo 
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Evasão Omissiva

(Intencional ou não)

Evasão Comissiva

(Intencional)

a) Evasão imprópria: (abstenção de incidência)

b) Evasão por inação

a) Intencional (sonegação)

b) Não-intencional (erro)

a) Ilícita (fraude, simulação)

b) Lícita (Elisão fiscal ou economia fiscal)

Elisão e Evasão Fiscal – Sampaio Dória (1970)



“Casa e Separa”
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PJ 1

PJ 2

PJ 3

PJ 4
Comprador

PJ 2

Ativo Passivo

Invest. PJ 3 100.000,00 Capital 100.000,00

Total 100.000,00 Total 100.000,00

PJ 3

Ativo Passivo

Caixa 100.000,00 Capital 100.000,00

Total 100.000,00 Total 100.000,00

PJ 1

Ativo Passivo

Invest. PJ 2 100.000,00 Capital 100.000,00

Total 100.000,00 Total 100.000,00



“Casa e Separa”
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PJ 1

PJ 2

PJ 3

PJ 4
Comprador

A PJ 4 aumenta capital na PJ 2 
aportando $ 300.000,00. Pela 

negociação a PJ 4 terá uma 
participação equivalente a 25% na PJ 

2.

PJ 2

Ativo Passivo

Caixa 300.000,00

Inv. PJ 3 100.000,00 Capital 133.333,00

Reserva de 
ágio 266.667,00

Total 400.000,00 Total 400.000,00

PJ 1

Ativo Passivo

Invest. PJ 2 300.000,00 Capital 100.000,00

Rec. Eq. 
Patrimonial 200.000,00

Total 300.000,00 Total 300.000,00



“Casa e Separa”

PJ 1

PJ 2

PJ 4
Comprador

PJ 2

Ativo Passivo

Caixa 300.000,00

Capital 100.000,00

Reserva de 
ágio 200.000,00

Total 300.000,00 Total 300.000,00

PJ 2’

PJ 3

PJ 1

Ativo Passivo

Invest. PJ 2 300.000,00 Capital 100.000,00

Rec. Eq. 
Patrimonial 200.000,00

Total 300.000,00 Total 300.000,00

PJ 2’

Ativo Passivo

Inv. PJ 3 100.000,00

Capital 33.333,00

Reserva de 
ágio 66.667,00

Total 100.000,00 Total 100.000,00



Planejamento Tributário: Linha do Tempo 

§ Acórdão nº 106-09.343 – 1997 (Casa e Separa)

“IRPF – GANHO DE CAPITAL – SIMULAÇÃO. Para que se possa caracterizar
a simulação, em atos jurídicos, é indispensável que os atos praticados não
pudessem ser realizados, fosse por vedação legal ou por qualquer outra
razão. Se não existia impedimento para a realização de aumento de capital, a
efetivação de incorporação e de cisões, tal como realizadas e cada um dos
atos praticados não é de natureza diversa daquele que de fato aparenta, não
há como qualificar-se a operação como simulada. Os objetivos visados com
a prática dos atos não interferem na qualificação dos atos praticados,
portanto, se os atos praticados eram lícitos, as eventuais consequências
contrárias ao fisco devem ser qualificadas como elisão fiscal e não
evasão ilícita.”
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Planejamento Tributário: Linha do Tempo 

Código Tributário Nacional

“Art. 116. [...]

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência
do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos
em lei ordinária.

§ A maior parte da doutrina entende que este dispositivo não pode ser
aplicado antes da regulamentação prevista na parte final.

§ O dispositivo que “todos” entendem ser desnecessário.
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Planejamento Tributário: Linha do Tempo 

§ Medida Provisória nº 66/2002 (Não convertida em lei)

“Art. 14. [...]

§ 1º Para a desconsideração de ato ou negócio jurídico dever-se-á levar em conta, entre
outras, a ocorrência de:

I - falta de propósito negocial; ou
II - abuso de forma.

§ 2º Considera-se indicativo de falta de propósito negocial a opção pela forma mais
complexa ou mais onerosa, para os envolvidos, entre duas ou mais formas para a prática de
determinado ato.

§ 3º Para o efeito do disposto no inciso II do § 1º, considera-se abuso de forma jurídica a
prática de ato ou negócio jurídico indireto que produza o mesmo resultado econômico do
ato ou negócio jurídico dissimulado.”
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Planejamento Tributário: Linha do Tempo 
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2015

Proliferação de autuações fiscais e decisões do
Conselho sem critérios uniformes. Distanciamento do
parágrafo único do artigo 116. Importância da obra de
Marco Aurélio Greco, que nem sempre é utilizada de
forma coerente.

MP 685

2018

Consolidação do
conceito amplo
de simulação das
decisões da CSRF.

2002



Características do Momento Atual

§ Protagonismo decisivo da CSRF, com a utilização maciça do voto de
qualidade para a manutenção dos autos de infração.

§ Necessidade de individualização dos casos.

§ Consolidação do conceito abrangente de simulação.

§ Necessidade da existência de razões não tributárias para legitimar os
atos e negócios dos contribuintes.

§ Implementação dos IFRS e relevância da contabilidade.

§ Omissão do judiciário e distorção causada pelos “Refis”.
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CASO 1 – O “SEGURO DOTAL”

Seguradora

27/12/1948

Seguradora

02/01/1949 i. No final do ano-calendário, João e
Maria contratavam um seguro de
vida. Não raro o prêmio era pago
com um empréstimo da
seguradora.

ii. O prêmio do seguro de vida era
dedutível do IRPF.

iii. No início do ano seguinte o seguro
era cancelado. O prêmio era
devolvido com desconto do fee da
seguradora e o empréstimo pago.
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STF – Recurso Extraordinário nº 40.518 (DJ de 26/08/61)

“Impôsto de renda. Seguro de vida feito pelo contribuinte para
furtar-se ao pagamento do tributo. Fraude à lei. Além da primeira
categoria de fraude à lei, consistente em violar regras imperativas
por meio de engenhosas combinações cuja legalidade se apoia em
outros textos, existe uma segunda categoria de fraude no fato do
astucioso que se abriga atrás da rigidez de um texto para fazê-lo
produzir resultados contrários ao seu espírito. O problema da
fraude à lei é imanente a todo ordenamento jurídico, que não pode
ver, com indiferença, serem ilididas, pela malícia dos homens, as
suas imposições e as suas proibições. Executivo fiscal julgado
procedente.”
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O que diz a Doutrina ...

“Consistia essa evasão em celebrar a pessoa física um contrato de seguro, pagando o prêmio
(geralmente com recursos provindos de empréstimos concedidos pela própria seguradora) e
cancelando-se ato contínuo o ajuste, diminuído de pequena importância correspondente ao lucro da
seguradora no negócio. Ao preencher subsequentemente sua declaração de renda, o indivíduo abatia
de seus ganhos o valor do prêmio pago e não incluía positivamente o valor do prêmio restituído, pois
excluía a lei, de expresso, do rol de rendimentos tributáveis, as restituições de prêmio de seguro
resultantes de renúncia ou cancelamento do contrato respectivo.

“[...] classificaríamos o contrato ajustado como tipicamente simulado porquanto uma das
características basilares, que a presumem, é a de o ato ter sido ‘realizado para não ter eficácia ou para
ser anulado em seguida. É a simulação absoluta, porque o agente não tenciona realizar ato algum,
nem o aparente, nem qualquer outro’. Ademais, o ajuste não tinha qualquer objetivo material,
mercantil, negocial, econômico, senão o de, exclusivamente, lesar o fisco. Diferente seria o caso do
seguro dotal que realmente viesse a cobrir um risco efetivo e específico do agente que, superado o
mesmo, cancelasse o seguro.” (DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Elisão e Evasão Fiscal. 2 ed. São
Paulo: José Bushatsky, 1977. p. 135-137)
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O que diz a Doutrina ...

Autor Planejamento 
Legítimo

Planejamento 
Abusivo Critério

Douglas Yamashita Fraude à Lei

Hugo de Brito Machado

Ives Gandra/José Marone

João Dácio Rolim Simulação

João Francisco Bianco Simulação

José Eduardo Soares de Melo

Marciano Seabra de Godoi Fraude à Lei

Misabel Derzi Fraude à Lei

Ricardo Lobo Torres Simul./Fraude à Lei

Sacha Calmon Simulação
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CASO 2 – “Incorporação às Avessas”

i. 01/08/1983: RBI Ltda. [com prejuízo] sobre cisão e separa o prejuízo.
ii. 21/09/1983: RBI Ltda. [empresa com prejuízo fiscal] incorpora RC Ltda.
iii. 22/09/1983: RBI Ltda. passa a se chamar RC Ltda.
iv. 21/12/1984: HI Inc. e HSAS Inc. transferem sua participação em HI Ltda. para R Inc.
v. 21/12/1984: HI Ltda. passa a se chamar RS Ltda.
vi. 24/12/1984: RBI Ltda. vende a totalidade das quotas de RC Ltda.
vii. 28/12/1984: RS Ltda. [empresa em pré-falência c/ passivo a descoberto e prejuízos fiscais) incorpora RC Ltda.
viii. 29/12/1984: RS Ltda. Volta a ser chamada RC Ltda. com a mesma sede e atividade econômica.
ix. 26/11/1985: KB Inc. e G Inc., únicos quotistas de PAK Ltda. [que tinha sido cindida para ficar só com prejuízo]

transferem suas quotas para RBI Ltda.
x. 26/11/1985: PAK Ltda. Passa a ser chamada RRG Ltda.
xi. 27/11/1985: RRG Ltda. [empresa com prejuízo fiscal] incorpora RC Ltda.
xii. 27/11/1985: RRG Ltda. passa a ser chamada RC Ltda.
xiii. 27/12/1985: UME SA sofre uma cisão, ficando apenas com prejuízo fiscal.
xiv. 29/08/1986: RBI Ltda. Adquire UME SA.
xv. 06/10/1986: UME SA vira UME Ltda.
xvi. 15/10/1986: UME Ltda. [empresa com prejuízo fiscal] incorpora RC Ltda.
xvii. 20/10/1986: UME Ltda. passa a se chamar RC Ltda.
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CSRF – Acórdão nº 401-02.107 (1996)

“IRPJ – ‘INCORPORAÇÃO ÀS AVESSAS’ -MATÉRIA DE PROVA -

COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS – A definição legal do fato

gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos

efetivamente praticados. Se a documentação acostada aos autos
comprova de forma inequívoca que a declaração de vontade
expressa nos atas de incorporação era enganosa para produzir
efeito diverso do ostensivamente indicado, a autoridade fiscal não

está jungida aos efeitos jurídicos que os atos produziriam, mas à

verdadeira repercussão económica dos fatos subjacentes.

Negado provimento ao recurso.”
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Regulamento do Imposto de Renda

“Art. 514. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou
cisão não poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida (Decreto-
Lei nº 2.341, de 1987, art. 33).

Parágrafo único. No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida
poderá compensar os seus próprios prejuízos, proporcionalmente à
parcela remanescente do patrimônio líquido (Decreto-Lei nº 2.341,
de 1987, art. 33, parágrafo único).”
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O que diz a Doutrina ...

Autor Planejamento 
Legítimo

Planejamento 
Abusivo Critério

Douglas Yamashita Simulação

Hugo de Brito Machado Fraude à Lei

Ives Gandra/José Marone

João Dácio Rolim

João Francisco Bianco Simulação

José Eduardo Soares de Melo Fraude à Lei

Marciano Seabra de Godoi Simulação

Misabel Derzi Simulação

Ricardo Lobo Torres Simulação

Sacha Calmon Simulação
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CASO 3 – “Ganhos Recebidos por PF via PJ”

i. Luiz Felipe Scolari, qualificado nos autos, recorre a este Conselho de Contribuintes objetivando reformar o
Acórdão DRJ/POA n 03.756, de 19 de maio de 2004 (fls. 280-306) pelo qual os membros da 4ª Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto alegre - RS, por unanimidade de votos, decidiram julgar
procedente em parte o lançamento objeto do Auto de Infração (fls. 03-10) correspondente ao crédito tributário
de R$2.111.181.97, relativo a Imposto de Renda, inclusive juros de mora e multa de ofício (150%), em face da
Omissão de rendimentos do trabalho recebidos de pessoa jurídica no ano-calendário de 1998, no total de
R$2.318.923,87.

ii. Referidos rendimentos decorrem de contrato firmado entre a Sociedade Esportiva Palmeiras, contratante, e a L.
F. Promoções, Serviços e Representações Ltda. contratada, tendo como objeto a prestação de serviços de

treinamento da equipe profissional de futebol e supervisão de todas as equipes amadoras (cláusula primeira),

obrigatoriamente, pelo seu sócio Luiz Felipe Scolari (cláusula segunda).

iii. A contraprestação pelos serviços foi feita uma parte mensalmente, outras fixas e, ainda, parte variável a titulo
de taxa de sucesso (cláusula terceira), cujos pagamentos foram realizados mediante a apresentação de Notas
Fiscais de Prestação de Serviços emitidas pela contratada que os contabilizou e procedeu aos recolhimentos
relativos a IRPJ, CSLL, Cofins, PIS e ISS.

iv. O agente do fisco entendeu que os serviços foram realizados de forma individual e personalíssima pelo que a

remuneração contratual foi considerada rendimentos tributáveis na pessoa física do sócio, omitidos na
Declaração de Ajuste Anual.
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Primeiro Conselho de Contribuintes – Acórdão nº 106-
14.244 (2004)

“IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS - São rendimentos da
pessoa física para fins de tributação do Imposto de Renda aqueles
Provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho
prestado no exercício de empregos, cargos, funções e quaisquer
proventos ou vantagens percebidos tais como salários, ordenados,
vantagens, gratificações, honorários, entre outras denominações.
[...] ”
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O que diz a Doutrina ...

Autor Planejamento 
Legítimo

Planejamento 
Abusivo Critério

Douglas Yamashita

Hugo de Brito Machado

Ives Gandra/José Marone

João Dácio Rolim

João Francisco Bianco

José Eduardo Soares de Melo

Marciano Seabra de Godoi

Misabel Derzi

Ricardo Lobo Torres Abuso de forma

Sacha Calmon



Há realmente uma
dicotomia acentuada
no tratamento do 
planejamento
tributário?

3
4



Simulação

Zona de penumbra

Planejam
ento Legítim

o
Planejamento Tributário









Controvérsia sobre a LINDB

§ Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (DL nº 4.657/42)

“Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá
com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as
consequências práticas da decisão.

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da
medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.”

39



Controvérsia sobre a LINDB

§ Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (DL nº 4.657/42)

“Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial,
quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as
orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança
posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente
constituídas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e
especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em
jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas
por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.”

40



Controvérsia 
sobre a 
LINDB

41

Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro (DL nº 

4.657/42)

Sobre o princípio da 
proteção da confiança 

legítima.

Esta regra se aplica ao 
lançamento tributário?

Em caso positivo, é ela 
formalmente constitucional, 
ou este tipo de regra deveria 

ser introduzido por lei 
complementar?

Qual o efeito dessa regra 
sobre as decisões do CARF?

Como se identifica a 
jurisprudência administrativa 

majoritária?



Alguns Casos



Redução de Capital e Venda de Ativo na PF

Lei nº 9.249/1995

“Art. 22. Os bens e direitos do ativo da pessoa jurídica, que forem entregues ao titular
ou a sócio ou acionista. a título de devolução de sua participação no capital
social, poderão ser avaliados pelo valor contábil ou de mercado. [...]

§ 3º Para o titular, sócio ou acionista, pessoa física, os bens ou direitos recebidos em
devolução de sua participação no capital serão informados, na declaração de bens
correspondente à declaração de rendimentos do respectivo ano-base, pelo valor contábil
ou de mercado, conforme avaliado pela pessoa jurídica.

§ 4º A diferença entre o valor de mercado e o valor constante da declaração de
bens, no caso de pessoa física, ou o valor contábil, no caso de pessoa jurídica, não será
computada, pelo titular, sócio ou acionista, na base de cálculo do imposto de renda ou
da contribuição social sobre o lucro líquido.”

43



Redução de Capital e Venda de Ativo na PF

Solução de Consulta COSIT nº 415/2017

“PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. DEVOLUÇÃO DE CAPITAL EM BENS E DIREITOS
AVALIADOS A VALOR JUSTO. ALIENAÇÃO. VALOR CONTÁBIL. POSSIBILIDADE.
ADIÇÃO DO GANHO CONTROLADO POR SUBCONTA.

A pessoa jurídica pode efetivar a transferência de bens aos sócios por meio da
devolução de participação no capital social (redução de capital) pelo valor contábil, não
gerando, assim, ganho de capital. No entanto, o valor contábil inclui o ganho
decorrente de avaliação a valor justo controlado por meio de subconta vinculada
ao ativo, e, quando da realização deste, qual seja, transferência dos bens aos sócios, o
aumento do valor do ativo, anteriormente excluído da determinação do lucro real e do
resultado ajustado, deverá ser adicionado à apuração das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL.”

44



Redução de Capital e Venda de Ativo na PF

45

PJ 1

PJ 2

PJ 2

PJ 3

PJ 2

Venda

- Situação 1: A redução ocorreu um
ano antes da venda.

- Situação 2: A redução ocorreu uma
semana antes da venda.

1 2



Redução de Capital e Venda de Ativo na PF

Acórdão nº 1401-002.307 (2018)

“REDUÇÃO DE CAPITAL. ENTREGA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO AOS
SÓCIOS E ACIONISTAS PELO VALOR CONTÁBIL. SITUAÇÃO AUTORIZADA
PELO ARTIGO 22 DA LEI Nº 9.249 DE 1995. PROCEDIMENTO LÍCITO.
[...]

O artigo 22, por sua vez, prevê que os bens e direitos do ativo da pessoa
jurídica, que forem entregues ao titular ou a sócio ou acionista, a título de
devolução de sua participação no capital social, poderão ser avaliados pelo valor
contábil ou de mercado.
[...]

.”
Não  seria  lógico  exigir  ganho  de  capital  quando  os  bens  e  direitos  fossem 
entregues pelo valor de mercado na integralização de capital social e não se admitir a 
devolução destes, aos acionistas, pelo valor contábil

46



Redução de Capital e Venda de Ativo na PF

Acórdão nº 1401-002.307 (2018) – Elementos interessantes

§ As autoridades fiscais apontaram que as pessoas físicas haviam iniciado
as tratativas para a venda da participação societária para a
compradora, antes da realização da redução de capital.

§ Foram praticados diversos atos societários em empresas diferentes no
mesmo dia.

§ Segundo as autoridades fiscais foram utilizadas empresas veículo para a
realização da operação.
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Redução de Capital e Venda de Ativo na PF

Acórdão nº 1201-001.809 (2017)

“REDUÇÃO DE CAPITAL. ENTREGA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO AOS SÓCIOS E
ACIONISTAS PELO VALOR CONTÁBIL. SITUAÇÃO AUTORIZADA PELOS ARTS. 22 DA
LEI Nº 9.249 DE 1995. PROCEDIMENTO LÍCITO.

Os arts. 22 e 23 da Lei nº 9.249, de 1995, adotam o mesmo critério tanto para integralização
de capital social, quanto para devolução deste aos sócios ou acionistas, conferindo
coerência ao sistema jurídico: o art. 23 prevê que a pessoa física transfira à pessoa
jurídica, a título de integralização de capital social, bens e direitos pelo valor constante da
respectiva declaração ou de mercado; o art. 22, que os bens e direitos do ativo da
pessoa jurídica, que forem entregues ao titular ou a sócio ou acionista, a título de
devolução de sua participação no capital social, também deverão ser avaliados pelo
valor contábil ou de mercado.

REDUÇÃO DE CAPITAL. ENTREGA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO AOS SÓCIOS E
ACIONISTAS PELO VALOR CONTÁBIL. ALIENAÇÃO POSTERIOR DESTES BENS.

O fato dos acionistas efetuarem a redução do capital social, visando a subsequente
alienação de suas ações a terceiros, tributando o ganho de capital na pessoa jurídica
situada no exterior, não caracteriza a operação de redução de capital como simulação.”
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Redução de Capital e Venda de Ativo na PF

Acórdão nº 1302-002.567 (2018)

“REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL.

A decisão de reduzir o capital social, na hipótese de julgá-lo excessivo, está
contida no âmbito discricionário de atuação da companhia. A
legislação pertinente busca conferir proteção aos direitos dos credores
quirografários e dos debenturistas, e prevê situações em que estes terceiros
podem questionar a redução do capital social, no entanto, não havendo
questionamentos e cumpridos os requisitos, não há óbice a redução do
capital social.”
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Redução de Capital e Venda de Ativo na PF

Acórdão nº 1301-002.761 (2018)

“REDUÇÃO DE CAPITAL. ENTREGA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO AOS SÓCIOS
E ACIONISTAS PELO VALOR CONTÁBIL. SITUAÇÃO AUTORIZADA PELO ARTIGO 22
DA LEI Nº 9.249 DE 1995. PROCEDIMENTO LÍCITO. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU
SIMULAÇÃO

A redução do capital social deve ser de competência exclusiva da Assembléia Geral,
desde que não haja prejuízos a credores, e não seja hipótese de fraude ou simulação.
Assim, apenas os acionistas, que assumem o risco do negócio, possuem legitimidade
para definir o montante necessário para continuar as atividades de sua empresa.
Aprovada a deliberação pela redução do capital social, a entrega de bens e direitos a
acionistas, em devolução de capital, pode ocorrer em conformidade com o que dispõe
o artigo 22 da Lei nº 9.249, de 1995. A alegada ‘motivação exclusivamente tributária’ não
pode ser equiparada à falta de ‘propósito negocial’ (i.e ausência de causa), não servindo
como fundamento jurídico para desconsideração dos negócios jurídicos efetivamente
praticados entre as partes. Nessa linha, é importante destacar que o direito positivo brasileiro
somente autoriza a desconsideração de atos ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de economia tributária nas hipóteses de fraude ou simulação (CTN, art. 149).”
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Redução de Capital e Venda de Ativo na PF

Acórdão nº 1401-002.347 (2018)

“VENDA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA RECEBIDA PELOS SÓCIOS
APÓS OPERAÇÃO DE REDUÇÃO DE CAPITAL. AUSÊNCIA DE
SIMULAÇÃO. PLANEJAMENTO LEGÍTIMO.

Restando comprovado que a negociação da participação societária foi de fato
e de direito realizada pelas pessoas físicas (ausência de simulação),
bem como que a redução de capital com entrega de participação aos
sócios produziu as consequências jurídicas normalmente esperadas para este
tipo de operação (negócio dotado de "causa"), não há base para que o
fisco desconsidere os efeitos tributários a pretexto de tributar os atos
segundo o que, no seu entender, seria o seu desfecho previsível.”
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Vendas Indiretas de Ativos

§ Um dos pontos de interesse dos países em desenvolvimento, não tratados
no Projeto BEPS, foi os efeitos de transferência de lucros de situações
envolvendo a venda indireta de ativos.

§ O tema tem sido objeto de preocupação em países como a China, a Índia e
o Peru.

§ O grande risco das regras de tributação da venda indireta de ativos:
bitributação.
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Vendas Indiretas de Ativos

§ Tributação na venda de ativo localizado no Brasil entre dois não residentes
– Artigo 26 da Lei n. 10.833/03:

“Art. 26. O adquirente, pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
Brasil, ou o procurador, quando o adquirente for residente ou domiciliado no
exterior, fica responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda
incidente sobre o ganho de capital a que se refere o art. 18 da Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995, auferido por pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior.”
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Vendas Indiretas de Ativos

Acórdão n. 12-16.114 (DRJ Rio)

“IRRF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO INDIRETA DE BEM SITUADO NO BRASIL

POR EMPRESA ESTRANGEIRA. A alienação de cotas de empresa estrangeira por sua

controladora, também do exterior, a empresa nacional, enseja a apuração de ganho de

capital, se o patrimônio da primeira formado por bem situado no Brasil, tendo em
vista que a situação de fato é a alienação de bem situado no Pais por empresa
estrangeira a empresa brasileira.”

§ Esta decisão foi reformada no CARF. Contudo, o argumento da venda

indireta não foi revisto. O fundamento da reforma foi a falta de legitimidade

passiva do autuado (Acórdão n. 2202-00.346).
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Acórdão n. 2202-00.346 (CARF), sessão de 02/12/2009

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
IRRF GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS.
OPERAÇÕES ESTRUTURADAS. SIMULAÇÃO Constatada a desconformidade,
consciente e pactuada entre as partes que realizaram determinado negócio jurídico,
entre o negócio efetivamente praticado e os atos formais de declaração de vontade,
resta caracterizada a simulação relativa, devendo-se considerar, para fins de verificação
da ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda, o negócio jurídico dissimulado.
GANHO DE CAPITAL. OPERAÇÃO SIMULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Comprovado nos autos que a operação simulada corresponde a alienação de bens
pertencentes a pessoa física domiciliada no pais, o sujeito passivo do imposto devido a
titulo de ganho de capital é o alienante, sendo improcedente o lançado efetuado em
nome do adquirente por ilegitimidade passiva. Recurso provido.”
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Acórdão n. 2201002.666 (CARF), sessão de 10/02/2015

”IRRF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS SITUADOS NO
BRASIL. SOCIEDADE ALIENANTE NO EXTERIOR. INTERPOSIÇÃO DE
SOCIEDADES ESTRANGEIRAS. É responsabilidade do adquirente, na condição de
responsável tributário, a retenção e o recolhimento do Imposto de Renda Retido na
Fonte incidente sobre o ganho de capital de residentes ou domiciliados no exterior na
alienação de bens situados no Brasil. Devem ser desconsideradas as interposições
de empresas no exterior, por meio de conduta planejada, para simular uma
situação diferente da real alienação, sendo o ganho de capital apurado no
momento em que a compra e venda foi definitivamente constituída. MULTA DE
OFÍCIO. INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA. Cabível a
imputação da multa de ofício à sucessora, por infração cometida pela sucedida, quando
provado que as sociedades estavam sob controle comum ou pertenciam ao mesmo
grupo econômico. (Súmula CARF nº 47).”

56



Vendas Indiretas de Ativos

57

Lux.

França

Brasil

Situação 1 Situação 2

Brasil

França Alemanha

Compra e venda

Alemanha

Compra e venda

Fatos:

- Integralização de capital com a
empresa Brasileira na luxemburguesa
1 semana antes da venda para a
empresa alemã.
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Lux.

França

Brasil

Alemanha

Compra e venda Fatos:

- Desde 1980 a empresa Francesa tem
seu investimento no Brasil a partir de
Luxemburgo.

- Estrutura foi implementada por
razões societárias de relacionamento
com acionistas minoritários.

- Considerando o adquirente alemão
havia vantagens negociais da
alienação da empresa de
Luxemburgo.
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Lux.

França

Brasil

Alemanha

Compra e venda Fatos:

- Desde 1980 a empresa Francesa tem
seu investimento no Brasil a partir de
Luxemburgo.

- Estrutura foi implementada por
razões societárias de relacionamento
com acionistas minoritários.

- Considerando o adquirente alemão
havia vantagens negociais da
alienação da empresa de
Luxemburgo.

- Investimento no Brasil não é o único
ativo da empresa de Luxemburgo.

México
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