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Planejamento Tributário: Linha do Tempo 
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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 

▪ 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.
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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.



Planejamento Tributário: Linha do Tempo 

▪ Medida Provisória nº 685 (Não convertida em lei)

Art. 7º O conjunto de operações realizadas no ano-calendário anterior que envolva

atos ou negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento de

tributo deverá ser declarado pelo sujeito passivo à Secretaria da Receita Federal

do Brasil, até 30 de setembro de cada ano, quando:

I - os atos ou negócios jurídicos praticados não possuírem razões

extratributárias relevantes;

II - a forma adotada não for usual, utilizar-se de negócio jurídico indireto ou

contiver cláusula que desnature, ainda que parcialmente, os efeitos de um

contrato típico; ou

III - tratar de atos ou negócios jurídicos específicos previstos em ato da Secretaria

da Receita Federal do Brasil.
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Planejamento Tributário: Linha do Tempo 

▪ Acórdão CSRF nº 1201-001.640 – 2017 (Venda de Participação via FIP)

VENDA DE AÇÕES DE EMPRESA CONTROLADA. FUNDO DE INVESTIMENTO EM

PARTICIPAÇÕES - FIP. ATO SIMULADO. SUJEITO PASSIVO. HOLDING CONTROLADORA.

O sujeito passivo a ser tributado por ganho de capital na venda das ações de empresa

controlada é a holding detentora e não o FIP constituído alguns dias antes da operação

mediante a conferência das ações da empresa vendida, pois ato simulado não é

oponível ao fisco, devendo receber o tratamento tributário que o verdadeiro ato dissimulado

produz. FIP. AUSÊNCIA DE FINALIDADE NEGOCIAL. Desprovido de finalidade negocial

o Fundo de Investimento em Participação - FIP, constituído por uma única investidora, com

um único investimento ao qual não foi aportado qualquer investimento adicional ou ato de

gestão visando seu crescimento/desenvolvimento ou saneamento e cuja permanência no FIP

durou alguns dias. FIP. DESCONSIDERAÇÃO. LEGALIDADE. É desprovida de base a

acusação de que a desconsideração do FIP afronta ao princípio da legalidade, dado que

foi devidamente avaliado que a interposição do FIP no lugar da autuada tratou-se de

manobra para evadir tributação de ganho de capital. MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.

SIMULAÇÃO. DOLO. Estando comprovada a prática deliberada de simulação, portanto,

estando caracterizados o dolo e sonegação, cabe a qualificação da multa de ofício. [...].
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Planejamento Tributário: Linha do Tempo 

▪ Acórdão CSRF nº 9101-002.487 – 2017 (Ágio Interno)

Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2007, 2008, 2009 ÁGIO

INTERNO. AMORTIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Inadmissível a formação de ágio por meio de

operações internas, sem a intervenção de partes independentes e sem o pagamento de preço.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2007, 2008, 2009 ÁGIO

INTERNO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA. INEXISTÊNCIA DE ÁGIO.

SIMULAÇÃO. Qualifica-se a multa de ofício aplicada quando o pretenso “ágio interno"

trata-se de uma mera grandeza criada artificialmente, a que se pretendeu dar a

aparência de ágio que, na realidade, nunca existiu. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.

CTN. Incide na hipótese do art. 135, inciso III, do CTN os sócios-gerentes que praticam atos

com infração de lei, aí entendida também a legislação tributária. JUROS DE MORA SOBRE

MULTA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A

PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. Entendimento de ambas as Turmas que compõem a Primeira

Seção do STJ no sentido de que: É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal

punitiva, a qual integra o crédito tributário. (AgRg no REsp 1.335.688/PR, Rel. Ministro

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 10/12/2012).
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Planejamento Tributário: Linha do Tempo 

▪ Acórdão CSRF nº 9101-002.429 – 2016 (Venda de Imóveis / Estoque)

Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2006, 2008 OPERAÇÕES DE

REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. FALTA DE

PROPÓSITO NEGOCIAL. INADMISSIBILIDADE. Não se pode admitir, à luz dos princípios

constitucionais e legais - entre eles os da função social da propriedade e do contrato e da

conformidade da ordem econômica aos ditames da justiça social -, que, a prática de

operações de reorganização societária, seja aceita para fins tributários, pelo só fato de que há,

do ponto de vista formal, lisura per se dos atos quando analisados individualmente, ainda que

sem propósito negocial. GANHO DE CAPITAL. CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE SEM

PROPÓSITO NEGOCIAL. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. O sólido e

convergente acervo probatório produzido nos autos demonstra que o contribuinte valeu-se da

criação de uma sociedade, para a alienação de bens classificados em seu ativo permanente,

evadindo-se da devida apuração do respectivo ganho de capital, por meio de simulação, que é

reforçada pela ausência propósito negocial para sua realização. MULTA DE OFÍCIO

QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. Comprovadas a simulação e o intuito fraudulento,

caracterizado pelo dolo específico, impõe-se a aplicação da multa de 150%. Recurso

Especial do Contribuinte Negado.
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Planejamento Tributário: Linha do Tempo 

▪ Acórdão CSRF nº 9101-002.397 – 2016 (Segregação de PJs)

Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2005 SIMULAÇÃO.

DESCONSIDERAÇÃO DE SEGREGAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS SIMULADA. DOLO

DE EVASÃO FISCAL. Demonstrada a simulação da segregação de fontes de

rendimentos em diversas pessoas jurídicas, é legítima a desconsideração da

reestruturação societária simulada para a tributação concentrada da única entidade

realmente existente (CTN, art. 149). MULTA QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO

PARA A EVASÃO DE TRIBUTOS. Demonstrada a simulação da segregação de fontes de

rendimentos, com o dolo de evadir tributos, é legítima a qualificação da multa de ofício. MULTA

AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. Não há o preenchimento da hipótese de incidência do

agravamento da multa se ?houve resposta a todas as intimações feitas pela fiscalização e a

apresentação dos arquivos magnéticos em questão em nada alteraria o lançamento afinal

efetuado, que se operou sob a forma do lucro arbitrado.
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Planejamento Tributário: Linha do Tempo

▪ 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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A polarização no campo do 

planejamento tributário é mais 

teórica do que concreta. 
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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.



29

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.
[...] ”



34

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
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Há realmente uma
dicotomia acentuada
no tratamento do 
planejamento
tributário?
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Fim da Parte 1
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Razões não 

Tributárias 

na 

Legislação
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▪ Medida Provisória nº 66/2002

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.

▪ Medida Provisória nº 685 (Não convertida em lei)

Art. 7º O conjunto de operações realizadas no ano-
calendário anterior que envolva atos ou negócios
jurídicos que acarretem supressão, redução ou
diferimento de tributo deverá ser declarado pelo sujeito
passivo à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 30
de setembro de cada ano, quando:

I - os atos ou negócios jurídicos praticados não
possuírem razões extratributárias relevantes;



Solução de 

Consulta no

8.014/2019

41

“CISÃO PARCIAL. FIM ECONÔMICO E
PROPÓSITO NEGOCIAL. TRANSFERÊNCIA DE
CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA.
UTILIZAÇÃO PELA SUCESSORA.

A operação societária de cisão parcial sem fim
econômico deve ser desconsiderada quando
tenha por objetivo o reconhecimento de crédito
fiscal de qualquer espécie para fins de desconto,
restituição, ressarcimento ou compensação,
motivo pelo qual será considerado como de
terceiro se utilizado pela cindenda ou por quem
incorporá-la posteriormente.

A cisão parcial, desde que possua fim
econômico, é uma hipótese legal de sucessão
dos direitos previstos nos atos de
formalização societária, entre os quais os
créditos decorrentes de indébitos tributários,
inclusive os judiciais com trânsito em julgado, que
passam a ter natureza de créditos próprios da
sucessora, se assim determinarem os atos de
cisão sendo, desse modo, válidos para a
solicitação de restituição e compensação com
débitos desta para com a Fazenda Nacional”.



Solução de 

Consulta 

COSIT no

321/2017

42“CISÃO PARCIAL SEM FIM ECONÔMICO OU
PROPÓSITO NEGOCIAL. TRANSFERÊNCIA DE
CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA.
DESCONSIDERAÇÃO. CRÉDITOS DE
TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
PELA CINDENDA OU INCORPORADORA.

A operação societária de cisão parcial sem fim
econômico deve ser desconsiderada quando tenha
por objetivo o reconhecimento de crédito fiscal de
qualquer espécie para fins de desconto, restituição,
ressarcimento ou compensação, motivo pelo qual
será considerado como de terceiro se utilizado pela
cindenda ou por quem incorporá-la posteriormente.

OPERAÇÃO DE CISÃO PARCIAL COM
SUBSTÂNCIA ECONÔMICA. HIPÓTESE LEGAL DE
SUCESSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
RELACIONADOS NOS ATOS DE CISÃO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PELA
SUCESSORA PARA RESTITUIÇÃO E
COMPENSAÇÃO.

A cisão parcial, desde que possua fim econômico, é
uma hipótese legal de sucessão dos direitos
previstos nos atos de formalização societária, entre
os quais os créditos decorrentes de indébitos
tributários, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, que passam a ter natureza de créditos
próprios da sucessora, se assim determinarem os
atos de cisão sendo, desse modo, válidos para a
solicitação de restituição e compensação com
débitos desta para com a Fazenda Nacional.”



Motivação Extratributária: CARF
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Acórdão Motivação Extratributária

1302-001.610 (2015) Restou comprovado nos autos que a reorganização societária levada a
efeito pela fiscalizada teve como finalidade principal a concentração de
atividades em uma única entidade, sendo certo que essa reorganização
ocorreu de fato e de direito. Presente a motivação empresarial
extratributária, não se cuidando de atos ou negócios simulados ou de outra
forma viciados, e havendo múltiplos caminhos que conduzissem ao
resultado pretendido, não se pode desconsiderar aquele adotado pelo
contribuinte ao único pretexto de se tratar do menos oneroso sob o
aspecto tributário.

1402-002.489 (2017) ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. EMPRESA VEÍCULO. MOTIVAÇÃO EXTRATRIBUTÁRIA
COMPROVADA. LEGITIMIDADE. Uma vez comprovada devidamente a
motivação extratributária das operações societárias realizadas pelo sujeito
passivo, cujo objetivo seja a amortização do ágio, havendo economia
tributária que se revela como mera consequência e não um fim em si
mesma, correta a dedução do ágio, ainda que por meio de empresa
veículo, se a legislação de cunho regulatório e societário impuser tal
formalidade.



Motivação Extratributária: CARF
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Acórdão Motivação Extratributária

1401-002.644 (2018) O lançamento deve ser feito nos termos da lei, não havendo lei que vede
tal prática. Outrossim, no caso concreto, também foi demonstrada causa
negocial decorrente do interesse na associação pessoal com o sócio pessoa
física, o que é uma justificativa extra-tributária que se coaduna com a sua
participação pessoal no Conselho de Administração e na gestão da
empresa, posição que manteve até o ano de 2016. A efemeridade que se
verifica no caso concreto é a titularidade das ações pela Holding, e não
pelas pessoas físicas, que as detiveram ao longo de 30 anos.

104-21.497 (2007) AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXTRATRIBUTÁRIA - O princípio da liberdade de
auto-organização, mitigado que foi pelos princípios constitucionais da
isonomia tributária e da capacidade contributiva, não mais endossa a
prática de atos sem motivação negocial, sob o argumento de exercício de
planejamento tributário.



Análise dos Atos Praticados pelo Contribuinte
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▪ Teste da Legalidade

▪ Crivo das patologias

▪ Âmbito interno: Motivo e 
finalidade

▪ Âmbito externo: Inserção no 
contexto das atividades da 
Empresa



O Exemplo 
dos Modelos 

de 
Fragmentação 

Contratual
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▪ A indução normativa à

fragmentação contratual.

▪ Modelos legítimos e ilegítimos de

fragmentação de contratos.



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.”
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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.”
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Redução de Capital e Venda de Ativo na PF
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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
50



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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Empresa Veículo
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Brasil

Brasil

Brasil

Adquirente no Brasil

Brasil

Alemanha

Brasil

Adquirente no Exterior

EV EV

Brasil

Brasil

Brasil

Adquirente FIP

EV

FIPPJPJ

ADQUIRIDA ADQUIRIDA ADQUIRIDA



Empresa Veículo

Acórdão nº 9101-003.208 (2017) - CSRF

“AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. UTILIZAÇÃO

DE EMPRESAVEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL

Não produz o efeito tributário pretendido 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, em operações em sequência feitas em curto espaço de tempo

entre a integralização de capital na incorporada e posterior evento de

incorporação reversa. Nestes casos resta caracterizada a utilização da

incorporada como mera empresa-veículo para transferência do ágio à

incorporadora.”
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Empresa Veículo

Acórdão nº 1201-001.507 (2016)

“REQUISITOS PARA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. EXISTÊNCIA DE PROPÓSITO

NEGOCIAL.

Ausente conduta tida como simulada, fraudulenta ou dolosa, a busca de eficiência

fiscal em si não configura hipótese de perda do direito de dedução do ágio, ainda

que tenha sido a única razão aparente da operação. A existência de outras razões

de negócio que vão além do benefício fiscal, apenas ratifica a validade e eficácia

da operação.

UTILIZAÇÃO DE EMPRESAVEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA

DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.

A utilização de empresa-veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si

só, não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a

simulação, dolo ou fraude.”
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Ágio Interno

As Cinco “Situações” da Lei nº 12.973/14

▪ Manutenção da neutralidade para o passado

▪ Neutralidade para o futuro

▪ Dois balanços

▪ Omissões

▪ Incorporação do novo padrão contábil
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Ágio Interno

As Cinco “Situações” da Lei nº 12.973/14

▪ Adequação da legislação tributária ao novo padrão contábil para o

reconhecimento da mais valia e do ágio por rentabilidade futura

▪ Manutenção do aproveitamento fiscal após a incorporação via depreciação

ou amortização (esta, exclusivamente para fins fiscais)
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Ágio Interno

É possível utilizar o novo padrão 

contábil como critério para a 

interpretação do artigo 20 do DL nº 

1.598/77 (anterior à Lei nº 

12.973/14) e do artigo 7º da Lei nº 

9.532/97?

61



Ágio Interno

Acórdão nº 9101-003.364 (2018) - CSRF

“[...] MULTA QUALIFICADA. ATOS SOCIETÁRIOS SEM PROPÓSITO

NEGOCIAL. ÁGIO DESPROVIDO DE SUBSTNCIA ECONÔMICA.

PROCEDÊNCIA. Se os fatos retratados nos autos deixam foram de dúvida a

intenção do contribuinte de, por meio de atos societários diversos, desprovidos

de propósito negocial, gerar ágios artificiais, despidos de substância

econômica e, com isso, reduzir a base de incidência de tributos, descabe

afastar a qualificação da multa aplicada pela Fiscalização. [...] ÁGIO DE SI

MESMO. INCONSISTÊNCIA. Carece de consistência econômica ou

contábil o ágio surgido no bojo de entidades sob o mesmo controle, o

que obsta que se admitam suas consequências tributárias. ÁGIO.

UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. Não há como aceitar a dedução da

amortização do ágio artificialmente criado com a utilização de empresa veículo,

formalmente constituída, não obstante despida de propósito negocial.”
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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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Vendas Indiretas de Ativos

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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Vendas Indiretas de Ativos

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).”
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Vendas Indiretas de Ativos
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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.



Vendas Indiretas de Ativos
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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.



Vendas Indiretas de Ativos
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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



Motivação 
Extratributária

Pró 
Contribuinte

71

▪ A questão central é o
desnaturamento das
características típicas dos atos ou
negócios jurídicos.

▪ A motivação extratributária é um
argumento para justificar uma
operação sem causa, não um
fundamento isolado para justificar a
desconsideração e requalificação
dos atos praticados pelo
contribuinte.



Atividade 

Econômica 

Substantiva

72

▪ Instrução Normativa nº 1.037/2010

Art. 2º [...]

Parágrafo único. Para fins de identificação de
regimes fiscais privilegiados previstos nos incisos
III e IV do caput, entende-se que a pessoa
jurídica que exerce a atividade de holding
desempenha atividade econômica substantiva
quando possui, no seu país de domicílio,
capacidade operacional apropriada para os
seus fins, evidenciada, entre outros fatores, pela
existência de empregados próprios qualificados
em número suficiente e de instalações físicas
adequadas para o exercício da gestão e efetiva
tomada de decisões relativas:

I - ao desenvolvimento das atividades com o fim
de obter rendas derivadas dos ativos de que
dispõe; ou

II - à administração de participações societárias
com o fim de obter rendas decorrentes da
distribuição de lucro e do ganho de capital.



Fim da Parte 3



Tributação Internacional no Século XXI

▪ Competição fiscal prejudicial (“Harmful Tax Competition”)

▪ Crise do Imposto de Renda (problemas de caracterização de

localização da renda)

▪ Globalização e a nova atuação das empresas multinacionais

▪ Desenvolvimentos tecnológicos mudam a forma de se fazer

negócios

▪ Importância do setor de serviços e dos intangíveis

▪ Crise econômica mundial

74



Mudança de Cenário
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O GRANDE PARADOXO

COMPETIÇÃO VS. COOPERAÇÃO



Mudança de Cenário
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“We are not accusing you 
of being illegal, we are 
accusing you of being 

immoral.”

Margaret Hodge
Ex-Chair of the Public 

Accounts Committee (UK)



Mudança de Cenário
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AFINAL ...

O QUE É O “FAIR SHARE 

OF TAX” 

DEVIDO A UM PAÍS?



A Reação: O Projeto BEPS da OCDE/G-20

▪ Action 1: Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy

▪ Action 2: Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements

▪ Action 3: Designing Effective Controlled Foreign Company Rules

▪ Action 4: Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other

Financial Payments

▪ Action 5: Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into

Account Transparency and Substance l Instrução Normativa nº 1.658/2016

▪ Action 6: Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate 

Circumstances
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A Reação: O Projeto BEPS da OCDE/G-20

▪ Action 7: Preventing the Artificial Avoidance of Permanent

Establishment Status

▪ Actions 8-10: Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation

▪ Action 11: Measuring and Monitoring BEPS

▪ Action 12: Mandatory Disclosure Rules

▪ Action 13: Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-

Country Reporting l Instrução Normativa nº 1.681/2016
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A Reação: O Projeto BEPS da OCDE/G-20

▪ Action 14: Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective l

Instrução Normativa nº 1.846/2018

▪ Action 15: Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax

Treaties
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BEPS Inclusive Framework

▪ Adoção do “inclusive framework” como forma de superação dos

questionamentos de legitimidade da OCDE.

▪ Pacote de adoção mínimo: Ações 5, 6, 13 e 14.

▪ Compromisso brasileiro de incorporação das recomendações nessas

ações.
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BEPS e os Reflexos sobre o Planejamento 

Tributário no Brasil

▪ Principais influências do Projeto BEPS no debate sobre planejamento

tributário no Brasil:

▪ Ação 5:

▪ Transparência fiscal de rulings

▪ Conceito de atividade econômica substantiva

▪ Ação 6:

▪ Abuso na utilização de tratados

▪ Depende da implementação das recomendações do BEPS
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BEPS e os Reflexos sobre o Planejamento 

Tributário no Brasil
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AFINAL ...

QUAL A DIFERENÇA ENTRE 
“PLANEJAMENTOS FISCAIS 

AGRESSIVOS” E 
“PLANEJAMENTOS FISCAIS 

ABUSIVOS”?



Treaty Shopping
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A

C

Alíquota do IRRF = 15%

A

C

Alíquota do IRRF = 15%

Alíquota no tratado B-C = 0

B

Países A e C não possuem 
tratado

Países B e C possuem 
tratado



Treaty Shopping: Cláusula PPT

▪ Novo Protocolo ao Tratado Brasil-Argentina (Artigo 16)

“1. Não obstante outras disposições da presente Convenção, um benefício da

presente Convenção não será concedido em relação a um componente de

renda ou de capital se for razoável concluir, com base em todos os fatos e

circunstâncias relevantes, que obter esse benefício constituiu um dos

objetivos principais de um acordo ou operação que tenha resultado,

direta ou indiretamente, nesse benefício, a menos que seja demonstrado

que a concessão de tal benefício nessas circunstâncias estaria de acordo com

o objeto e propósito das disposições pertinentes da presente Convenção.”

▪ “Se for razoável concluir” e discricionariedade.

▪ Dificuldades nos casos em que se identificam objetivos tributários e

objetivos não tributários.
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