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Planejamento tributário,
tratamentos diferenciados e
induções legislativas:
simplificando um conceito
complexo.

Planejamento Tributário: Linha do Tempo

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.

2002

LC nº 104

MP nº 66

ADI nº 2.446

Lei nº 10.637
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Planejamento Tributário: Linha do Tempo
Elisão e Evasão Fiscal – Sampaio Dória (1970)
a) Evasão imprópria: (abstenção de incidência)
Evasão Omissiva
(Intencional ou não)

a) Intencional (sonegação)
b) Evasão por inação
b) Não-intencional (erro)

a) Ilícita (fraude, simulação)
Evasão Comissiva
(Intencional)
b) Lícita (Elisão fiscal ou economia fiscal)
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“Casa e Separa”
PJ 1
Ativo

PJ 1

PJ 2

Passivo

Invest. PJ 2

100.000,00

Capital

100.000,00

Total

100.000,00

Total

100.000,00

PJ 2

PJ 4
Comprador

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 3
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“Casa e Separa”
PJ 1
Ativo
Invest. PJ 2

300.000,00

Total

PJ 1

Passivo

300.000,00

PJ 4
Comprador

Capital

100.000,00

Rec. Eq.
Patrimonial

200.000,00

Total

300.000,00

PJ 2
Ativo

PJ 2

Caixa

300.000,00

Inv. PJ 3

100.000,00

Total

PJ 3

Passivo

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.

400.000,00

Capital

133.333,00

Reserva de
ágio

266.667,00

Total

400.000,00
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“Casa e Separa”
PJ 1
Ativo
Invest. PJ 2

300.000,00

Total

PJ 1

PJ 4
Comprador

300.000,00

Capital

100.000,00

Rec. Eq.
Patrimonial

200.000,00

Total

300.000,00

PJ 2
Ativo
Caixa

PJ 2

Passivo

Passivo
300.000,00

PJ 2’
Total

300.000,00

Capital

100.000,00

Reserva de
ágio

200.000,00

Total

300.000,00

PJ 2’
Ativo

PJ 3

Inv. PJ 3

Total

Passivo
100.000,00

100.000,00

Capital

33.333,00

Reserva de
ágio

66.667,00

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.
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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

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.
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Transição de Modelos
§

Acórdão nº 101-95552 – 2006 (Casa e Separa)

“IRPJ – ATO NEGOCIAL – ABUSO DE FORMA – A ação do contribuinte de
procurar reduzir a carga tributária, por meio de procedimentos lícitos, legítimos
e admitidos por lei revela o planejamento tributário. Porém, tendo o Fisco
demonstrado à evidência o abuso de forma, bem como a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária, cabível a desqualificação do negócio
jurídico original, exclusivamente para efeitos fiscais, requalificando-o
segundo a descrição normativo-tributária pertinente à situação que foi
encoberta pelo desnaturamento da função objetiva do ato.”
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Transição de Modelos
§

Acórdão nº 104-21.498 – 2006 (Casa e Separa)

“SIMULAÇÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO - Se o conjunto probatório evidencia
que os atos formais praticados (reorganização societária) divergiam da real
intenção subjacente (compra e venda), caracteriza-se a simulação, cujo elemento
principal não é a ocultação do objetivo real, mas sim a existência de objetivo
diverso daquele configurado pelos atos praticados, seja ele claro ou oculto.
OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQUÊNCIA - O fato de cada uma das
transações, isoladamente e do ponto de vista formal, ostentar legalidade, não
garante a legitimidade do conjunto de operações, quando fica comprovado que os
atos praticados tinham objetivo diverso daquele que lhes é próprio.
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.”
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Transição de Modelos
§

Acórdão nº 204-02.895 – 2007 (IOF e AFACs)

“IOF. CRÉDITO SOBRE MÚTUO. ABUSO DE FORMA. Provado o abuso, deve
o Fisco desqualificar o negócio jurídico original, exclusivamente para efeitos
fiscais, requalificando-o segundo a descrição normativo-tributária pertinente à
situação que foi encoberta pelo desnaturamento da função objetiva do ato.
Recurso provido em parte.”
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Transição de Modelos
§

Acórdão nº 1103-00.501 – 2011 (Ágio Interno e Sociedade Veículo)

“CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS.
ENCARGO DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO GERADO COM UTILIZAÇÃO DE
SOCIEDADE VEÍCULO. ÁGIO DE SI MESMO. ABUSO DE DIREITO .
O ágio gerado em operações societárias, para ser eficaz perante o Fisco, deve
decorrer de atos econômicos efetivamente existentes. A geração de ágio de
forma interna, ou seja, dentro do mesmo grupo econômico, sem a alteração do
controle das sociedades envolvidas, sem qualquer desembolso e com a
utilização de empresa inativa ou de curta duração (sociedade veículo) constitui
prova da artificialidade do ágio e torna inválida sua amortização. A utilização
dos formalismos inerentes ao registro público de comércio engendrando
afeiçoar a legitimidade destes atos caracteriza abuso de direito.”
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Segunda Fase: Transição
Características desta Segunda Fase
§

Fim da dicotomia evasão / elisão, com a desconsideração de atos
chamados elusivos.

§

Ausência de padrão na fundamentação do ato de desconsideração:
simulação, abuso de formas, abuso de direito, ausência de propósito
negocial.

§

“Esquecimento” do parágrafo único do artigo 116 do CTN.

§

Utilização do agravamento da multa como forma de induzir o contribuinte
a evitar o planejamento tributário.
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A Questão do Agravamento das Multas
§

Lei nº 9.430/1996

“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1º O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. [...]”
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A Questão do Agravamento das Multas
§

Lei nº 4.502/1964

“Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido
a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
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Momento Atual
§

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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Momento Atual
§

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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Momento Atual
§

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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Momento Atual
§

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.

24

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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Posições sobre o Artigo 116,
Parágrafo Único, do Código
Tributário Nacional

Posição 1: Limitação de Desconsideração
Passível de
Desconsideração

Economia
Tributária Legítima

§

Fundada principalmente nos princípios da legalidade e da tipicidade, na
liberdade de organização e na vinculação do intérprete da legislação
tributária a conceitos e forma de Direito Privado.

§

Parágrafo único do artigo 116 do CTN seria inútil, por replicar regra contra a
simulação que já existia no artigo 149, ou seria inconstitucional se fosse
uma verdadeira regra contra a elusão tributária.

§

Necessidade de verificação das posições diante de situações concretas.

Posição 2: Controle Lastreado no P.U. do Art. 116
Passível de
Desconsideração

Economia
Tributária Legítima

§

Possibilidade ampla de desconsideração de atos e negócios jurídicos
considerados dissimulatórios.

§

Fundamentação no parágrafo único do artigo 116 do CTN, considerado
eficaz em razão da existência de Lei de sobre processo administrativo
fiscal.

§

Posição atualmente acolhida pela CSRF: Ver Acórdãos no 9101-003.447 e
no 9101-002.953.

Posição 3: Controle Independente do P.U. do Art.
116 – Marco Aurélio Greco
Passível de
Desconsideração

Economia
Tributária Legítima

§

Possibilidade ampla de desconsideração de atos e negócios jurídicos
considerados dissimulatórios.

§

Fundamentação na teoria geral do direito, no Código Civil e no Código
Tributário, mas não no parágrafo único do artigo 116 do CTN, reservado
para os debates da “Terceira Fase”.

§

Posição que prevalece na maioria das decisões da CSRF.

Posição 4: Controle com base no Art. 149, VII do
CTN – Sergio André Rocha
Passível de
Desconsideração

Economia
Tributária Legítima

§

Possibilidade restrita de desconsideração de atos e negócios jurídicos nos
casos em que houver artificialidade evidente, com distorção do perfil
objetivo dos atos ou negócios jurídicos.

§

Fundamentação no artigo 149, VII, do CTN. Parágrafo único do artigo 116
teria que ser regulamentado para ser válido.

A polarização no campo do
planejamento tributário é mais
teórica do que concreta.

CASO 1 – O “SEGURO DOTAL”
27/12/1948

Seguradora

02/01/1949

Seguradora

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
Douglas Yamashita

Planejamento
Legítimo

Planejamento
Abusivo

Critério
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
Sacha Calmon

Simul./Fraude à Lei
Simulação
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CASO 2 – “Incorporação às Avessas”
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.

01/08/1983: RBI Ltda. [com prejuízo] sobre cisão e separa o prejuízo.
21/09/1983: RBI Ltda. [empresa com prejuízo fiscal] incorpora RC Ltda.
22/09/1983: RBI Ltda. passa a se chamar RC Ltda.
21/12/1984: HI Inc. e HSAS Inc. transferem sua participação em HI Ltda. para R Inc.
21/12/1984: HI Ltda. passa a se chamar RS Ltda.
24/12/1984: RBI Ltda. vende a totalidade das quotas de RC Ltda.
28/12/1984: RS Ltda. [empresa em pré-falência c/ passivo a descoberto e prejuízos fiscais) incorpora RC Ltda.
29/12/1984: RS Ltda. Volta a ser chamada RC Ltda. com a mesma sede e atividade econômica.
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.
26/11/1985: PAK Ltda. Passa a ser chamada RRG Ltda.
27/11/1985: RRG Ltda. [empresa com prejuízo fiscal] incorpora RC Ltda.
27/11/1985: RRG Ltda. passa a ser chamada RC Ltda.
27/12/1985: UME SA sofre uma cisão, ficando apenas com prejuízo fiscal.
29/08/1986: RBI Ltda. Adquire UME SA.
06/10/1986: UME SA vira UME Ltda.
15/10/1986: UME Ltda. [empresa com prejuízo fiscal] incorpora RC Ltda.
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 (DecretoLei 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
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Hugo de Brito Machado

Planejamento
Legítimo

Planejamento
Abusivo
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Simulação
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Simulação
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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 10614.244 (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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Planejamento Tributário
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no tratamento do
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Estudos de Casos

Redução de Capital e Venda pela
Pessoa Física

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
1

2
Venda

PJ 1

PJ 2

PJ 2

PJ 3

PJ 2

- Situação 1: A redução ocorreu um
ano antes da venda.
- Situação 2: A redução ocorreu uma
semana antes da venda.
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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
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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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Venda de Ativos Não Circulantes
Colocados para a Venda

Venda de Ativos não Circulantes
Lei das S/A
“Art. 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do
patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a
análise da situação financeira da companhia.
§ 1º No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de
liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos:
I – ativo circulante; e
II – ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo,
investimentos, imobilizado e intangível.”
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Venda de Ativos não Circulantes
Lei das S/A
“Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
[...]
III - em investimentos: as participações permanentes em outras sociedades e os
direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não se
destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa;
[...]
IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos
destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou
exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que
transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens; [...].”
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Venda de Ativos não Circulantes
CPC nº 31
“6. A entidade deve classificar um ativo não circulante como mantido para venda se o seu valor
contábil vai ser recuperado, principalmente, por meio de transação de venda em vez do uso contínuo.
7. Para que esse seja o caso, o ativo ou o grupo de ativos mantido para venda deve estar disponível
para venda imediata em suas condições atuais, sujeito apenas aos termos que sejam habituais e
costumeiros para venda de tais ativos mantidos para venda. Com isso, a sua venda deve ser
altamente provável.
8. Para que a venda seja altamente provável, o nível hierárquico de gestão apropriado deve estar
comprometido com o plano de venda do ativo, e deve ter sido iniciado um programa firme para
localizar um comprador e concluir o plano. Além disso, o ativo mantido para venda deve ser
efetivamente colocado à venda por preço que seja razoável em relação ao seu valor justo corrente.
Ainda, deve-se esperar que a venda se qualifique como concluída em até um ano a partir da data da
classificação, com exceção do que é permitido pelo item 9, e as ações necessárias para concluir o
plano devem indicar que é improvável que possa haver alterações significativas no plano ou que o
plano possa ser abandonado.”
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Venda de Ativos não Circulantes
Instrução Normativa nº 1.700/2017
“DO ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA
Art. 279. Não integram a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins apurados no regime de incidência não cumulativa
a que se referem a Lei nº 10.637, de 2002, e a Lei nº 10.833, de 2003, as
outras receitas de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei nº 6.404, de
1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante classificado
como investimento, imobilizado ou intangível.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se inclusive no caso de o bem
ter sido reclassificado para o ativo circulante com intenção de venda por
força das normas contábeis e da legislação comercial.”
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Venda de Ativos não Circulantes
Solução de Consulta COSIT nº 347/2017
“LUCRO PRESUMIDO.
RECEITA OBTIDA.

PARTICIPAÇÃO

SOCIETÁRIA.

ALIENAÇÃO.

A receita obtida na alienação de participação societária de caráter não
permanente por pessoa jurídica que tenha como um de seus objetos
sociais a compra e venda de participações societárias deve ser computada
como receita bruta, integrando a base de cálculo imposto apurado com base
no lucro presumido. O percentual de presunção a ser aplicado é de 32%. A
alienação de participação societária de caráter permanente está sujeita à
apuração do ganho de capital, que deve ser diretamente computado na base
de cálculo do imposto.”
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Venda de Ativos não Circulantes
Acórdão nº 1402-002.874 (2018)
“OMISSÃO DE RECEITAS. LUCRO PRESUMIDO. RECEITA OPERACIONAL.
VENDA DE TERRENO POR EMPRESA (SPE) ESTATUTARIAMENTE DEDICADA
À INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CONCEITO DE RECEITA BRUTA IMOBILIÁRIA
ABRANGENTE. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO OU ONERAÇÃO FISCAL
DISTINTA ENTRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. MANUTENÇÃO CONTÍNUA EM
ESTOQUE E EXCLUSIVA INTENÇÃO DE ALIENAÇÃO.
Na hipótese de Sociedade de Propósito Específico, originalmente constituída
para promover incorporação em terreno de sua propriedade sempre mantido
em conta do ativo circulante, que não obtêm êxito na realização imobiliária
pretendida inicialmente e aliena regularmente tal imóvel de seu estoque, mesmo
sem edificações ou desdobros, a receita percebida pode ser classificada como
operacional, ficando sujeita ao coeficiente de presunção de 8%, determinado pelo
art. 15 da Lei nº 9.249/95, para a obtenção da base de cálculo.”
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Venda de Ativos não Circulantes
Acórdão nº 1302-002.327 (2017)
“IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. VENDA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE. GANHO DE
CAPITAL. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. ATIVO
CIRCULANTE. EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
A receita obtida com da venda de bens do ativo permanente sujeita-se à apuração de
ganho de capital. No regime do lucro presumido, o ganho de capital deve ser somado à
base de cálculo, obtida pela aplicação de percentual pertinente à atividade econômica
sobre a receita bruta auferida no trimestre. Para efeitos tributários, a receita
proveniente da venda de imóveis, que não foram construídos ou adquiridos com
tal finalidade, mas, diversamente, para serem usados como meio de obtenção de
renda ou para o desempenho de atividade econômica prevista no objeto social da
empresa, sujeita-se à apuração de ganho de capital, independentemente, de a
atividade imobiliária também integrar aquele objeto e da reclassificação contábil,
efetivada, no ano-calendário precedente ao da venda, pela transferência dos bens do
ativo permanente para o ativo circulante, como se mercadorias fossem.”
69

Venda de Ativos não Circulantes
Acórdão nº 1102-001.085 (2014)
“LUCRO PRESUMIDO. BENS PASSÍVEIS DE INTEGRAR O ATIVO CIRCULANTE
E O ATIVO IMOBILIZADO. TRANSFERÊNCIA DE CONTAS.
A empresa optante pelo lucro presumido que comercializa bens suscetíveis de
serem contabilizados tanto no ativo permanente como na conta estoques, em
virtude de suas atividades desenvolvidas constarem, em ambos os casos, de seu
objeto social, pode transferir da primeira conta para segunda o respectivo bem
a ser destinado para futura comercialização sem a necessidade de apurar o
correspondente ganho de capital, contanto que seja adotado um conjunto de
procedimentos sistematizados, baseados nas normas e padrões de contabilidade
geralmente aceitos.”
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Venda de Ativos não Circulantes
Acórdão nº 1401-001.225 (2014)
“RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. ANÁLISE DO
CONTEXTO.
O simples fato de o imóvel estar alugado é insuficiente para desvirtuar a sua
característica de estoque. Deve-se avaliar o contexto operacional para concluir
acerca da correta contabilização do ativo.”

71

Utilização de Empresas Veículo

Empresa Veículo
Adquirente no Brasil

PJ

Adquirente no Exterior

EV

EV

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Alemanha

Brasil

ADQUIRIDA

FIP

PJ

EV

Adquirente FIP

ADQUIRIDA

Brasil

ADQUIRIDA

Brasil
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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 no Regime Anterior
à Lei nº 12.973/2014

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

77

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?
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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
Participações Societárias no
Brasil

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
Situação 1

Situação 2
Compra e venda

França

Alemanha

Compra e venda

França

Alemanha

Lux.

Brasil

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

Brasil
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Vendas Indiretas de Ativos

Compra e venda

França

Lux.

Brasil

Fatos:

Alemanha

- 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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Vendas Indiretas de Ativos

Compra e venda

Fatos:

Alemanha

França

- 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.

Lux.

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

Brasil

México

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

Segregação de atividades
Acórdão nº 9101-002.794 (2017) - CSRF
“LIVRE INICIATIVA. LIBERDADE NEGOCIAL. ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA
INTEGRADA COM OS VALORES DA LEI MAIOR. ESTADO DEMOCRÁTICO DE
DIREITO. ESTADO FISCAL.
A Lei Maior, ao discorrer sobre os princípios gerais da atividade econômica, dispõe no
art. 170, parágrafo único, que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer
atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos
casos previstos em lei e estabelece no art. 1º, dentre os princípios fundamentais, o da
livre iniciativa. São valores que devem ser balizados considerando-se a
necessidade de o Estado arrecadar tributos para exercer sua função primordial.
Não há que se falar em Estado Democrático de Direito sem que exista o Estado
Fiscal.”
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Segregação de Atividades
Acórdão nº 9101-002.794 (2017) - CSRF
“CONSTRUÇÕES ARTIFICIAIS. BUSCA DESVIRTUADA DE REGIME DE TRIBUTAÇÃO
MAIS FAVORÁVEL. Uma coisa é uma organização societária, entre empresas do mesmo
grupo, optar por constituir uma empresa (ou mais) para importação de insumos e fabricação
de produtos, e vender tais produtos para uma outra empresa (ou mais), para revender os
produtos para o mercado. Optou por segregar, em empresas diversas, o ciclo da
produção e venda dos produtos. A essência da liberdade negocial, sob a perspectiva dos
fundamentos da Lei Maior, resta atendida. Situação completamente diferente é essa mesma
organização societária, que poderia funcionar como apenas uma empresa, aproveitar-se da
segregação do ciclo de produção e venda e criar várias empresas para se valer de regimes de
tributação diferenciados visando especificamente redução da carga tributária. É artificial
construção no qual se concentram os dispêndios do grupo econômico em uma empresa
criada sob o regime de tributação do lucro real a ponto de tornar a apuração deficitária,
e se direcionam receitas em empresas com regime de tributação do lucro presumido,
com base de cálculo sobre o faturamento reduzida. Pessoas jurídicas devem fabricar
produtos, e não despesas artificiais.”
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Segregação de Atividades
Acórdão nº 1301-002.921 (2018)
“IRPJ/CSLL SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA
O direito de se auto-organizar autoriza a constituição de sociedades
pelos mesmos sócios, que tenham por escopo atividades similares,
complementares ou mesmo distintas. Se corretamente constituídas e
operadas, afasta-se o entendimento de que se trata de mera simulação. Para
que determinada operação seja considerada simulada, devem ser
consideradas as características do caso concreto, demonstradas através de
provas.”
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Segregação de Atividades
Acórdão nº 9101-002.794 (2018)
“SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Simular é o ato de fingir, mascarar, esconder a realidade, camuflar o objetivo
de um negócio jurídico valendo-se de outro, eis que o objetivo intentado seria
alcançado por negócio diverso, daí o motivo de o artigo 167 do Código Civil
dispor que o negócio jurídico simulado será nulo.
Não é simulação o desmembramento das atividades por empresas do
mesmo grupo econômico, objetivando racionalizar as operações e
diminuir a carga tributária.
Recurso de Ofício Negado”
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Aspectos Fiscais dos AFACs

Aspectos Fiscais dos AFACs
§

Potencial incidência do IOF sobre os adiantamentos para futuro aumento de
capital.

§

Aplicação de regras de Distribuição Disfarçada de Lucros (DDL).
§ Inexistência de regra de DDL obrigando o reconhecimento de receita (artigo
464, VI, do RIR c/c o artigo 467, V).
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Aspectos Fiscais dos AFACs
Parecer Normativo CST nº 17/1984
“IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS
M.N.T.P.J.: 2.28.05.00 - Adições ao Lucro Líquido
2.99.01.00 - Da Aplicação das Normas de Legislação do Imposto de Renda.
Não é exigível a observância ao disposto no artigo 21 do Decreto-lei nº 2.065/83 à
pessoa jurídica que fizer adiantamento de recursos financeiros, sem remuneração,
para sociedade coligada, interligada ou controlada, desde que: (1) o adiantamento
se destine, especifica e irrevogavelmente, ao aumento do capital social da
beneficiária e (2) a capitalização se processe, obrigatoriamente, por ocasião da
primeira AGE ou alteração contratual posterior ao adiantamento ou, no
máximo, até 120 dias contados do encerramento do período-base da
sociedade tomadora dos recursos.”
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Aspectos Fiscais dos AFACs
Instrução Normativa SRF nº 127/1988 (Revogada pela IN nº 79/2000)
“1. Os adiantamentos de recursos financeiros, sem remuneração ou com
remuneração inferior às taxas de mercado, feitos por uma pessoa jurídica à
sociedade coligada, interligada ou controlada, não configuram operação de mútuo,
sujeita à observância do disposto no art. 21 do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de
outubro de 1983, desde que:
a) entre a prestadora e a beneficiária haja comprometimento, contratual e
irrevogável, de que tais recursos se destinem a futuro aumento de capital; e
b) o aumento de capital seja efetuado por ocasião da primeira Assembléia-Geral
Extraordinária ou alteração contratual, conforme o caso, que se realizar após o
ingresso dos recursos na sociedade tomadora.”
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Aspectos Fiscais dos AFACs
Acórdão nº 3401-004.365 (2018)
“IOF. ADIANTAMENTO PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL AFAC.
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS. INCIDÊNCIA.
Os adiantamentos para futuros aumentos de capitais (AFAC) entre pessoas
jurídicas interligadas, para que não configurem operações de crédito, devem ser
precedidos de compromisso formal irrevogável, firmado por ambas as partes, que
os recursos se destinam exclusivamente a aumento de capital e que esta
integralização ocorra até a primeira Assembleia-Geral Extraordinária (AGE) ou
alteração contratual, após o ingresso dos recursos na sociedade tomadora, além, é
claro, que os lançamento contábeis reflitam esta opção das entidades. Caso
contrário, inobservadas essas condições, deve a entrega ou disponibilização
de recursos financeiros caracterizar operação de crédito e sujeitar-se à
incidência do IOF. Recurso voluntário negado.”
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Aspectos Fiscais dos AFACs
TRF5 – Processo no 00009661220114058500 (2012)
“TRIBUTÁRIO. ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC.
INCABIMENTO DA INCIDÊNCIA DO IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES
FINANCEIRAS. [...] II. O AFAC - adiantamento para futuro aumento de capital
corresponde a valores recebidos pela empresa de seus acionistas ou quotistas
destinados a serem utilizados como futuro aporte de capital. Na hipótese, a autora
informou ter realizado em favor de suas empresas coligadas o adiantamento para futuro
aumento de capital, demonstrando não ter a operação configuração de mútuo para fins
de incidência do IOF, sobre parte do crédito constituído no processo administrativo n.º
10510.003371/2006-41. III. Não se faz obrigatória à comprovação do adiantamento
para futuro aumento de capital mediante a celebração de contrato escrito,
podendo ser demonstrado por meio de registro nas escrituras fiscais da empresa.
IV. No caso de não haver autorização no estatuto (art. 166, II c/c o art. 168 da Lei n.º
6.404/76), o aumento do capital será realizado em assembleia geral extraordinária, a
qual não possui prazo para acontecer. Também na legislação societária não se verifica
prazo para que o aumento do capital ocorra.”
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Fragmentação Contratual

Fragmentação de Contratos
§

A fragmentação contratual legítima e ilegítima.
§ Situações em que a pessoa jurídica tem mais de uma atividade-fim.
§ Situações em que a pessoa jurídica segrega atividades-meio como se
fossem independentes.

102

Fragmentação de Contratos
§

PIS/COFINS Importação e Remessas de Royalties

Solução de Divergência COSIT nº 11/2011
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ementa: Royalties. Não haverá incidência da Cofins-Importação sobre o valor
pago a título de Royalties, se o contrato discriminar os valores dos Royalties,
dos serviços técnicos e da assistência técnica de forma individualizada. Neste
caso, a contribuição sobre a importação incidirá apenas sobre os valores dos
serviços conexos contratados. Porém, se o contrato não for suficientemente claro
para individualizar estes componentes, o valor total deverá ser considerado
referente a serviços e sofrer a incidência da mencionada contribuição.”
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Fragmentação de Contratos
§

O caso dos Data Centers

Solução de Divergência COSIT nº 6/2014
“Natureza das atividades executadas por data center. Prestação de serviço e
não locação de bem móvel. Impossibilidade de segregação das despesas
com equipamentos e sua gestão das despesas com serviços de apoio.”
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Fragmentação de Contratos
§

O caso dos Data Centers

ADI nº 7/2014
“Art. 1º Os valores pagos, creditados, entregues ou remetidos por residente ou
domiciliado no Brasil para empresa domiciliada no exterior, em decorrência de
disponibilização de infraestrutura para armazenamento e processamento de dados para
acesso remoto, identificada como data center, são considerados para fins tributários
remuneração pela prestação de serviços, e não remuneração decorrente de contrato de
aluguel de bem móvel.
Parágrafo único. Sobre os valores de que trata o caput devem incidir o Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (IRRF), a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o
Apoio à Inovação (Cide-Royalties), a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e a
Cofins-Importação.”
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Atividades Personalíssimas
Desenvolvidas por Pessoas
Físicas

Atividades Personalíssimas via Pessoa
Jurídica
Lei nº 11.196/2005
“Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços
intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em
caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer
obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços,
quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às
pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.”
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Atividades Personalíssimas via Pessoa
Jurídica
Acórdão nº 2201-003.247 (2016)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERSONALÍSSIMOS POR PESSOA
JURÍDICA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 129 DA LEI Nº
11.196/05. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
O artigo 129 da Lei nº 11.196/05 determina que a relação tributária na
prestação de serviços por pessoa jurídica tem os efeitos fiscais e
previdenciários típicos da contratação de pessoa jurídica. Porém, no caso de
confusão patrimonial ou desvio de finalidade na empresa prestadora, ou
da caracterização da relação de emprego, o manto da personalidade
jurídica deverá ser desconsiderado.”
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Atividades Personalíssimas via Pessoa
Jurídica
Acórdão nº 2202-001.702 (2012)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. TRIBUTAÇÃO NA
PESSOA FÍSICA.
Os rendimentos decorrentes de serviços de natureza eminentemente pessoal, ou seja,
aqueles que decorrem do fruto do desempenho pessoal do indivíduo e que não podem
ser prestados por outrem, devem ser tributados na pessoa física do efetivo prestador do
serviço, sendo irrelevante a denominação que lhes seja atribuída ou a criação de pessoa
jurídica visando alterar a definição legal do sujeito passivo.
APLICAÇÃO DE LEI SUPERVENIENTE AO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE
CARÁTER INTERPRETATIVO
Inaplicável o art. 129 da Lei nº 11.196, de 2005, a fatos geradores pretéritos, uma vez
que o referido dispositivo legal não possui natureza interpretativa, mas sim instituiu um
novo regime de tributação.”
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Atividades Personalíssimas via Pessoa
Jurídica
TRF 2ª Região – Processo nº 0013950-19.2014.4.02.5101
“REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTELECTUAL EM CARÁTER PERSONALÍSSIMO.
RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO EM NOME DA EMPRESA CONTRATADA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA ATINGIR O
PATRIMÔNIO DO SÓCIO QUE REALIZOU O SERVIÇO. CONTRARIEDADE À
LEGISLAÇÃO VIGENTE. ART. 129 DA LEI 11.196/05 E ART. 150 DO RIR.
INEXIGIBILIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL.
1 - A questão controvertida nos autos é a autuação fiscal que atribuiu ao sócio pessoa
física a receita obtida em nome da pessoa jurídica em razão da prestação de serviço em
caráter personalíssimo, o que acarretou a cobrança adicional de imposto de renda.”
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Atividades Personalíssimas via Pessoa
Jurídica
TRF 2ª Região – Processo nº 0013950-19.2014.4.02.5101
“2 - Trata-se de remessa necessária em face de sentença que julgou procedentes os
embargos à execução fiscal, reconhecendo a inexigibilidade da cobrança com base no
art. 129 da Lei 11.196/05, por entender que a prestação de serviço pelo sócio em
caráter personalíssimo não autoriza a desconstituição da personalidade jurídica
para imputá-lo responsabilidade tributária assumida pela empresa.
3 - No caso em apreço, o embargante é jornalista, sócio majoritário da pessoa
jurídica contratada para a prestação de serviço intelectual, e ainda que exista
cláusula exigindo o caráter personalíssimo do serviço a ser por ele prestado, tal fato não
desconstitui a prestação por parte e em nome da empresa, com o recolhimento dos
tributos incidentes correspondentes. É isso o que prevê expressamente a legislação
supramencionada.”
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Atividades Personalíssimas via Pessoa
Jurídica
TRF 2ª Região – Processo nº 0013950-19.2014.4.02.5101
“4 - Vale ressaltar que não houve sonegação fiscal, muito pelo contrário: a autuação do
Fisco se deu em face do sócio pessoa física que assinou o trabalho, desconsiderando a
personalidade jurídica da empresa para atingir o seu patrimônio pessoal e exigir o
recolhimento de IRPF sobre o valor do serviço, embora a receita já houvesse sido
tributada em nome da sociedade.
5 - Como bem asseverado pela sentença a quo, não há previsão legal para a
tributação do patrimônio pessoal do sócio nesses casos, mas sim, há legislação
em sentido oposto, impedindo tal procedimento, além de o próprio regulamento do
imposto de renda estabelecer, em seu art. 150, que as empresas individuais são
equiparadas às pessoas jurídicas para efeitos de imposto de renda. Ou seja: ainda que
não se tratasse, no caso, de sociedade empresarial, mas de empresa individual, a
incidência tributária seria sobre a pessoa jurídica, e não sobre o sócio pessoa física que
prestou o serviço.”
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