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RESUMO 

 

Este artigo borda a relação dual e de poder entre fisco e contribuinte, especificamente da 

análise dos planejamentos tributários e reorganizações societárias objetivando o uso da 

melhor hermenêutica. Objetivei desvelar por meio de casos concretos e estudo de operações 

similares, ponderando os argumentos utilizados pela autoridade administrativa para considerar 

se o ato praticado pelo contribuinte era lícito ou ilícito. Através de um procedimento 

metodológico de revisão bibliográfica, intentei elencar e conceituar as restruturações 

societárias mais comumente conhecidas, a origem dos conceitos utilizados pelo fisco para 

validar um planejamento e enumerar e exemplificar os requisitos para realizar a restruturação 

pretendendo cumprir dentro do que específica à lei e o que entende a autoridade fiscal. 

Compreender que ao exercer na atividade como advogados uma reorganização societária de 

uma empresa, devemos balizar nossas decisões ao que preceitua a lei – visando praticar atos 

exclusivamente lícitos; apresentar propósito negocial nas operações para que o fisco não o 

reconheça como vazios e ainda, em caso de eventual autuação é necessário ponderar que 

análise fiscal irá ponderar dentro do fruto da intersubjetividade constitutiva. A escolha entre 

um ou outro resultado, sem a devida argumentação, pode suscitar decisões controversas e 

consequentemente, gerar insegurança jurídica.  

 

Palavras-chave: Reorganização Societária; Planejamento Tributário; Subjetividade; 

Propósito Negocial; Rejeição Social; Hermenêutica; Intersubjetividade; Autuação Fiscal. 
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INTRODUÇÃO 

Historicamente, os grandes grupos societários brasileiros originaram a partir do 

envolvimento com o Estado Brasileiro (pela privatização) ou por meio de empresas 

familiares, que por meio de aquisições, fusões e incorporações de outras empresas, puderam 

crescer e sobreviver no transcorrer do tempo.  

O crescimento exponencial deste tipo de formação no Brasil se deu a partir dos 

anos 90, com a abertura para o mercado externo ampliando o mercado consumidor. As 

empresas começaram a operar de duas formas: aumentando a capacidade nacional por meio 

de fusões de grandes grupos da mesma área; e depois diversificando os ramos de produção, 

incorporando empresas de outros setores. 

O conceito de planejamento tributário nasce de atos lícitos realizados por 

contribuintes que adotam determinadas medidas estritamente jurídicas ou econômicas no 

intuito de reduzir os custos tributários que incidem sobre sua atividade. 

Fazer planejamento tributário não é apenas garantido pela Constituição Federal, 

mas um dever legal nos termos do artigo 153 da Lei n.º 6.404/1976:  

“Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício 

de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo 

costuma empregar na administração dos seus próprios negócios”. 

Assim, por meio destas operações de reorganização societárias, as empresas 

conseguiram meios de corta custos e maximizar seus lucros. Em um mercado cada vez mais 

competitivo, essas operações transformaram-se em uma importante ferramenta de 

aproveitamento tributário e vantagem negocial. 

 Do ponto de vista tributário, a empresa eficiente seria aquela que, por meio de 

atividade lícita, busca identificar, com a indispensável antecedência, a alternativa legal e 

tributária menos onerosa para atingir determinado objetivo negocial ou patrimonial
1
.  

Pelo outro lado, há uma pressão cada vez mais e mais ágil do governo na cobrança 

de dívidas fiscais. Em 2017, a Receita Federal do Brasil superou de forma expressiva, o 

                                                             
1
 CREPALDI, Silvio. Planejamento tributário / Silvio Crepaldi.  2.ed., São Paulo: Saraiva, 2017, p.  30.  
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recorde em autuações: R$ 204,99 bilhões, o que representa um crescimento de 22,55% nas 

autuações analisando os últimos 04 anos
2
. 

Segundo o Plano Anual de Fiscalização elaboradora pela Receita para o ano de 

2018, a prioridade foi a fiscalização em grandes empresas
3
, que embora representem menos 

de 0,01% da totalidade de empresas no Brasil, foram responsáveis por 61% da arrecadação 

total em 2017.   

Ora, é cada vez mais frequente a Receita Federal do Brasil (RFB) autuar 

contribuintes por realizarem planejamentos tributários. A justificativa para determinar se um 

planeamento tributário reside na justificada da falta de propósito negocial. Contudo, essa 

exigência nunca foi prevista em lei, o que encaminha para uma jurisprudência pautada no 

subjetivismo e visando um intuito meramente arrecadatório.  

Contudo, esse confronto de ideias e interesses na relação fisco-contribuinte fica 

cada vez mais evidente, especialmente em tempos de retração econômica e a necessidade de 

arrecadação para saldar as contas públicas, os contribuintes viraram reféns da voracidade do 

fisco.  

A busca da redução de incidência tributária com propósito negocial por meio da 

restruturação societária remete ao direito do livre exercício da atividade econômica e a livre 

iniciativa, o que demanda uma mudança de paradigma do Estado e a fixação de critérios 

objetivos. 

O simples fato das empresas estarem instituídas em um grupo de sociedades não 

se pode valer para autorizar a responsabilidade tributária indiscriminada e penalizar o 

contribuinte. É necessário traçar essa linha tênue e distinguir as boas práticas para que o 

empresário não seja lesado indevidamente.  

Assim, práticas reconhecidamente lícitas, acabam por sofrer sanções devido à 

subjetividade do fisco em analisar os planejamentos tributários. As vantagens de um bom 

                                                             
2
 BRASIL, Receita Federal do. Plano Anual da Fiscalização. Subsecretaria de Fiscalização da Receita Federal do 

Brasil. Esplanada dos Ministérios, BL. P 2018 Disponível em 

http://receita.economia.gov.br/dados/resultados/fiscalizacao/arquivos-e-imagens/2018_02_14-plano-anual-de-

fiscalizacao-2018-versao-publicacao_c.pdf. Acesso em 15 de janeiro de 2019; 
3
 A Portaria Receita Federal nº 1.714, de 22 de dezembro de 2016, definiu para o ano de 2017 os parâmetros de 

definição das pessoas jurídicas diferenciadas, entre outros: (i) receita bruta acima de R$ 180 milhões; ou (ii) 

massa salarial acima de R$ 50 milhões; ou (iii) débito declarado em DCTF acima de R$ 18 milhões; ou (iv) 

débito declarado em GFIP acima de R$ 18 milhões. 
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planejamento tributário são facilmente identificadas. Contudo, a prática se mostra subjetiva, 

divergindo de entendimento a cada caso concreto.  

Condutas como planejamento tributário, blindagem patrimonial e elisão fiscal são 

boas práticas apresentadas pela doutrina e com compatibilidade do conteúdo com o 

ordenamento pátrio. 

 Ocorre que o excesso de exação da autoridade fazendária não é coibido de 

maneira apropriada e nem traz limites objetivos quando uma conduta é ou não ato ilícito. O 

poder fiscal é inerente ao próprio Estado, advém de sua soberania política, mas isso não quer 

dizer que são autorizados e não tem limites para agir.  

O objetivo deste trabalho é demonstrar a existência dessa subjetividade que 

permeia a atividade fiscalizatória, em especial em casos que houve a restruturação societária, 

buscando por meio de decisões administrativas as repercussões e entendimentos da autoridade 

fiscal, demonstrando a subjetividade ao proferir o entendimento contrário e favorável.  
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CAPÍTULO I: CONSIDERAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O PLANEJAMENTO 

TRIBUTÁRIO 

 

I. I DA RESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA  

Fusão, aquisição, incorporação, holdings e a estruturação de grupos empresariais 

são as práticas comumente conhecidas do direito societário. O objetivo dessa restruturação é o 

crescimento externo ou compartilhado de uma corporação por meio da combinação de 

negócios e de reorganizações societárias
4
. 

A reorganização societária são operações que visam modificar o tipo e/ou a 

estrutura da própria pessoa jurídica
5
. Dentre os negócios jurídicos típicos da reorganização 

societária, podemos destacar a aquisição, fusão, incorporação e transformação.  

É por meio dessas operações em que uma pessoa jurídica transfere para outra um 

conjunto de direitos e obrigações, ativos e passivos, sem prejuízo da continuidade das 

atividades, onde a sucessora absorve oque lhe foi transferido e o utiliza para o exercício de 

uma atividade empresarial
6
.  

A transformação é operação pela qual a sociedade altera seu tipo, sem implicar em 

dissolução ou liquidação; é negócio jurídico unilateral, dependendo exclusivamente da 

vontade da sociedade. A única obrigação é que a vontade social deve ser a princípio, 

declarada de forma unânime pelos acionistas
7
. 

Na transformação, o patrimônio social não sofre alterações, inexistindo qualquer 

sucessão em direitos ou obrigações, modificando drasticamente a questão da responsabilidade 

dos sócios. Diversos são os exemplos: como a transformação de sociedades limitadas para 

anônimas e empresário individual para sociedade limitada, e vice-versa.  

Não obstante, qualquer medida de transformação deve ter como liame o princípio 

da preservação da empresa garantido à permanência da empresa e o seu regular exercício, 

independentemente da alteração societária. 

                                                             
4
 BOTREL, Sérgio. FUSÕES E AQUISIÇÕES. 5. ed. São Paulo : Saraiva, 2017. p23. 

5
 CAMPINHO, Sérgio. Curso de Direito Comercial – Sociedade Anônima. 3 Ed. São Paulo. Saraiva Educação. 

2018. p. 407. 
6
 MUNIZ, Ian; BRANCO, Adriano Castello. Fusões e Aquisições: aspectos fiscais e Societários. São Paulo: 

Quartier Latin. 2007. p. 58. 
7
  BOTREL, Sérgio. FUSÕES E AQUISIÇÕES. 5. ed. São Paulo : Saraiva, 2017. p. 40. 
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 Já a incorporação acontece quando uma ou mais sociedades (incorporadas) – de 

qualquer tipo – são absolvidas por outra (incorporadora), sucedendo em todos os direitos e 

obrigações. Neste processo, as empresas incorporadas são extintas e a incorporadora 

permanece com a sua personalidade jurídica intacta. 

A fusão é a união de duas ou mais sociedades para formar uma nova empresa, 

sucedendo em todos os direitos e obrigações. Essa nova sociedade é constituída por meio do 

somatório dos patrimônios líquidos das sociedades que fundiram. O objetivo desse tipo de 

combinação é a soma dos seus recursos patrimoniais e empresarias. Nesse tipo, a 

responsabilidade recai sobre os direitos, obrigações e responsabilidades das sociedades ora 

fusionadas, serão de responsabilidade da nova sociedade
8
. 

Por fim, cisão é quando uma sociedade transfere, para uma ou mais sociedades, 

parcelas do seu patrimônio. Pode-se fazer a sucessão de todo o patrimônio (cisão total), na 

qual a sociedade cindida restará extinta; ou ainda, se a transferência for parcial (cisão parcial), 

a sociedade não se extinguirá, ocorrendo somente a divisão do capital.  

Diferentemente das outras alterações societárias, a cisão tem como principal 

objetivo a reorganização da atividade societária, repartindo o patrimônio em novas empresas, 

para que cada uma possa explorar o seu segmento específico de mercado, visando uma melhor 

administração, especialização e investimentos. 

Ademais, a cisão é uma operação que facilita a separação patrimonial e de 

negócios, sem ter que recorrer à dissolução da empresa. Bem como, pode ser utilizada como 

instrumento de concentração
9
: por meio da combinação de operações como etapa preparatória 

à incorporação, para que o patrimônio da empresa cindida seja incorporado em outra 

sociedade.  Nessa hipótese, a empresa que incorpora a cindida responde somente sobre as 

obrigações e direitos relacionados àquele ato.  

Por fim, o conceito de planejamento tributário consiste uma séria de condutas 

lícitas adotadas pelo contribuinte, e que tem como efeito a redução ou não pagamento do 

tributo. Condutas  

                                                             
8
 LUGOBONI, Leonardo. Combinação de Negócios como Forma de Planejamento Tributário Disponível no 

endereço eletrônico: http://www.inovarse.org/sites/default/files/T14_0143_13.pdf. Acesso realizado em 

21/02/2019 . 
9
 EIZIRIK, Nelson. A lei das S/A Comentada - volume III. 2 ed. São Paulo. Quartier Latin/ Atlântico Pacífico. 

2015, p. 256. 

http://www.inovarse.org/sites/default/files/T14_0143_13.pdf
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O planejamento se inicia a partir da avaliação e estimação do impacto. Inclusive, 

na dicção do artigo 225 da Lei das Sociedades Anônimas
10

, determina que a nova formação 

societária no ato de contratual de reorganização explanem os motivos da operação. 

 O protocolo é uma peça bastante esclarecedora das condições de que se reveste a 

operação, servindo tanto aos acionistas e sócios, majoritários e minoritários, como aos 

terceiros credores. Documento similar ao contrato preliminar previsto no Código Civil serve 

com uma declaração de vontades daqueles que pretendem associar e suscitas os motivos e os 

interesses que originaram aquela nova restruturação societária.  

 Os grupos de sociedades ocorrem quando a sociedade controladora e suas 

controladas podem constituir grupo mediante convenção, pela qual se obriguem a combinar 

recursos para realização comum dos seus esforços (artigo 265 da Lei das Sociedades 

Anônimas
11

).  

 Os conglomerados são como uma forma de exploração racional da atividade 

empresarial
12

, buscando maximizar o lucro, a exploração comercial visando o baixo custo de 

produção.  

 Doutrinadores tendem a dividir duas modalidades de grupo: de fato e de direito. 

Para Rubens Requião
13

, os grupos de fato mantêm laços empresarias por meio de 

participações societárias, sem qualquer necessidade de organizar juridicamente. Já os grupos 

de direito importam na formalização, organização, estatutos, composta por diversas 

sociedades com disciplina própria.  

                                                             
10

 Art. 225. As operações de incorporação, fusão e cisão serão submetidas à deliberação da assembleia-geral das 

companhias interessadas mediante justificação, na qual serão expostos: 

I - os motivos ou fins da operação, e o interesse da companhia na sua realização; 

II - as ações que os acionistas preferenciais receberão e as razões para a modificação dos seus direitos, se 

prevista; 

III - a composição, após a operação, segundo espécies e classes das ações, do capital das companhias que 

deverão emitir ações em substituição às que se deverão extinguir; 

IV - o valor de reembolso das ações a que terão direito os acionistas dissidentes. 
11

 Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de 

sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos 

respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. 

§ 1º A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e exercer, direta ou indiretamente, e 

de modo permanente, o controle das sociedades filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou 

mediante acordo com outros sócios ou acionistas. 

§ 2º A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no artigo 244. 
12

  CAMPINHO, Sérgio. Curso De Direito Comercial – Sociedade Anônima. 3 Ed. São Paulo. Saraiva Educação. 

2018. p. 423. 
13

  REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial, v. 2.  29. Ed. São Paulo. Saraiva, 2012. p. 349.  
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 Os grupos podem se estabelecer numa relação de controle ou de coligação. Se o 

processo é de relação de controle entra as empresas, o grupo é baseada em controladora e 

controlada. Já se inexiste subordinação de comando, a relação das empresas é de 

horizontalidade, caracteriza-se a coligação. Nas coligadas, não há comando e sim uma relação 

de coordenação entre as empresas. 

 Outro aspecto importante da reorganização societária é definir o melhor regime 

tributário (lucro real, presumido ou arbitrado, Simples Nacional ou empreendedor individual), 

elaborar as etapas do processo operacional e fluxo financeiro da empresa, estabelecer metas e 

ações para um prazo de aproximadamente de cinco anos bem como conhecer eventuais 

benefícios fiscais federais, estaduais e municipais na busca da maximização do lucro. 

 Contudo, é importante destacar que todo e qualquer planejamento tributário é 

legalmente aceito desde que contenha um propósito negocial em relação à atividade 

econômica da empresa. 

I.II PARADIGMAS NA TOMADA DE DECISÕES: OBJETIVISMO, SUBJETIVIMOS 

E DA INTERSUBJETIVIDADE 

Apesar de o conhecimento científico ter como escopo principal a objetividade 

como resultado e forma de concepção do seu trabalho, é inegável que na aplicação do direito 

há interferência da subjetividade na tomada de decisão. 

No âmbito do jurídico podem ser identificados três paradigmas que permeiam a 

tomada de decisões.  

O primeiro tem como base a corrente positivista em que o juiz deve fazer a 

subsunção da norma ao caso concreto, sendo impossibilitado de qualquer interpretação e deve 

perseguir o sentido uníssono da norma jurídica. Já a corrente subjetivista – denominada de 

paradigma da consciência – o sentido das normas é aquela que o intérprete quer que seja. Por 

último, a intersubjetividade tem como princípio quanto uma pré-compreensão do mundo, e 

uma visão do operador do direito e é na linguagem que traz o sentido da norma
14

.  

                                                             
14

 PONTES DE ANDRADE, Telga Persivo. Os Paradigmas Epistemológicos que subjazem às Decisões 

Judiciais. Rev. Jur. FA 7. Fortaleza. v. VIII, n. 1, p. 309-318, abr. 2011. p. 310. Disponível no endereço 

eletrônico: <http://www.uni7.edu.br/periodicos/index.php/revistajuridica/article/view/129>. Acesso em 08 de 

abril de 2019. 
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Se a linguagem que dá sentido à norma, é inegável a conexão entre interpretação,  

linguagem e hermenêutica
15

:  

Nos procedimentos de interpretação ocorrem a concretização do sentido do 

texto. Este aspecto comunicativo da linguagem é de grande importância para 

o diálogo hermenêutico, daí a relação fundamental entre linguística e 

compreensão para o entendimento do fenômeno hermenêutico.  

O uso da carga de valores tem como contexto a existência de uma vivência social, 

que influencia o ato de decidir. Ocorre que tal conduta gera uma absoluta incerteza no 

processo decisório, ficando à mercê do poder de decisão ser com baseado no ideológico do 

julgador.  

Rudolf Von Ihering em sua obra A luta pelo Direito
16

 destacou sobre o ato de 

julgar: 

Façamos sentar as mesmas pessoas no banco dos jurados e deixemos que, 

num caso, os oficiais julguem os delitos contra a propriedade, e os 

camponeses, os delitos contra a honra, noutro caso o inverso. Como não 

serão diferentes as decisões nos dois casos! É sabido que nos delitos contra a 

propriedade não existe juiz mais severo que o camponês. 

 

 Portanto, a maneira que o operador do direito interpreta uma determinada norma 

jurídica depende de sua visão e interação com o mundo, ficando desprezada a neutralidade 

jurídica, defendida pela corrente positivista.  

Nesse sentido, pontua José Renato Gaziero Cella
17

 arremata que “[...] a decisão, 

portanto não se baseia, na lógica, mas nos impulsos do Juiz que são determinados, por 

fatores políticos, econômicos, sociais e, sobretudo por seu temperamento”. 

  Carlos Alberto Menezes Direito
18

, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, 

discorreu sobre a formação de uma decisão judicial: 

[...] não decorre da pura aplicação da lei considerando um dado caso 

concreto. A criação de um computador que, alimentado com a lide proposta 

e com as leis vigentes, seja capaz de emitir um julgado até pode ser ideia 

atraente e, mesmo, factível. Os cientistas têm condições de criar um soft 

adequado para tanto. Essa perspectiva não é fora de propósito, se pensarmos 

que a ciência já anda a passos largos para a invasão do código genético. O 

                                                             
15

, SILVA, Susane Alflen da. Hermenêutica Jurídica e Concretização Judicial. 1. Ed Porto Alegre. Sergio 

Antônio Fabris Editor. 2000, p. 25. 
16

 IHERING, Rudolf Von. A Luta pelo Direito. Tradução por: Pietro Nasseti. São Paulo: Martin Claret, 2000. 

Tradução de: “Der kampf ums recht” p. 47. 
17

 CELLA, José Renato Gaziero. Realismo Jurídico Norte-Americano e Ceticismo, Disponível no endereço 

eletrônico: <http://www.cella.com.br/conteudo/conteudo_28.pdf.>  Acesso em 01 de abril de 2019. 
18

 DIREITO, Carlos Alberto Menezes. A decisão judicial. Revista da EMERJ. TJRJ.Rio de Janeiro. v. 3. n. 11. p. 

24-42. 2000. p .27. 
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que se quer significar com isso é que a decisão judicial é, essencialmente, 

uma decisão humana. Sendo uma decisão humana ela não está, por inteiro, 

no domínio da ciência ou da técnica. O homem não existe somente porque 

tem o suposto domínio da razão. O homem existe porque ele é razão e 

emoções, sentimentos, crenças [...] 

  Uma justa decisão não se faz só numa visão objetiva da lei, também tem 

influencia da carga valorativa do julgador. Todavia, a decisão deve estar revestida de 

sensatez, tendo como princípio fundamental a justificação.  

Em especial, no âmbito do direito tributário em que as posições de poder bem 

definidas – relação Fisco x Contribuinte - não seja o motivo para determinar se procedente ou 

improcedente uma decisão. 

I.III A INTERPRETAÇÃO DA NORMA NO DIREITO TRIBUTÁRIO 

  Outra maneira de analisar a interpretação da norma decorre da posição dos 

sujeitos que o interpretam. Em especial na seara tributária, estes sujeitos estão em duas 

posições antagônicas: a do Fisco e do Contribuinte; aquele que recebe e aquele que paga.  

  Nessa relação dual, o Fisco é guiado pelo intuito arrecadatório e o contribuinte, 

vê o tributo como uma redução de seu patrimônio. Portanto, os interesses que pressupõe a 

interpretação da norma pelo fisco tal como pelo contribuinte são inconciliáveis
19

.  

O Código Tributário Nacional dedica alguns artigos à regulação da 

interpretação tributária (arts. 107 a 112
20

 e art. 118
21

). Mas isso não pressupõe dizer que o 

                                                             
19

 NETO, Celso de Barros Correia. MEIRA, Liziane Angelotti. Métodos de Interpretação e Direito Tributário. In. 

Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC. Disponível em < 

www.periodicos.ufc.br/nomos/article/download/988/959 > p.8. Acesso em 21 de março de 2019. 
20

 Art. 107. A legislação tributária será interpretada conforme o disposto neste Capítulo. 

Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária 

utilizará sucessivamente, na ordem indicada: 

I - a analogia; 

II - os princípios gerais de direito tributário; 

III - os princípios gerais de direito público; 

IV - a equidade. 

§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. 

§ 2º O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. 

Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance 

de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários. 

Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de 

direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos 

Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências 

tributárias. 

 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: 

 I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; 

II - outorga de isenção; 
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código determina qual o melhor método para optar na resolução do caso concreto. Pelo 

contrário, cabe ao leitor interpretar as normas interpretativas e fazer a subsunção do fato à 

norma.  

“A interpretação no Direito Tributário se subordina ao pluralismo metódico, 

inexiste prevalência de um só método” 
22

. Ou seja, há diversos princípios que 

hierarquicamente estão no mesmo nível e inexiste texto legal que determinar aplicação sobre 

qual o método que deverá ser utilizado. Contudo, ao mesmo tempo isso não significa dizer 

que a construção dos sentidos é livre – pelo contrário, esta sempre é regrada. 

Para solucionar a questão, por meio da hermenêutica que temos métodos para 

determinar este como deve ser da interpretação.  

A hermenêutica, nos termos de Bezerra Falcão
23

, “ocupa-se da estrutura e da 

operacionalidade da interpretação, com objetivo de outorgar estabilidade à última, em 

benefício dos efeitos sociais do sentido, em termos de aplicação à convivência”.  

Luciano Amaro
24

 oferece uma síntese de aplicação de todos os métodos 

dispostos na doutrina para interpretação das normas: 

Assim, o intérprete deve partir do exame do texto legal, perquirindo o 

sentido das palavras utilizadas pelo legislador (na chamada interpretação 

literal ou gramatical), cumpre-lhe, todavia, buscar uma interpretação do 

texto que não descambe para o absurdo, ou seja, deve preocupar-se com dar 

à norma um sentido lógico (interpretação lógica), que harmonize como o 

sistema normativo em que ela se insere (interpretação sistemática), 

socorrendo-se da análise das circunstâncias históricas que cercaram a edição 

da lei (interpretação histórica), sem descurar das finalidades a que a lei visa 

(interpretação finalística ou teleológica). 

                                                                                                                                                                                              
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais 

favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: 

I - à capitulação legal do fato; 

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; 

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. 
21

 Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se: 

I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem 

como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos; 

II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. 
2222

  TORRES, Ricardo Lobo. Normas de Interpretação e Integração do Direito Tributário. 2. ed. Rio de Janeiro. 

Forense, 1994, p.83. 
23

 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. São Paulo. Malheiros, 2004, p. 95. 
24

 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva. 2005. p. 208-209. 
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Todavia, as melhores práticas jurídicas já demonstraram que a melhor opção é 

quando o jurista inicia com uma concepção primária do texto legal, e por meio dos métodos 

de interpretação, começa a construir argumentos que permitam sustentar a concepção.  

De tal modo, conclui Leonard Ziesemer Schmitz
25

 sobre a obrigatoriedade, 

sobre a importância e responsabilidade da fundamentação da decisão judicial: 

[...] decidir não é o mesmo que escolher. Decisão implica um ato de 

responsabilidade política. Não se pode dizer qualquer coisa sobre qualquer 

coisa. O intérprete não é o proprietário dos sentidos. Portanto, o direito não é 

o que os tribunais dizem que é [...] 

Posto que aquele que entende que detém a “melhor” solução para o caso 

concreto, também decide sobre o que é social e juridicamente relevante. Assim, quando o 

julgador justifica a sua decisão, externalizando a sua interpretação, é possível que seja feito o 

controle intersubjetivo das razões utilizadas pelo intérprete
26

.  

Além da obrigatoriedade do uso da melhor hermenêutica, a relação dos sujeitos 

é extremamente clara quando esmiuçado a relação Fisco – Contribuinte. Especialmente no 

que diz sobre os processos administrativos fiscais pela autoridade tributária·.
 
 

O primeiro contratempo é que aquele que aplica a sanção (neste caso, autuação 

fiscal) notificando o contribuinte sobre a infração é o mesmo que julga os recursos 

apresentados contribuinte. Vale-se dizer: os recursos e impugnações são apresentados tão 

somente para justificar/inibir/evitar ou até diminuir a exigência tributária.   

Dimitri Dimoulis
27

 explicita essa relação: 

As decisões das autoridades estatais e, em particular, do Poder Judiciário são 

seguramente as mais importantes em razão de sua força vinculante. Mas 

atuam também como aplicadores de direito todos os destinatários do direito 

que devem se conduzir de certo modo, obedecendo a imperativos legais, e 

que, para tanto, são obrigados a interpretar o direito em vista de sua 

aplicação, ainda que de forma sumária, incompleta ou equivocada. 

 

O segundo problema é que, ainda que o procedimento administrativo tributário 

seja guiado pelos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como a 

existência das instâncias revisoras de 2º e 3º grau, isso não impede de concluir que: se o 

                                                             
25

  SCHMITZ ,Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: A crise na construção de respostas no 

processo civil. São Paulo: RT, 2015, p. 20. 
26

 TARUFFO, Michele. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A motivação das decisões judiciais como garantia 

inerente ao estado de direito. In. Temas de direito processual: segunda série. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 

83-95. 
27

 DIMOULIS, Dimitri. Positivismo Jurídico: introdução a uma teoria do direito e defesa do pragmatismo 

jurídico-político. São Paulo: Método, 2006, p. 224. 
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sentido de um texto forma-se a partir da posição dos sujeitos que o interpretam; se aquele que 

julga tem uma visão da norma tributária pro fisco, a probabilidade da decisão ser contrária ao 

contribuinte é muito maior. 

Por óbvio que não podemos esperar somente decisões favorecendo o 

contribuinte em todas as situações postas.  Conquanto, isso não significa dizer que não são 

cometidos excessos por parte da autoridade julgadora.  

Toda decisão que usa das melhores métodos hermenêuticos, pode sofrer menos 

crítica diante da justificação da tomada de posição. Contudo, não se pode desconsiderar a 

relação de poder entre os sujeitos da relação. 
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CAPÍTULO II: TAX AVOIDING X TAX EVASION - A VISÃO SUBJETIVISTA DO 

FISCO DOS ATOS DO CONTRIBUINTE 

II.I A TEORIA NA PRÁTICA: CARF EM NÚMEROS 

Entre os anos 2002 a 2008, foi realizado o estudo de 76 acórdãos proferidos pelos 

Conselhos de Contribuintes entre anos de 2002 a 2008
28

, constando que os requisitos 

necessários para determinar a validade de um planejamento tributário perante o Fisco: (i) se 

os fatos ocorreram conforme descrição do contribuinte; (ii) se há motivos extras tributários 

para as estruturas negociais; (iii) análise temporal dos negócios jurídicos tributários e a sua 

coerência com as atividades empresariais do contribuinte; (iv) o atendimento a todas as regras 

fora do âmbito tributário
29

. 

Na maioria absoluta dos casos, o Fisco reconheceu o planejamento tributário do 

contribuinte como inválido, mesmo que o contribuinte viesse a atender a todos os critérios 

estabelecidos. 

Ainda que a lei tributária tenha como princípio basilar o da tipicidade fechada, 

passou a compreender situações de elisão como evasão fiscal, ou seja, estruturas 

reconhecidamente legítimas, passaram a ser qualificadas como práticas abusivas.  

Em 2006, foram revisitados acórdãos publicados entre 2008 a 2013, que 

decidiram sobre atividade de planejamento tributário e envolveram operações societárias 

típicas – cisão, fusão ou incorporação
30

.
 
 

Nessa última pesquisa, foram identificados 50 (cinquenta) acórdãos. Dos 50 

recursos, o Conselho Administrativo de Recursos Federais (CARF) julgou que em 28 deles 

que o planejamento tributário foi tido como válido e em conformidade da Lei.  

As temáticas enfrentadas pelo CARF foram predominantemente relativas às 

operações de aproveitamento de ágio, incorporação às avessas e a operação comumente 

conhecida de “casa e separa”. 

                                                             
28

 SCHOUERI, Luís Eduardo. Planejamento Tributário e o Propósito Negocial. 1ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 

2010. 
29

 SHOUERI, Luis Eduardo (Coord.); FREITAS, Rodrigo de (Org.). Planejamento Tributário e o “Propósito 

Negocial” – Mapeamento de Decisões do Conselho de Contribuinte de 2002 a 2008. São Paulo: Quartier Latin, 

2010.p.440. 
30

 MARTINEZ, Antônio Lopo. COELHO, Luiz Felipe de Almeida. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO COM 

OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS: critérios de validade utilizados pelo CARF. UFSC, Florianópolis, v.12, n. 30, 

p.193-231, set/dez.2016. 
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 Os critérios balizadores de convencimento dos julgadores foram: (i) a existência 

(ou não) de motivação extratributária das operações; (ii) a consideração (ou não) de que os 

fatos ocorreram tais como foram descritos pelo contribuinte e (iii) o respeito (ou desrespeito) 

às normas cogentes não tributárias
31

. 

II.II VISÃO FISCALISTA DOS ATOS DO CONTRIBUINTE 

De todos os requisitos apresentados, um denominador comum que se destaca foi: 

a análise do auditor fiscal é baseada na subjetividade da conduta do contribuinte. 

O contribuinte brasileiro enfrenta uma onda de subjetivismo exagerado. A 

percepção de licitude varia muito mais em razões como ambiente econômico e momento 

histórico do que necessariamente o que está descrito na legislação como ilícito. 

Destaca-se o voto proferido pelo Conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado do 

Conselho Administrativo de Recursos Federais (CARF) que pondera sobre a subjetividade
32

: 

(…) Antes de tudo, é importante ressaltar que temos presenciado com 

preocupante frequência a utilização pelo fisco da teoria do propósito 

negocial, por meio do qual defende que a simples ausência – sob a ótica do 

fisco – de outros motivadores para a operação que não o alcance do 

benefício fiscal, já é elemento suficiente que invalida os atos dos 

contribuintes ou, ao menos, inviabiliza o benefício fiscal almejado. 

Entendo que tal racional adotado pela autoridade fiscal guarda certa 

contradição com diversas regras e estruturas criadas há muito tempo pelo 

legislador pátrio, por meio das quais são oferecidos benefícios fiscais às 

empresas que lá se estabelecerem e produzirem, gerando empregos, 

desenvolvimentos econômico e social e, mesmo, arrecadação de tributos 

para a região. (…)  

 

A subjetividade esbarra na conduta do indivíduo: se teve a intenção ou não de 

esconder fatos tributáveis. Contudo, é estranho supor que para determinar a legalidade de um 

planejamento, só poderia nos casos em que as pessoas agiram modo casual, sem qualquer 

planejamento/previsão, ou ainda, que o efeito tributário fosse acidental.  

 Com essa complexa carga tributária, a diversidade de leis, regulamentos, 

portarias, instruções normativas regulamentando a legislação tributária brasileira, é quase 

improvável a realização desse contexto casual.  

                                                             
31

 MARTINEZ, Antônio Lopo. COELHO, Luiz Felipe de Almeida. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO COM 

OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS: critérios de validade utilizados pelo CARF. UFSC, Florianópolis, v. 12, n. 30, 

p.193-231, set/dez.2016.p.17; 
32

 CARF, Conselho Administrativo de Recursos Federais. Acórdão nº 1201-001.438– Rel. Luís Fabiano Alves 

Penteado. Sessão de 07 de junho de 2016. Disponível em 

https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf. Acesso em 

17 de janeiro de 2019.  
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O planejamento tributário deve ser visto como uma ação de gestão corporativa 

visando incorporar à realidade empresarial à responsabilidade (accountability) do devido 

cumprimento das obrigações tributárias (compliance tributária) eliminando os riscos de sofrer 

eventuais sanções fiscais. 

Afinal, se foi realizado um planejamento tributário, é inegável pensar que o intuito 

foi reduzir a sua carga tributária por meios lícitos. Apesar disso, em razão da insegurança 

jurídica e da imprevisibilidade jurisprudencial, o contribuinte fica sujeito ao poder estatal por 

meio de autos de infrações lavrados sem justificativa legal, com aplicação da multa 

qualificada e eventuais apurações de crimes de lavagem de dinheiro. 

A fim de demonstrar a subjetividade das interpretações e a dualidade de 

entendimentos, segue detalhados dois julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos 

Federais (CARF) em que ficaram constatadas as mesmas operações realizadas pelos 

contribuintes. Entretanto, com julgamentos opostos. 

A primeira na análise é o acórdão advindo do recurso voluntário do processo n.º 

16327.001331/200961, datado de 06 de janeiro de 2014 pela 4ª Câmara / 1ª Turma Ordinária 

– 1ª Seção de Julgamento, em que discutiu o aproveitamento de prejuízo fiscal da incorporada 

pela incorporadora.   

A autuação fiscal emitiu auto de infração para a cobrança de IRPJ sob a acusação 

de ter ocorrido a “incorporação às avessas”. Sobre o crédito apurado, foi aplicado correção 

monetária e juros calculados pela SELIC, bem como multa de ofício qualificada no percentual 

de 150%. 

No termo de verificação e infração fiscal, o auditor faz o relato sobre a (re) 

estruturação do Grupo Daimler-Chrysler. A empresa Starexport Trading S/A, que tem a sua 

principal controladora a Mercedes Benz do Brasil LTDA, era controladora de duas 

instituições financeiras, o Banco Daimler-Chrysler S.A e Daimler-Chrysler DC Leasing e 

Arrendamento Mercantil S/A. 

Em janeiro de 2005, o Banco Daimler-Chrysler adquiriu 100% das cotas da 

empresa Alvorada Leasing, que teve sua razão social alterada, passando a ser chamada de 

Daimler Chrysler Leasing e Arrendamento Mercantil: 
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 Em julho de 2005, foi feita a cisão parcial do patrimônio da Daimler-Chrysler DC 

Leasing e Arrendamento Mercantil S/A para a Daimler-Chrysler Leasing e Arrendamento 

Mercantil (antiga Alvorada Leasing), e a empresa ganhou nova denominação, MERCEDES-

BENZ LEASING DO BRASIL Arrendamento Mercantil S/A. A operação de cisão teve como 

principal transferência às operações de leasing: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercedes Benz do Brasil 
LTDA 

Banco Daimler-Crysler S/A 

Alvorada Leasing        
(Daimler Crysler Leasing e 
Arrendamento Mercantil) 

Daimler-Crysler Leasing e 
Arrendamento Mercantil 

Starexport Trading  S/A 

Mercedes Benz do Brasil 
LTDA 

Banco Daimler-Crysler S/A 

 

MERCEDESBENZ LEASING DO BRASIL 

Arrendamento Mercantil S/A) 

Daimler-Crysler Leasing e 
Arrendamento Mercantil 

Starexport Trading  S/A 

CISÃO PARCIAL 
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Mercedes Benz do Brasil LTDA 

Starexport Trading  S/A 

Banco Daimler-Crysler S/A  

( já incoporada Banco Daimler-
Chrysler DC ) 

MERCEDES-
BENZ LEASING DO BRASIL         

    Arrendamento Mercantil S/A) 

A empresa cindida alterou o seu objeto social, e por meio de aprovação do Banco 

Central do Brasil passou operar como banco múltiplo agora denominado de Banco Daimler-

Chrysler DC. Por fim, o Banco Daimler-Chrysler S/A incorporou essa nova empresa 

integralmente, passando constar a estruturação societária do grupo de forma linear e até muito 

simples: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O intuito de restruturação societária foi à compensação dos prejuízos fiscais 

quando da incorporação de sociedade lucrativa por outra detentora de prejuízos. 

Para determinar a ilicitude do planejamento, fisco argumentou de que o 

contribuinte teria se valido da simulação para efetuar a glosa do prejuízo. Nessa toada, 

destaca-se trecho do acórdão
33

: 

Em suma, resta saber se foi lícita a transferência dos prejuízos acumulados 

no exercício da atividade de leasing (concentradas na originalmente 

operacional Daimler Chrysler Leasing DC   60.814.191/000157) para a 

atividade de banco múltiplo (originalmente concentradas no Banco Daimler 

Chrysler (02.831.756/000108), mediante (i) a transformação da primeira em 

Banco múltiplo seguido (ii) da incorporação da segunda pela primeira.   

                                                             
33

 CARF, Conselho Administrativo de Recursos Federais. Acórdão nº 1201-001.438. Rel. Alexandre Antônio 

Alkmim Teixeira. Sessão de 06 de janeiro de 2014. Acesso em 17 de janeiro de 2019. p.877. 
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Destaca-se na decisão que os planejamentos tributários autorizados pelo fisco 

devem cumprir dois requisitos: ser realizado por atos lícitos e deve ser verificada a realidade 

do negócio jurídico. No caso em questão, o fisco manteve autuação sob os seguintes 

argumentos: 

A uma, pois, como bem definido  no auto  de infração,  não existe  

substancia negocial na cisão da empresa de leasing Daimler Chrysler DC 

Leasing  (60.814.191/000157)., com  a  transferência  de  todo  o  ativo  

operacional  para  a  outra  empresa  de  leasing  (Alvorada Leasing/Daimler 

Chrysler  Leasing    00.162.760/000103),  remanescendo,  na empresa  

cindida, apenas o prejuízo acumulado. Isso porque não restou justificado ou 

comprovado qual o sentido e realidade negocial em se esvaziar o ativo 

operacional de uma empresa, deixando a apenas e tão somente com seu 

prejuízo fiscal. Na verdade, ao fazê-lo, criou-se uma empresa fictícia, de 

fachada, cujo único objetivo era carregar o prejuízo fiscal acumulado no 

exercício da atividade de arrendamento mercantil.  

A duas pois,  a  partir  do  momento  em  que  toda  a  atividade  operacional  

da empresa  de leasing Daimler Chrysler DC Leasing  (60.814.191/000157)  

foi transferido  para empresa  Alvorada  Leasing/Daimler  Chrysler  Leasing  

  00.162.760/000103,  restando  nela o prejuízo fiscal, este prejuízo, que 

poderia ser registrado como ativo fiscal diferido deveria ser baixado,  tendo  

em  vista  a  ausência  de  operacionalidade  da  empresa  remanescente  e,  

por consequência,  a  ausência  de  previsibilidade  de  aferição  de lucro  –  

requisito  essencial  para  a caracterização do prejuízo fiscal como ativo 

fiscal diferido.   

A três,  por  não  existir  realidade  negocial  alguma  em  uma  empresa  não 

operacional  (Banco Daimler Chrysler DC    60.814.191/000157), cujo 

ativo  operacional  havia sido todo transferido, incorporar  uma  empresa  

operacional, ainda  que  se considere  que essas  operações se deram entre 

empresas do mesmo grupo econômico
34

.   

 

Ainda que os atos societários tenham sido formalmente praticados, não retirou a 

possibilidade de que as operações realizadas pelo Grupo Mercedes teriam, nos termo da 

autoridade fiscal, intuito simulatório vez que foram praticados de forma consciente e 

pactuados, visando exclusivamente redução de tributos. 

Para a Receita Federal do Brasil (RFB), restou ausente o propósito negocial na 

cisão, pela qual os ativos da empresa foram transferidos à companhia incorporadora, 

mantendo exclusivamente os prejuízos fiscais; que não seria real supor que uma empresa não 

operacional incorpore uma empresa operacional. 

O Conselho de Recursos Administrativos Federais (CARF) destaca no julgamento 

que a incorporadora havia sido transformada em banco múltiplo e não tinha realizado sequer 

uma operação, antes da realização do ato societário. Por fim, entende que a simulação seria 

                                                             
34

 CARF, Conselho Administrativo de Recursos Federais. Acórdão nº 1201-001.438. Rel. Alexandre Antônio 

Alkmim Teixeira. Sessão de 06 de janeiro de 2014. Acesso em 17 de janeiro de 2019. p.877. 



26 
 

visível vez que a empresa incorporadora teve seu ativo operacional transferida para empresa 

Banco Daimler Chrysler, que na época operava e tinha estrutura própria de funcionamento 

enquanto banco múltiplo.  

O Banco Daimler Chrysler DC (incorporador), por sua vez, só tinha o prejuízo 

fiscal (e por essa razão, esse tipo de operação é comumente denominado de incorporação 

reversa).  

Com isso, o Fisco Federal entendeu que o planejamento não foi indevido em razão 

da reunião de atividades operacionais societárias na incorporação das empresas, mas sim, pela  

apresentação  de  estruturas  formais  sem  causa e sem realidade que permitisse a sua efetiva 

concretização do negócio jurídico
35

. 

Como ponto de contraponto à decisão do CARF do planejamento tributário 

realizado pelo Grupo Mercedes Benz, destaca-se o acórdão proferido no processo n.º 

10675.003870/2002-21, em que apesar da utilização da “incorporação às avessas” para 

utilização do prejuízo fiscal, o Fisco entendeu pela legalidade do planejamento tributário: 

IRPJ – INCORPORAÇÃO ÀS AVESSAS – GLOSA DE PREJUÍZOS – 

IMPROCEDÊNCIA – A denominada “incorporação às avessas”, não 

proibida pelo ordenamento, realizada entre empresas operativas e que 

sempre estiveram sob controle comum, não pode ser tipificada como 

operação simulada ou abusiva, mormente quando, a par da inegável intenção 

de não perda de prejuízos fiscais acumulados, teve por escopo a busca de 

melhor eficiência das operações entre ambas praticadas. (acórdão 107-

07.596)  

No caso ora ementado, o conglomerado de empresas denominada de Grupo 

Martins tinha como formação do seu capital social formando por duas holdings: a Casabela 

Administração e Participação S/A e Almart Administração e Participação S/C LTDA. Ambas 

detinham capital nas empresas Martins – Comércio, Importação e Exportação LTDA e na 

Marbo Transportes e Comércios LTDA. 
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Grupo Martin 

Almarf 
Administração e 
Participalçao S/C 

Ltda 

Martins - 
Comércio, 

Importação e 
Exportação LTDA 

 Casabela 
Administração e 
Participação S/A 

Marbo 
Tranposrtes e 

Comércio LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 31 de dezembro de 1996, Martins declarou haver sofrido cisão total, 

transferido a parte operacional de seu património transferida para a Marbo, enquanto a parte 

não operacional, às holdings do grupo. Os argumentos utilizados para dar validade à cisão 

foram de que as atividades operacionais da cindida passaram a ser exercidas pela 

incorporadora Marbo tendendo à redução de custos administrativos e operacionais. 

A partir da cisão, houve alteração da razão social para Martins Comércio e 

Serviços de Distribuição Ltda, assumindo todos os objetos sociais da sucedida. Consta ainda 

no acórdão que na data da incorporação, Marbo possuía prejuízos fiscais acumulados que 

foram compensados com os lucros obtidos com a nova empresa, Martins Comércio e Serviços 

de Distribuição Ltda. 

Comparando os dois planejamentos, verifica-se como ponto comum a utilização 

da mesma operação para fazer a cisão da sociedade e o aproveitamento do prejuízo fiscal pela 

incorporadora.   

Ademais, concluiu o Fisco que o planejamento tributário foi correto vez que as 

empresas MARBO, nem ARMAZÉNS MARTINS nunca foram extintas que era de se esperar 

num evento de cisão total seguido de incorporação do patrimônio vertido; que o “resultado de 

uma organização planejada de atos lícitos, mas simulados, visando tão somente contornar o 
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alcance do tipo normativo que veda a compensação pela incorporadora dos prejuízos fiscais 

da incorporada.”
36

. 

O que diferencia os dois casos é tão tênue, que se extrai trecho do voto proferido 

quando da análise do recurso 131653, que teve na Relatoria a ilustre Conselheira Sandra 

Maria Faroni, sobre o tema da incorporação reversa
37

: 

 Não há, na lei, qualquer restrição, quer a que sociedade controlada 

incorpore controladora, quer a que sociedade deficitária incorpore uma 

superavitária, quer a que uma sociedade incorpore outra com patrimônio 

líquido negativo. Sendo o evento motivado por legítimos desígnios de 

reorganização societária, e desde que respeitados os direitos da minoria, não 

há obstáculos à incorporação. E isso tanto é mais verdadeiro quando o 

evento envolve sociedades de um mesmo grupo empresarial, quando essas 

modalidades de incorporação, talvez insólitas, trazem vantagens para o 

grupo.  

Portanto, o que diferencia os casos detalhados e os ora ementados para justificar a 

licitude e ilicitude de um planejamento tributário? Por muitas vezes, o julgador da causa, o 

tribunal julgador ser o mesmo que autua o contribuinte, demonstrando existir uma 

parcialidade nos julgamentos pela autoridade administrativa, dando veracidade à alegada 

subjetividade, ao instituir os conceitos indeterminados e não justificando de forma devida. 

II.III DO PROPÓSITO NEGOCIAL LEGÍTIMO 

 Dentre as alegações do Fisco para tratar a validade de um planejamento tributário 

é o proposito negocial legítimo da operação. A primeira repercussão foi no direito norte 

americano quando do julgamento pela Suprema Corte no caso Gregory v. Helvering em 

1934
38

. 

O caso acima resultou de uma operação societária realizada por Evelyn Gregory, 

ao constituir uma terceira empresa para que quando fosse vender as suas ações no mercado, 

diminuísse a incidência de imposto de renda.  

O agente fiscal ao revisitar a operação entendeu que o intuito da reorganização 

societária era evitar imposto de renda incidente sobre os dividendos em caso de alienação 

direta das ações. Assim, a reorganização societária deveria ser desfeita.  
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Irresignada, a contribuinte decidiu discutir a reorganização societária perante o 

judiciário. Em primeiro grau, a decisão foi pro contribuinte, cancelando a exigência fiscal ao 

argumento de que as pessoas jurídicas criadas foram estruturadas com base na ordem legal 

existente, inexistindo nenhum ato ilícito, ainda que o seu único propósito seja a obtenção de 

redução de tributos. 

Na corte de apelação, o juiz Learned Hand, precursor da teoria do propósito 

negocial, votou em sentido contrário; que apesar de reconhecer o direito do contribuinte em 

reorganizar seus interesses visando redução a carga tributária, devem ser resguardados os atos 

ou negócios jurídicos praticados sem finalidade específica, pois a regra jurídica deve ser 

compreendida à luz de sua finalidade.  

Desta forma, o Tribunal considerou que os arranjos societários realizados não se 

enquadravam no conceito de "reorganização societária". O caso foi submetido à Suprema 

Corte dos Estados Unidos, que manteve o entendimento proferido pelo juiz Learned Hand. 

Apesar de o sistema jurídico americano estar baseado no common law e autorizar 

uma larga interpretação dos negócios jurídicos, o precedente determina a constrição da teoria 

da substância econômica que para analisar a validade dos planejamentos tributária determina 

o cumprimento dos seguintes requisitos: i) uma análise econômica do resultado financeiro e o 

impacto no patrimônio do contribuinte que se utilizada da redução dos tributos; e ii) os 

motivos que impulsionara a celebração do negócio jurídico para tutelar a operação (aqui 

podemos descrever a expansão da empresa, ampliação da marca e a abertura de novos 

mercados). 

No Brasil, a tentativa de para limitar a atuação dos contribuintes, foi por meio da 

edição da Lei Complementar n.º 104/2001, denominada como norma geral antielisiva que 

incluiu o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional:  

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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O jurista Alberto Xavier39
 ao ser chamado perante a Câmara dos Deputados para 

prestar sua manifestação consignou seu absoluto inconformismo sobre o projeto: 

“[...] a negação do principio da legalidade da tributação, da mesma forma 

como, no Direito Criminal, seria inviável alguém ser punido pela aplicação 

analógica do Código Penal. Isso só́ aconteceu em dois regimes em que foi 

permitida a analogia em Direito Criminal: no Regime Nacional Socialista e 

no Código Penal Soviético. Só́ conheço essas duas experiências. No Direito 

Tributário, o caso é exatamente idêntico. A doutrina fala de nullum tributum 

sine lege, da mesma forma que nullum crimen sine lege. Todas essas 

cláusulas não passam de um expediente de aplicação analógica que é a 

destruição da segurança jurídica. Duvido que haja no mundo moderno dos 

negócios, que são operações extremamente sofisticadas, que envolvem 

instrumentos financeiros complexos, uma operação que não tente alguém de 

menos boa-fé́ dizer: ‘isso foi feito com a finalidade de dissimular’. 

Deixamos de ter qualquer garantia qualquer segurança. Trata-se de um 

dispositivo espúrio, incompatível com o principio da legalidade e 

incompatível com o próprio Código Tributário Nacional, que proíbe a 

analogia. Então, também se trata de uma matéria contra a qual devemos estar 

extremamente prevenidos.”. 

  A crítica feita sobre a inclusão de cláusula antielisiva no ordenamento nacional 

é que a sua instituição afronta o princípio da legalidade e da tipicidade e não representa 

nenhuma inovação no ordenamento, pois criou uma tipicidade fechada ao instituir a figura da 

fraude à lei em matéria tributária; e apesar de listar diversas situações de fraude à lei e abuso 

de direito, podendo eventualmente, abrange-las
40

.  

A maioria absoluta do Congresso aprovou alteração. Apesar da instituição da 

norma, a mesma nunca foi regulamentada faltando uma discussão clara sobre o conteúdo e 

seu alcance. Contudo, isso não tem impedido a sua aplicação pelos órgãos administrativos.  

A doutrina resume que o papel e ônus da Administração fica em demonstrar que 

determinada opção negocial do contribuinte configura uma dissimulação do fato gerador ou 

da natureza dos elementos da obrigação tributária, passando pelo que é denominado de 

business purpose test, em que se constata se a operação é justificável ou foi constituída para 

mera redução da carga fiscal.  

Ademais, constata-se que devido à falta de regulamentação de condutas antielisiva 

na legislação brasileira, diversas situações são analisadas por meio das instituições de direito 
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civil para dar validade ou não das operações do contribuinte. Saldanha Sanches41 conceitua 

business purpose test como: 

“nada mais é do que uma razão comercial legitima tal como pode vir a ser 

demonstrada pelo sujeito passivo, em particular no caso de este ter adoptado 

uma via pouco habitual. O caráter pouco vulgar da via escolhida não 

constitui, contudo, um modo inadequado para obter o resultado pretendido 

nem esta inadequação pode ser explicada pela vantagem fiscal que lhe 

subjaz. Pelo contrário, estamos apenas perante uma possível forma nova e 

imaginativa de realizar uma operação, que se não pode explicar por razões 

fiscais” 

 

Apesar de se constituir ônus da autoridade administrativa demonstrar a 

determinada (in)validade do negócio do contribuinte, o contribuinte brasileiro enfrenta aquilo 

que é conhecido como a presunção dos atos realizados pela autoridade fiscal. Conceito este 

formulado ao arrepio do que trata o artigo 142 do Código Tributário Nacional que assim 

dispõe:  

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 

crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 

administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do 

tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação 

da penalidade cabível. 

 

Ou seja, a autoridade administrativa tem a obrigação de proceder à necessária e 

inafastável identificação do fato gerador do tributo quando da aplicação da lei quando 

proceder ao lançamento. Apesar de ser uma obrigação, nem sempre está situação fica 

concretizada e evidente dentro de um caso concreto. 

Todavia, a prática por muitas vezes destoa do que trata o conceitual. Analisando 

algumas das decisões proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) o 

conceito de negócio proposital tem servido para justificar decisões contrárias e favoráveis ao 

contribuinte, autorizando ou desautorizando a validade do planejamento tributário.  

 Inclusive, há situações analisadas de maneira controversa pelo Fisco: operações 

idênticas realizadas por contribuintes diferentes com entendimentos contrários! Na sequencia 

do trabalho, pretende-se pontuar a subjetividade (ou a falta dela) da administração quando da 

aplicação e análise dos planejamentos realizados pelos contribuintes. 
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II. V DA VISÃO DO TRIBUTO COMO REJEIÇÃO SOCIAL 

Quando da defesa da tese de doutoramento, Ives Gandra da Silva Martins disse 

que o tributo correspondia a uma norma de rejeição social
42

 (em 1983!). O que importa dizer 

que a norma tributária é vista como uma forma de restrição de direitos para que o Estado 

“sobreviva”, retirando parcela daquilo que a sociedade produz para preencher as finalidades 

denominadas públicas.  

A rejeição agravou a partir da complexidade do Estado Moderno que deixou de 

ser possível à determinação da medida justa do que é pago pela sociedade, para que o Estado 

retorne em serviços públicos. 

Em um recente artigo publicado no NY TIMES pelo professor de econômica da 

Universidade da Califórnia Berkeley Gabriel Zucman
43

, foi constatado que 63% de todos os 

lucros feitos fora dos Estados Unidos por empresas multinacionais são reportados em seis 

países com impostos baixos ou inexistentes: Holanda, Bermudas, Luxemburgo, Irlanda, 

Cingapura e Suíça. 

Para exemplificar, o economista narra a estruturação realizada pelo conglomerado 

da Google, antes de tornar essa multinacional conhecida no mundo (ora denominada 

Alphabet), que utilizou de uma série de medidas para obter um tratamento favorável no 

futuro. Essa restruturação, inclusive, se deu antes da sua abertura do capital na bolsa de 

valores visando exclusivamente à economia tributária. 

Primeiro, por meio da criação da Google Ireland Holdings foi transferido todo o 

capital intelectual relacionado às suas tecnologias de busca e propaganda. A holding foi 

instituída na Irlanda, país reconhecido pelas baixas alíquotas de impostos para as empresas 

bem como autoriza que a empresa fosse administrada diretamente nas Bermudas, paraíso 

fiscal. 

A Google Ireland Holdings, então, criou uma subsidiária, a Google Ireland 

Limited, que concedeu uma licença para usar a tecnologia da controladora. A controlada criou 

várias filiais na Europa, Oriente Médio e África, que ao utilizar da tecnologia são pagos 

royalties. E a controladora Google Ireland Limited transfere seus lucros para as Bermudas.  
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Apesar do anúncio feito pela Irlanda em que vai proibir este tipo de operação 

denominada de double irish, é inegável reconhecer que essas empresas vão estabelecer raízes 

em outros lugares.  

A análise feita pelo economista é que apesar da legalidade da restruturação 

societária realizada por essas multinacionais, acaba por ocasionar muitas perdas de 

arrecadação de recursos que poderiam ser utilizados para reduzir impostos para aqueles que 

podem pagar menos ou investidos em programas sociais.  

O economista propõe como solução para caso alocar os lucros tributáveis 

proporcionalmente à quantidade de vendas dentro de cada país.  

No caso específico se Google gerar uma receita global de mais de 100 bilhões de 

dólares, e que 50% desse valor proverem de vendas nos Estados Unidos, sob esse montante 

deveria incidir o imposto, revertendo em benefício para o país e sua população, 

independentemente de onde os bens intangíveis encontram-se, ou ainda, onde os funcionários 

são empregados. 

Tal reforma anularia a mudança artificial de lucros. As corporações podem mudar 

seus lucros, ativos e subsidiárias, mas não podem transferir todos os seus clientes para as 

Bermudas. 

Contudo, a grande crítica feita pelo economista é que esses indivíduos ultra ricos, 

como muitas pessoas, gostariam de pagar o mínimo de imposto possível. Mas, ao contrário da 

maioria, eles têm meios mais hábeis de permitir fazer isso.  

Em 2016, os Panama Papers
44

 revelaram os proprietários das empresas-fantasmas 

criadas pelo escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca que 50% da riqueza 

mantida em paraísos fiscais pertencem a famílias com mais de US$ 50 milhões em patrimônio 

líquido que evitam pagar sua parte. 

 Apesar de a alta carga tributária ser uma reclamação frequente de todos, 

“igualmente não podem ser ilimitados os direitos fundamentais do contribuinte, de modo que 

ao fisco se torne impossível a efetivação de suas atividades”. 
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 A dualidade se insere uma vez que o tributo é inerente ao Estado e essencial à sua 

organização. Ao mesmo tempo, pode ser visto como uma negativa de liberdade de iniciativa 

da ordem econômica vez que inibe o crescimento econômico.   

 A legislação tributária se vista como entrave, acaba por criar uma espécie de 

restruturação “criativa” das empresas, que usam da norma no limite da sua legalidade no 

intuito único de não pagar tributos. Entretanto, tal como é exemplificado pela estrutura do 

Google, a sociedade acaba perdendo muito da arrecadação. 

 A sugestão é criar uma tributação sustentável como alternativa em que é possível 

equilibrar a necessidade do Estado em arrecadar com a capacidade do cidadão em contribuinte 

na medida de da sua possibilidade. Nessa mesma toada, temos a obrigatoriedade dos 

governantes que devem administrar esses recursos de forma eficiente. 

Uma medida para determinar essa tributação sustentável é utilização do método da 

curva de Lauffer, que alcançado certo ponto, um aumento da tributação resultaria em uma 

receita menor. É preciso alcançar um limite, onde alíquota de tributação maximizaria a receita 

obtida com impostos.  

II.VI  DO ATIVISMO JUDICIAL E DA INSEGURANÇA JURÍDICA 

 Nos últimos anos, o Poder Judiciário revelou certo protagonismo na seara político 

e institucional: umas séries de julgados de questões de relevância acabam por transcender a 

alçada jurídica, onde a subsunção do fato à norma não se faz presente e um comportamento 

mais ativista pautado em métodos interpretativos, formas de argumentação e o exercício de 

uma criatividade judicial sem precedentes
45

. 

 Dworkin cita que uma das características que autoriza esse tipo de ativismo 

advém da Constituição da Republica de 1988 pautada num desenho mais principiológico; um 

sistema aberto de regras e princípios jurídicos, baseado em elevado grau de abstração e 

carecendo de mediações
46

.   
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 O ativismo judicial é associado a uma participação ampla do Judiciário na 

concretização dos valores, interferindo na atuação dos outros dois poderes.  

 Um dos primeiros sistemas judiciais em que ativismo fez frente foi na Suprema 

Corte Americana que encontraram amparo para justificar a segregação racial e invalidar as 

leis sociais em geral em 1857; situação reversa na década de 1950, em que a Suprema Corte 

produziu jurisprudência progressista em matéria de direito fundamentais e sociais, rejeitando 

a separação racial. 

 Luis Roberto Barroso
47

 aponta três objeções à crescente intervenção judicial: (i) 

riscos para a legitimidade democrática, (ii) riscos de politização da justiça e (iii) a capacidade 

institucional do judiciário e seus limites. 

 Os riscos para a legitimidade democrática é explicitado vez que o Poder Judiciário 

desempenha um poder político no momento que podem invalidar atos do legislativo e do 

executivo.  Apesar de esse poder vir expressamente previsto na Constituição Federal, ele só 

pode ser usado visando preservar a democracia e os direitos fundamentais. Caso seja utilizado 

de maneira diferente, vai sobrepor a soberania popular. 

 Sobre a politização da justiça, se as decisões forem tomadas por preceitos 

tendenciosos ou partidarizados, jamais será uma decisão livre de escolha, de 

discricionariedade plena, cabendo o juiz buscar uma solução mais justa, correta, por meio da 

motivação.  

  Por último, devem-se reconhecer os limites do judiciário. Não cabe a ele a 

resolução de todo e qualquer problema. A atuação dos três poderes deve ser uníssona, respeito 

os preceitos constituições. O Judiciário quase sempre pode intervir, mas nem sempre deve 

fazê-lo. 

 O Sistema Tributário Nacional é reconhecidamente tido como rígido, ou seja, um 

alto grau de vinculação à Constituição, demonstrando existir um sistema fechado 

horizontalmente, mas aberto verticalmente à interpretação.   

                                                             
47
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 Por existir diversos contornos na norma tributária aberto à interpretações do 

sujeito passivo destinatário da norma e pelos órgãos fazendários na aplicação da norma, a 

judicialização da matéria tributário é cada vez mais frequente.  

 Contudo, isso não autoriza criar precedentes que acabam tornando os juízes 

gestores do crédito tributário. Isso demonstra uma completa insegurança jurídica, aumentando 

desproporcionalmente o custo dos negócios. Apesar das diversas matérias que chegam para 

análise do STF, para muitos as questões são tratadas muito mais da relevância econômica do 

que sobre a legitimidade da cobrança.  

 O ativismo judicial pode ser observado quando o judiciário inova  

normativamente, criando ajustes para a manutenção de normas que  não coadunam com o 

sistema tributário nacional.  

  Ademais, devido à ausência de hierarquia entre os princípios constitucionais 

tributários, logo não pode o julgador furtar da ponderação considerando somente um ou outro.  

Assim, reconhecidamente verifica-se que o fenômeno da politização da justiça leva ao 

Judiciário decidir da forma mais favorável ao Estado, infringindo a Constituição, que tentou 

proteger o cidadão das arbitrariedades e discricionariedades. 
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CONCLUSÃO 

 

  Apesar da resistência do Fisco em considerar mais válidos – por assim dizer -  

planejamentos tributários que tiveram origem orgânica, sem a efetiva premeditação do 

contribuinte, é inegável que planejamento tributário é antes de tudo e nada mais além do que 

um planejamento.  

 Planejar trata-se um pensar com antecedência, organizar, delinear para se alcançar 

determinado resultado negocial.  

 Afinal, num mundo tão competitivo se a motivação seja a possibilidade a 

sobrevivência do seu negócio, se existe uma alternativa ou outro negócio jurídico lícito que, 

se realizado, levará à redução ou não pagamento de tributo, por que o contribuinte não pode 

se valer da lei e fazer as medidas necessárias para tanto?  

 Questiona-se a posição de vanguarda do Fisco ao esperar uma reorganização 

orgânica das empresas para dar validade a um planejamento. Porque, afinal, indiscutível que o 

objetivo de qualquer reorganização seja a economia tributária. Ademais, caso a lei entendesse 

impossível reconhecer a legalidade do planejamento por reorganização societária, teria 

disposto dessa maneira. 

Especialmente, sobre o aspecto comum dos planejamentos fiscalizados em 

comparação com aqueles autuados, podemos destacar o cumprimento dos seguintes 

requisitos: (i) objetivar a economia tributaria; (ii) se for utilizado operações de fusões, 

incorporações, transformações devem ter relação com o objeto social operado e não podem 

ser operações não usuais; (iii) operações incongruentes entre si realizadas em curto espaço de 

tempo; (iv) evitar o uso de sociedades fictícias. 

Por fim, deve-se pensar em realizar o planejamento anterior a realização do fato 

gerador e que todo qualquer ato não pode ter a manta da simulação ou serem vedados pelo 

ordenamento.  

Por óbvio que seguir todas essas recomendações não quer dizer uma 

reorganização livre de autuação fiscal. O contribuinte corre todos os riscos quando da eleição 

da sua opção.  
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Além do mais, é preciso questionar a atuação da administração tributária para que 

todo procedimento administrativo seja pautado em conceitos como previsibilidade, 

transparência e justiça. 

A Curva de Lauffer apresentada acima é uma forma de administração tributária 

eficiente. Somente arrecadar não é palavra chave para a resolução de nenhum problema.  Um 

novo modelo de relacionamento entre Fisco e Contribuinte deve ser proposto. A arrecadação e 

a percepção perante o contribuinte é analisada também em face alocação dos recursos e 

benefícios para a população.  

  Talvez a palavra chave do momento seja a exigência de um compliance fiscal  

de todos. Contudo, isso não quer dizer pagar todo e qualquer tributo. Cabe o contribuinte 

avaliar as suas opções, delinear as suas escolhas e determinar as diretrizes para o 

cumprimento das obrigações tributárias. 

A frase de Alfredo Augusto Becker pode ser facilmente aplicada nos dias de 

hoje:  

"Se fossem integralmente aplicadas as leis tributárias, todos os contribuintes 

seriam passíveis de sanções, inclusive de cárcere e isto não tanto em virtude 

da fraude, mas principalmente pela desorientação que o caos da legislação 

tributária provoca no contribuinte". 

Incentivar boas práticas tributárias, simplificar a tributação e o sistema de 

arrecadação, delimitar um teto para que a carga tributária não se torne tão impossível de 

pagar, apresentar bons resultados à população da aplicação do montante arrecadado poderiam 

ser boas maneiras de começar a gerar avanços na seara tributária brasileira. 
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