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RESUMO 

 

Este trabalho possui a finalidade de tratar questões teóricas e práticas do planejamento 

tributário, verificando como o planejamento deve ser realizado e as causas que podem 

prejudicá-lo, bem como conceituar os efeitos do negócio jurídico, que podem implicar em 

elisão, evasão ou elusão fiscal. Mas, principalmente, o estudo realizado busca analisar o 

recente entendimento do CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) acerca do 

planejamento tributário, e as situações que configuram simulação, fraude à lei ou abuso de 

direito no caso concreto. Verifica-se que o órgão colegiado tem proferido decisões com a 

estrita observância da lei, de acordo com o entendimento doutrinário acerca do tema. 

 

Palavras-chave: CARF. Elisão, Evasão e Elusão. Planejamento Tributário.  

 

 

TRIBUTARY PLANNING AND THE POSSIBLE PATHOLOGIES IN THE 

CURRENT JURISPRUDENCE OF CARF 

 

ABSTRACT 

 

This work has the purpose of study issues and practices of tributary planning, verifying how the 

planning must be executed na the causes that can endanger it, as well as defining the effects of 

the legal acts, that may imply elision, evasion or fiscal elusion. But, mainly, the study seeks to 

analyze the recent understanding of CARF (Administrative Council of Tax Appeals) about tax 

planning, and the situations that constitutes simulation, law fraud, or rights abuse in the practice. 

It has been verified that the collegiate decides with strict observance of the law, according to the 

doctrinal understanding about the theme. 

 

Keywords: CARF. Elision, Evasion and Elusion. Tax Planning. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Tendo em vista a significativa carga tributária suportada pelo contribuinte no país, a 

realização do planejamento tributário é uma técnica bastante utilizada com o escopo de 

verificar possíveis atos que possam ser praticados dentro da lei, e que podem ensejar em 

economia tributária. 

Ocorre que, muitas vezes, o contribuinte tem abusado das disposições legais e 

praticado atos de simulação e fraude à lei, com o único propósito de reduzir ou excluir a 

incidência tributária, violando a lei. Em razão disso, surge a necessidade de estabelecer 

parâmetros de identificação de ocorrência dessas violações, a fim de preservar similarmente o 

livre planejamento do contribuinte. 

Diante dessa discussão, impende destacar o entendimento do CARF (Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais), colacionando decisões que demonstram seu 

entendimento atual sobre o planejamento tributário, tendo em vista que é o órgão de última 

instância administrativa. 

 

 

2. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO  

 

O planejamento tributário é relacionado por muitos doutrinadores à chamada elisão 

fiscal, e consiste em uma análise técnica que possui como objetivo orientar a conduta do 

contribuinte para que obtenha economia tributária, praticando condutas lícitas. (AMARAL, 

2004, p. 72). 

Tendo em vista que a carga tributária no país é extremamente elevada, o contribuinte 

recorre aos mecanismos que possam favorecer o seu negócio, como a redução de passivos, 

realizando planejamento tributário com o objetivo de obter economia fiscal. (YOUNG, 2009, 

p. 101). 

Acerca do planejamento tributário, importante destacar as palavras de Anderson 

Furlan, in verbis: 

 

O planejamento tributário legítimo (Steuervermeidung ou tax mitigation) deve ser 

entendido como uma técnica de redução da carga fiscal, por intermédio da qual o 

contribuinte realiza a economia de tributos escolhendo entre as possibilidades 

oferecidas pelo ordenamento jurídico, de forma explícita ou implícita. 

No âmbito do planejamento tributário legítimo, exercido como manifestação da 

liberdade negocial dos contribuintes, encontram-se, portanto, somente as condutas 

lícitas, tais como aquelas induzidas por normas extrafiscais, o aproveitamento dos 

incentivos e das opções fiscalmente vantajosas, bem como o aproveitamento regular 

das situações fiscais decorrentes de omissões legislativas. O resultado de um 

planejamento tributário ilegítimo é a elisão fiscal (Steuervermeidung ou tax 

mitigation). (FURLAN, 2011, p. 231). 

 

A interpretação da norma jurídica é o primeiro ato do planejamento tributário, que 

viabiliza a verificação dos caminhos que possam resultar na economia fiscal mais benéfica 
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aos negócios, e define as condutas que deverão ser praticadas para que se obtenha o resultado 

desejado (AMARAL, 2004, p. 72). 

Existem duas etapas para a realização do planejamento tributário, uma ocorre em 

momento anterior ao fato gerador, quando o contribuinte analisa mecanismos a serem 

utilizados para obter economia fiscal, e outra após a ocorrência do fato gerador, quando o 

agente verifica a possibilidade de compensação, procedimento administrativo ou judicial a ser 

recorrido com a mesma finalidade (YOUNG, 2009, p. 100). 

A prática de ato ilícito descaracteriza a intenção de planejar, ou seja, contamina a 

intenção de obter economia fiscal. Quanto aos tipos, verifica-se que os ilícitos podem ser 

penais, civis ou tributários, e a prática de quaisquer desses descaracteriza o planejamento 

(GRECO, 2017, p. 22). 

Com relação ao grau do ilícito, Marco Aurélio Greco preleciona o seguinte: 

 

Quanto ao grau que o ilícito apresenta, é preciso distinguir quatro situações: (I) 

ilícitos insignificantes: aos quais se aplica o denominado “princípio da 

insignificância” e que não contaminam o planejamento feito; (II) ilícitos que só 

estarão configurados se o planejamento não for aceito e que, por serem decorrência 

de um pronunciamento prévio sobre o planejamento em si, não podem previamente 

contaminá-lo; (III) ilícitos em elementos relevantes dentro do contexto em que o 

caso for examinado (que contaminam); e (IV) ilicitude dos meios contamina os 

resultados deles decorrentes (GRECO, 2017, p.22). 

 

A elisão fiscal e o planejamento tributário são diferentes, visto que o planejamento é 

a atividade de estudo e análise realizada pelo contribuinte, e a elisão é a consequência, o 

resultado do ato jurídico lícito praticado a partir do planejamento tributário, que obtém a 

menor carga tributária ao agente (GRECO, 2004, p.11). 

São diversos os caminhos propostos no planejamento tributário, cabendo ao 

contribuinte optar pelo negócio jurídico que será mais favorável, observando-se com máxima 

prioridade que as opções devem ser todas lícitas. 

O planejamento tributário é justificado por Hugo de Brito Machado da seguinte 

forma: 

 

Não é razoável esperar-se que alguém, podendo pagar menos sem cometer 

ilegalidade, prefira pagar mais. Se uma atividade pode ser exercida de formas 

diferentes, e uma dessas formas implica menor ônus tributário, não se pode esperar 

que o contribuinte escolha a forma mais onerosa. Assim, é absolutamente lícito ao 

contribuinte buscar as formas operacionais que lhe permitam pagar menos tributo, 

desde que sem violação da lei (MACHADO, 2009, p. 278). 

  

O Fisco tem levado em consideração, para definir o ato como ilícito, a ausência de 

propósito negocial, ou seja, a motivação da prática. Considera-se propósito negocial quando a 

razão é algo diverso do tributo, ainda que resulte em vantagem tributária ao contribuinte, 

então a ausência de propósito negocial ocorre quando o único objetivo é a vantagem 

econômica fiscal (MACHADO, 2009, p. 280). 

O planejamento tributário legítimo é o exercício do direito de liberdade negocial e 

engloba apenas as condutas lícitas praticadas com propósito negocial, bem como as normas 

extrafiscais, os incentivos fiscais e as opções mais vantajosas decorrentes, similarmente das 
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omissões legislativas, sendo o resultado deste planejamento lícito, a economia tributária.  

(FURLAN, 2011, p. 231). 

Em contrapartida, quando o contribuinte realiza atos para a obtenção indevida de 

redução da carga tributária, mediante fraude à lei ou abuso de direito, violando os princípios e 

regras do ordenamento jurídico tributário, configura-se um planejamento tributário ilegítimo, 

sendo o resultado deste a elisão fiscal (Steuerumgehung ou tax avoidance) (FURLAN, 2011, 

p. 231). 

Para o Fisco Federal a desconsideração de atos ou negócios jurídicos realizados com 

a única finalidade de economizar é válida, sendo este entendimento consolidado e exposto na 

Medida Provisória nº 66, de 29 de agosto de 2002, em seu art. 14, §1º, inciso I, ainda que a 

medida comentada não tenha se tornado lei (MACHADO, 2009, p. 280). 

Diversas são as críticas realizadas ao entendimento já consolidado pelo Fisco federal, 

tendo em vista que impede o contribuinte de escolher dentre as opções, as formas que 

pretende realizar seu negócio e economizar. 

A verificação do planejamento tributário tramita em uma linha tênue, e deve ser 

avaliado no caso concreto, se há ou não validade dos negócios jurídicos praticados, se há 

violação da lei tributária mediante fraude à lei ou abuso de direito, cabendo aos órgãos 

administrativos ou judiciários competentes a decisão sobre o tema. 

A não observância da lei poderá gerar prejuízos maiores ao contribuinte, caso seja 

verificada a prática de atos ilícitos que possuam o fito de tergiversar o Fisco. 

 

 

3. CONCEITUAÇÃO DE ELISÃO, EVASÃO E ELUSÃO 

 

A tributação nasce a partir da ocorrência do fato gerador, praticado pelo sujeito 

passivo da relação jurídica tributária. Em algumas situações, o contribuinte pratica atos com a 

finalidade de impedir a ocorrência do fato gerador ou, após ocorrido, não realizar o 

pagamento do montante devido ao Fisco (CARNEIRO, 2016, p. 523). 

Diversos são os meios que o contribuinte utiliza para escapar da tributação ou reduzi-

la, sendo que, utilizando meios lícitos para atingir esta finalidade resulta no instituto 

conhecido pela doutrina como elisão, e utilizando meios ilícitos resulta em evasão fiscal. 

(ALEXANDRE, 2018, p. 347). 

 

 

3.1. Elisão Fiscal 

 

A elisão fiscal é o resultado da prática de atos lícitos realizados pelo contribuinte, 

que por meio do planejamento tributário impede a ocorrência de determinado fato gerador, 

que possui como consequência o afastamento ou a redução da incidência tributária. 

(CARNEIRO, 2016, p. 523). 

Para que se configure a elisão fiscal no caso concreto, deve-se observar se há a 

realização de uma ação lícita, e se possui o fito de gerar efeitos fiscais menos gravosos, ou até 
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mesmo não os gerar. Ainda que não seja possível falar em elisão sem a ocorrência das 

referidas diretivas, não é possível identificar quais os tipos de ações lícitas que resultam em 

elisão fiscal, pois os atos não podem ser analisados de forma isolada, mas em conjunto com o 

objetivo da ação, resultando em uma economia fiscal (AMARAL, 2004, p. 60). 

Verifica-se, portanto, que a elisão configura-se no resultado de atingir a economia 

fiscal com o emprego e atos lícitos. A economia tributária configura-se na redução ou no não 

surgimento do montante fiscal a ser pago pelo contribuinte (AMARAL, 2004, p.60). 

Neste sentido, importante destacar as palavras do Professor Me. e Juiz Federal 

Anderson Furlan, que assim disserta: 

 

A elisão fiscal corresponde ao resultado do comportamento do sujeito passivo que, 

sem violar frontalmente a norma de incidência, contorna-a abusivamente para atingir 

propósitos não desejados pelo legislador e opostos aos valores estruturantes do 

ordenamento. 

Como a elisão situa-se na zona cinzenta entre a economia fiscal e a evasão fiscal, 

dependendo da análise da situação fática para ser revelada sua natureza, seu 

reconhecimento sempre será feito após a apreciação do caso concreto pela 

autoridade competente (Lord Hoffman’s ex post test). (FURLAN, 2011, p. 231). 

 

Cabe à autoridade competente avaliar o caso concreto e definir se é caso de elisão ou 

evasão, se o contribuinte agiu dentro do seu direito de liberdade de planejamento, ou abusou 

das formas permitidas pelo ordenamento. 

Seria possível dizer que determinado resultado cumpre o objetivo de obter menor 

carga fiscal, sem possuir outro ponto de referência para comparação? Cumpre ressaltar que é 

necessário colocar o ato que ensejou a elisão junto a outro “ato jurídico”, chamado pela 

doutrina de paradigma, visto que, não se pode isolar algum fato e considerar seu efeito como 

elisão, pois depende do seu contexto e das formas utilizadas para a obtenção da finalidade. 

(AMARAL, 2004, p.62). 

Acerca do momento de ocorrência, importante mencionar as palavras do Professor 

Ricardo Alexandre, in verbis: 

 

Tem-se afirmado, em sede doutrinária, que a elisão fiscal ocorre antes da 

concretização do fato gerador, uma vez que seria impossível evitar ou diminuir o 

ônus de uma incidência tributária já verificada no mundo dos fatos. O raciocínio, 

entretanto, comporta exceções. A título de exemplo, o momento da elaboração de 

declaração de imposto de renda das pessoas físicas (ano-exercício) é posterior ao 

fato gerador do tributo (ano-calendário); ainda assim é possível fazer que a 

incidência tributária seja menos onerosa, escolhendo o modelo de declaração mais 

favorável para cada caso concreto (completa ou simplificada) (ALEXANDRE, 

2018). 

 

Em regra, a elisão como resultado ocorre antes da ocorrência do fato gerador no 

mundo dos fatos, entretanto, cabem exceções, como a exposta pelo doutrinador supracitado.   

 

 

3.2. Evasão Fiscal 
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A evasão fiscal trata-se do efeito do planejamento tributário ilegítimo, realizado 

mediante o emprego de atos ilícitos, que podem ser verificados após a ocorrência do fato 

gerador com a execução atos que tem o fito de evitar o conhecimento do nascimento da 

obrigação tributária pela autoridade fiscal, ou seja, o fato gerador ocorre, nascendo a 

obrigação do recolhimento do tributo, mas o contribuinte esconde do Fisco, fugindo da 

tributação (ALEXANDRE, 2018, p.348). 

Neste caso, o ilícito praticado destina-se a reduzir ou eliminar a incidência tributária, 

utilizando-se meios fraudulentos como a simulação, abuso de direito e a fraude à lei que serão 

tratados de forma pormenorizada em momento posterior. Assim, observa-se que a elisão e a 

evasão possuem objetivos similares, contudo decorrem de práticas divergentes, no primeiro 

caso atos lícitos e no segundo, atos ilícitos (YAMASHITA, 2005, p. 66). 

Quanto ao momento de ocorrência, no caso da evasão fiscal verifica-se que, em regra 

ocorre após a ocorrência do fato gerador, conforme mencionado, entretanto, comportam 

exceções, conforme exposto por Ricardo Alexandre: 

 

Também neste caso a regra comporta exceções, basta lembrar dos casos em que 

contribuintes de ICMS emitem notas fiscais fraudulentas antes da saída da 

mercadoria do estabelecimento comercial (fato gerador do tributo). Trata-se de uma 

forma de esconder a futura ocorrência do fato gerador do tributo (ou diminuir 

criminosamente o seu montante). É caso de conduta evasiva anterior à ocorrência do 

fato gerador (ALEXANDRE, 2018). 

 

Toda regra comporta exceções, assim, ainda que a doutrina defina que a evasão 

ocorre após o fato gerador, existem exceções, e havendo o objetivo de frustrar a obrigação de 

pagamento do tributo ou reduzi-lo, pela prática de atos ilícitos/fraudulentos, configura-se a 

evasão fiscal, conforme o exemplo acima destacado. 

 

 

3.3. Elusão Fiscal 

 

Além dos institutos acima conceituados, a doutrina tributária denomina similarmente 

a elusão fiscal (elisão ineficaz, ou elisão abusiva), situação em que o contribuinte pratica atos 

simulados com o fito de dissimular a ocorrência do fato gerador. A doutrina verifica a 

existência de certo abuso das formas neste caso, pois o sujeito passivo da relação toma 

atitudes, inicialmente configuradas como lícitas, mas com o objetivo de ser isento da 

tributação de forma artificiosa (ALEXANDRE, 2018, p. 348). 

O termo elusão é utilizado por parte da doutrina, sendo que, é mais conhecido como 

elisão abusiva ou ineficaz, quando se utiliza de abuso das formas previstas no ordenamento 

jurídico. 

Neste caso, ainda que pareça um ato lícito, na elusão fiscal o contribuinte realiza uma 

simulação, objetivando resultados que não são normalmente esperados destes atos, e não 

corresponde à realidade fática, podendo ocorrer antes ou depois do nascimento do fato 

gerador (ALEXANDRE, 2018, p. 349). 
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Em suma, conclui-se de acordo com a doutrina majoritária que a elisão fiscal se trata 

de uma conduta lícita que obedece a legislação pátria, a evasão consiste na prática de atos 

ilícitos que possuem a finalidade de omitir a existência do tributo do fisco, e a elusão apesar 

de se revestir de licitude, possui objetivo e efeitos ilícitos, em razão de configurar-se uma 

simulação de negócio. 

 

 

4. DISTINÇÃO ENTRE SIMULAÇÃO, ABUSO DE DIREITO E FRAUDE À LEI – AS 

PATOLOGIAS DO PLANEJAMENTO FISCAL 

 

A preocupação do contribuinte em obter maior economia fiscal mediante a realização 

de planejamento tributário ou a realização de atos ilícitos pode ensejar, em algumas situações, 

a prática de simulação, o cometimento de abuso de direito ou fraude à lei. 

Na via administrativa, analisando caso a caso como será realizado no fechamento do 

presente trabalho, surge a necessidade de verificar com cautela os atos praticados pelo 

contribuinte com o fito de frustrar a obrigação tributária ou reduzi-la, neste sentido, impende 

conceituar e exemplificar cada uma dessas situações. 

 

 

4.1. Simulação 

 

A doutrina majoritária entende que a simulação é uma patologia do ato ou negócio 

jurídico, em que não há planejamento tributário, visto que pode ser um vício de vontade ou 

vício do motivo ou do ato do negócio jurídico. Na segunda situação, verifica-se a ideia de 

“causa” do ato realizado como parâmetro de controle do exercício da autonomia privada, 

sendo que a motivação somente teria justificativa se obtivesse relevância social do interesse 

que visa proteger (GRECO, 2017, p. 27). 

Imperioso destacar as palavras de Marco Aurélio Greco acerca do tema, in verbis:  

 

O motivo é um dos elementos fundamentais para análise das operações realizadas 

pelo contribuinte com o intuito de obter menor carga tributária. Assim, o próprio 

requisito preliminar imposto já na primeira fase do debate (os atos não podem ser 

simulados) passa a assumir contornos diferentes com este reexame doutrinário do 

conceito de simulação. Aliás, a partir do Código Civil de 2002 a simulação deixou 

de ser hipótese de anulabilidade do ato jurídico para ser considerada hipótese de sua 

nulidade (o que é mais grave) (GRECO, 2017, p. 27-28). 

 

A doutrina sedimentou o entendimento de que a elisão poderia ser desconsiderada 

em casos de simulação. A distinção entre essas duas figuras foi demarcada por Sampaio 

Dória, sendo que na elisão os meios empregados são lícitos, o fato imponível não ocorre, o 

instrumento jurídico é idôneo e os resultados são aqueles esperados pelo próprio negócio 

jurídico realizado. Na simulação a ilicitude é ocultada e revelada apenas com o 

reconhecimento desta, o fato imponível ocorre, mas é dissimulado, há incompatibilidade geral 
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entre a forma e o conteúdo, e os resultados reais são diversos daqueles indicados (FURLAN, 

2011, p. 188). 

 

 

4.2. Abuso de Direito 

 

Mediante a previsão de diversos direitos no ordenamento jurídico, surge a 

possibilidade de o contribuinte cometer excessos no exercício destes direitos, principalmente 

fiscais. A figura do abuso está presente no exercício de determinado direito e não na simples 

existência deste, portanto, deve ser verificada a motivação do agente, e qual seria a sua 

finalidade na prática do ato, sendo que teria a proteção jurídica apenas no caso de inexistência 

de abuso (GRECO, 2017, p. 26). 

Nesse diapasão, impende colacionar o entendimento de Anderson Furlan, conforme 

segue: 

 

Em linhas gerais, o abuso de direito no âmbito tributário sempre foi compreendido 

como conduta do contribuinte consistente na prática de atos ou negócios jurídicos 

admitidos por lei, ao invés de realizar os atos ou negócios jurídicos formalmente 

previstos pela norma tributária, com a exclusiva finalidade de se furtar à aplicação 

da referida norma, obtendo os mesmos resultados econômicos. Trata-se de um 

instituto de Teoria Geral do Direito, embora via de regra seja mencionado em leis 

civis. Conquanto tenha havido alguma resistência no início, atualmente se entende 

possível o reconhecimento do abuso de direito no âmbito tributário, restando 

superada a noção segundo a qual o abuso de direito exigiria, em matéria tributária, 

uma finalidade emulativa específica (FURLAN, 2011, p. 217). 

 

Para verificar a existência de abuso é necessário verificar se o titular do direito viola 

um ou mais princípios pertinentes, de tal modo que a permissão se torna uma proibição, 

surgindo a necessidade de se analisar com ponderação como cabe no princípio da proibição 

do excesso, observando os seguintes critérios: a) legitimidade do fim perseguido; b) 

efetividade do meio; c) imprescindibilidade do meio; e d) razoabilidade ou proporcionalidade 

em sentido estrito do meio escolhido, em relação à finalidade pretendida (YAMASHITA, 

2005, p. 139). 

Se o contribuinte se utiliza de meios para a obtenção de economia tributária apenas 

com esse objetivo, entende-se por parte da doutrina que está ferindo o princípio da capacidade 

contributiva e, consequentemente incidindo em abuso de direito. Entretanto, o Direito 

Tributário é pautado na lei, na tipicidade, portanto, não se pode penalizar o contribuinte por 

praticar ato permitido em razão de lacuna existente na lei (YOUNG, 2009, p. 163). 

Neste sentido, muito se discute acerca da moralidade do tema, bem como o princípio 

da solidariedade, nas palavras de Marco Aurélio Greco: 

 

Se a ideologia for eminentemente social, certamente defender-se-á que o 

planejamento tributário é uma conduta inaceitável porque frustra o atingimento da 

capacidade contributiva, quebra a isonomia e agride a solidariedade social, razão 

pela qual a interpretação da norma tributária deve dar proeminência à substancia 

econômica do negócio jurídico e não à sua dimensão jurídica. (GRECO, 2004, p. 

17). 



12 

 

 

Deve se analisar similarmente a visão do contribuinte, que visando se manter ou 

manter as atividades de sua empresa, cumprindo com todas as suas finalidades sociais e 

atingindo seus objetivos como a obtenção de lucro, frente a uma significativa carga tributária, 

é plausível considerar  a realização de planejamento tributário mediante a prática de atos 

lícitos com a finalidade de economia (YOUNG, 2009, p.164). 

O abuso de direito possui previsão legal similarmente no Código Civil de 2002, em 

seu arts. 50 e 187, dispondo da seguinte forma: 

 

Art. 50 – Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de 

finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da 

parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os 

efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens 

particulares dos administradores sócios da pessoa jurídica. 

 

Art. 187 – Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 

excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela 

boa-fé ou pelos bons costumes.  

 

A figura do abuso situa-se ao lado na noção de jus, visto que se contrapõe ao 

exercício regular do direito, ultrapassando a esfera de licitude, em todos os ramos do direito. 

(YAMASHITA, 2005, p. 95). 

Em esfera tributária é necessário observar a finalidade do sujeito na prática do ato, 

sendo que, se houver um objetivo empresarial no exercício do direito de auto-organização, 

não haverá abuso (GRECO, 1998, p. 131). 

 

 

4.3. Fraude à Lei 

 

Acerca da fraude à lei, contudo, há distinção entre a fraude penal e civil, sendo que a 

primeira consiste na prática de um ilícito que desconfigura o planejamento tributário, já a 

fraude civil é patologia do negócio jurídico que ocorre na prática de ato que contorna a lei e 

enquadra determinada situação em outra condição mais benéfica, ou seja, uma prática legal. 

(GRECO, 2017, p. 27). 

Outra distinção a ser realizada é entre a fraude à lei e o abuso de direito, sendo que, 

ainda que existam semelhanças entre as duas figuras, é importante ressaltar que o abuso de 

direito se trata do exercício irregular de direitos subjetivos, já a fraude à lei se utiliza 

irregularmente da autonomia privada, de um direito objetivo ou poder normativo para 

contornar a lei (YAMASHITA, 2005, p. 294). 

Neste sentido, impende discorrer o entendimento do Professor Me. Anderson Furlan, 

sobre a concepção clássica da Fraude à lei, que assim discorre: 

 

A fraude à lei, consoante clássica concepção, ocorre quando uma norma de 

cobertura é utilizada para impedir a incidência de uma outra norma, que restará 

fraudada. No âmbito tributário, em termos gerais, traduz-se pela atitude do 

contribuinte em se valer da liberdade negocial para arrumar seus negócios, mediante 
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meios jurídicos desvirtuados em sua essência ou finalidade, de forma a poder 

escapar da incidência da norma impositiva, diminuir ou impedir o surgimento do 

dever tributário (FURLAN, 2011, p. 218). 

 

Buscando a obtenção de economia fiscal, o contribuinte pratica atos jurídicos com 

base em determinada norma mais benéfica, objetivando afastar outra norma que atribuirá 

maior ônus a este  (FURLAN, 2011, p. 219). 

Para Marco Aurélio Greco a fraude à lei pode ser identificada por meio da 

verificação de duas normas, in verbis: 

 

A fraude à lei estrutura-se frequentemente, através da identificação de suas normas: 

(i) uma norma à qual o agente não quer se submeter, denominada “norma 

contornada”; (ii) outra norma onde busca proteção para sua conduta, a denominada 

“norma de contorno”. A estrutura da fraude à lei também pode formar-se entre uma 

norma contornada e uma não previsão normativa (por exemplo, não incidência) 

(GRECO, 2017, p. 27). 

 

Embora seja possível realizar a distinção, a fraude à lei está muito próxima da 

simulação, visto que a lei pode ser fraudada por meio da prática da simulação, entretanto, é 

possível ocorrer fraude sem a realização de simulação, mas independente da forma a doutrina 

reconhece que o ilícito civil pode gerar nulidade (AMARAL, 2004, p. 94). 

Alguns doutrinadores, principalmente os italianos, que identificam a fraude por meio 

da causa do negócio jurídico realizado. No entanto, não há consenso quanto à importância da 

causa do negócio. Outros doutrinadores consideram elementos essenciais para a identificação 

da fraude a forma, o conteúdo e a causa, e devem cumprir com a sua função social. 

(YAMASHITA, 2005, p. 221). 

Os subjetivistas defendem que a causa se trata do momento psicológico que 

determina a intenção do contribuinte, já os objetivistas afirmam que a causa é a função 

econômico-social típica do negócio jurídico (YAMASHITA, 2005, p. 222). 

Outro ponto de discussão acerca fraude é a natureza jurídica da norma contornada, se 

consiste em norma proibitiva ou imperativa. Com base no aspecto proibitivo a forma de regrar 

o conteúdo ou obrigá-la, enquanto o imperativo corresponde à inafastabilidade da norma. 

Contudo, o art. 167, VI do Código Civil determinou que a fraude à lei ocorre perante a norma 

imperativa e não proibitiva (GRECO, 2017, p. 27). 

Ainda, impende distinguir as figuras de simulação e fraude à lei, sendo que a 

primeira consiste em um negócio que tenha aparência contrária à realidade, já a fraude é a 

infração da norma jurídica por vias indiretas, havendo coincidência entre a vontade e a 

realidade (YAMASHITA, 2005, p. 300). 

Em suma, na esfera tributária o efeito dessas três figuras (simulação, abuso de direito 

e fraude à lei) é de inoponibilidade ou ineficácia perante o Fisco, ou seja, as referidas práticas 

tornam o negócio jurídico ineficaz, cabendo a este a faculdade de se recusar a aceitar os 

efeitos das referidas práticas por intermédio de recurso ao poder judiciário. 

 

 

 



14 

 

 

5. NORMA GERAL ANTIELISIVA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 116 DO CTN 

 

A elisão é o efeito jurídico da prática de atos lícitos realizado pelo contribuinte 

mediante planejamento tributário, com o fito de obter isenção ou redução do ônus tributário, 

entretanto, algumas práticas que possuem o mesmo fito podem resultar em ilícitos mediante 

abuso de direito. 

Com isso, o legislador preocupou-se em criar a norma antielisiva, que foi estatuída 

pela Lei Complementar 104/2001, inserindo o parágrafo único do art. 116 do Código 

Tributário Nacional. 

A exposição de motivos do referido projeto de lei afirma que a nova regra 

corresponde a um instrumento de combate ao planejamento tributário praticado com abuso da 

forma e do direito. A norma possui a finalidade de evitar a ocorrência de elusão fiscal (elisão 

abusiva/ineficaz), contudo, parte da doutrina considera inconstitucional a criação do referido 

dispositivo, afirmando que existe afronta aos princípios da legalidade e tipicidade, 

resguardados no art. 150, I, da Constituição Federal. (RICARDO ALEXANDRE, 2018, p. 

350-351) 

O advento da referida Lei Complementar ensejou a criação de quatro vertentes 

doutrinárias, no seguinte sentido:  

 

(i) uma primeira corrente sustenta a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 

116, por afronta ao princípio da legalidade e, em consequência, ao princípio da 

tipicidade; (ii) outra corrente afirma não haver qualquer aplicação prática, nada 

tendo inovado no ordenamento jurídico; (iii) na linha de uma terceira corrente, 

alguns autores defendem a consagração normativa da figura da fraude à lei em 

matéria tributária; (iv) uma quarta corrente foi formada com o entendimento de que 

o dispositivo trata de situações diversas da fraude à lei e abuso de direito, podendo, 

eventualmente, abrangê-las. (FURLAN, 2011, p. 207). 

 

Além das quatro vertentes supracitadas, é possível fazer outra interpretação, na qual 

a respetiva norma proibiria por completo a realização de planejamento tributário, fazendo com 

que o contribuinte não possa se utilizar das lacunas da lei para seu próprio benefício. Dessa 

forma, a administração teria poderes de realizar a interpretação econômica das normas e 

exigir o tributo por analogia (FURLAN, 2011, p. 207). 

Sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma geral antielisiva, houve 

questionamento perante o Supremo Tribunal Federal na ADI-2446 de 2001, na qual a mais de 

quinze anos não houve qualquer pronunciamento. 

Acerca da discussão, Marco Aurélio Greco se posiciona da seguinte forma: 

 

Não vejo inconstitucionalidade formal nem material no dispositivo. Ele apenas 

explicita o que já decorria do ordenamento, ou seja, não há proteção a condutas que 

visem neutralizar a eficácia ou a imperatividade de seus preceitos. Estas podem ser 

desconsideradas pelo fisco independente de recorrer ao poder Judiciário; nega-se 

eficácia às operações sem que seja indispensável questionar sua validade (GRECO, 

2017, p. 30). 
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Alguns autores defendem que ao incluir o referido parágrafo o legislador desejou 

solucionar o problema de diminuição da arrecadação que ocorria em razão do planejamento 

tributário realizado pelos contribuintes que pretendiam obter economia fiscal (YOUNG, 2009, 

p. 113). 

Similarmente, existem divergências acerca da natureza jurídica da norma antielisiva, 

entre considerar esta como uma norma antissimulação ou uma norma de combate ao abuso de 

direito ou a fraude à lei. 

Neste sentido discorre Douglas Yamashita: 

 

Uma parte da doutrina tem entendido que esse parágrafo único consubstancia norma 

apenas anti-simulação. Esclarece que dissimular a ocorrência do fato gerador ou a 

natureza dos seus elementos constitutivos significa celebrar dois atos jurídicos 

distintos: um aparente, geralmente não tributável ou menos tributado, e outro real, 

geralmente tributável ou mais tributado. O ato jurídico meramente aparente, 

declarado, porém não querido, visa dissimular, ocultar do fisco o real ato jurídico 

desejado, porém não declarado (YAMASHITA, 2005, p. 143). 

 

Outra parte da doutrina entende que se trata de norma antielisão, dividindo-se em 

duas correntes, a primeira comunga do entendimento de que fere o princípio da estrita 

legalidade, configurando-se em norma inconstitucional. A segunda corrente defende que a 

norma não é apenas antissimulação, mas também antielisão, visando combater o abuso de 

direito e a fraude à lei, configurando-se como norma constitucional (YAMASHITA, 2005, p. 

143-144). 

A elisão lícita como consequência do planejamento tributário pode ser 

desconfigurada das seguintes formas, nas palavras de Gustavo da Silva Amaral: 

 

Enquanto efeito de ato ilícito, a elisão pode ser combatida das seguintes formas: i) 

tornando-se ilícita ela mesma, ou seja, passando o efeito elisivo ao campo dos 

efeitos indesejados; ii) aumentando-se a gama de hipóteses de atos ilícitos, 

restringindo em contrapartida, a dos atos ilícitos; ou iii) ampliando-se o campo 

conotativo da hipótese legal (RMIT), de modo a abarcar fatos jurídicos antes não 

tributados, ou tributados de maneira menos gravosa (AMARAL, 2004, p.82). 

 

O dispositivo inserido viabilizou ao Fisco a coibição da elisão fiscal ineficaz, 

aumentando a sua arrecadação por meio da tributação, visto que a realização do planejamento 

fiscal com a prática de atos elisivos reduziu a arrecadação do Fisco (MACHADO, 2009, p. 

288). 

O parágrafo único direciona sua carga normativa à dissimulação, que se assemelha 

pela doutrina à simulação, entretanto, outros doutrinadores afirmam que a simulação 

corresponde a algo que parece real, mas não existe de fato, já na dissimulação se pretende 

ocultar algo. Na seara do Direito Civil o verbo “dissimular” está vinculado à prática da 

simulação relativa (AMARAL, 2004, p. 99-100). 

Na esfera do Direito Tributário o termo “dissimular” similarmente se assemelha à 

simulação, sendo utilizado por muitos doutrinadores para fazer analogia à prática de evasão 

ou elisão ineficaz (AMARAL, 2004, p. 100-101). 

Para obter solução ao questionamento acerca da interpretação do termo “dissimular” 

é necessário analisar a intenção do legislador. Verifica-se que apenas uma lei emanada da 
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União utiliza o mesmo termo, a Lei nº 9.613/98 que tipifica criminalmente as condutas 

relacionadas à lavagem de dinheiro, utilizando o termo com o significado de ocultar 

(FURLAN, 2011, p. 215-216). 

Ainda, nas palavras do Professor Me. Anderson Furlan: 

 

Para o próprio legislador, então, dissimular significa ocultar. Esta certamente se 

afigura a melhor interpretação da expressão. O ato de dissimular deve ser entendido 

como o ato de esconder, ocultar, disfarçar, mascarar. O vocábulo “dissimulação” 

deve ser entendido no sentido de “disfarce”, “máscara”. Assim, para efeitos da 

aplicação da cláusula, deve existir atos ou negócios jurídicos que tenham o objetivo 

de disfarças, ocultar, esconder, mascarar a realização do fato gerador ou dos 

elementos constitutivos da obrigação tributária (FURLAN, 2011, p. 216).   

 

O termo “dissimular” acompanhado no dispositivo de “o fato gerador” não deixa 

dúvidas em relação ao seu sentido, pois deixa claro que se refere a mascarar, ocultar, 

mediante simulação realizada pelo contribuinte, que configura em ato ilícito, portanto, o 

contexto em que o termo está inserido não deixa dúvidas acerca da sua interpretação. 

(AMARAL, 2004, p. 104). 

A inserção do parágrafo único ao art. 116 do CTN viabilizou ao Fisco impedir que 

práticas realizadas com o emprego de simulação, fraude à lei e abuso de direito sejam 

utilizadas pelo contribuinte com o fito de frustrar a obrigação, aumentando sua arrecadação. 

 

 

6. ENTENDIMENTO ATUAL DO CARF ACERCA DO PLANEJAMENTO 

TRIBUTÁRIO 

 

A partir da verificação de quaisquer situações ilícitas acima expostas, cabe ao Fisco 

recorrer à instância administrativa especializada para questionar a situação ilícita criada pelo 

contribuinte. 

O CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) se trata de um órgão 

colegiado com competência de julgar em segunda instância administrativa os litígios em 

matéria tributária e aduaneira (RECEITA FEDERAL, 2018). 

O trabalho do referido conselho é de julgar a inconformidade dos contribuintes 

contra as exigências tributárias e aduaneiras lançadas pela administração tributária e, em razão 

disso os julgadores devem decidir com neutralidade e imparcialidade, observando a segurança 

jurídica, visto que as decisões reiteradas de determinadas matérias possuem extrema 

relevância na solução dos litígios (RECEITA FEDERAL, 2018). 

O tema tratado no presente estudo possui similarmente entendimentos reiterados 

proferidos pelo órgão mencionado, tendo em vista que são inúmeras as ações que o 

contribuinte pratica com o fito de obter economia fiscal frente à significativa carga tributária 

existente no país. Torna-se imperioso analisar o atual entendimento do órgão colegiado acerca 

do tema, visto que possui peso relevante no planejamento tributário a ser realizado pelo 

contribuinte. 

 



17 

 

 

6.1. Caso 1: Ganho de capital por alienação de ativo – Fraude e Abuso de Direito 

 

Em recente julgado do CARF, acórdão de nº 1402-003.1211, que versa sobre ganho 

de capital por alienação de ativo, o órgão administrativo trata amplamente acerca da 

verificação de fraude e abuso de direito. 

O caso em julgamento se trata de uma operação de venda de ações realizada por 

pessoa jurídica, em que a recorrente figurou como alienante em conjunto com outra empresa, 

sendo que o ganho de capital não foi direcionado para a pessoa jurídica em questão, mas para 

o sócio, pessoa física, motivado pela diferença das alíquotas de tributação aplicadas. 

O referido negócio jurídico realizado entre as empresas envolvidas foi considerado 

planejamento tributário abusivo pelo órgão administrativo de primeira instância, tendo em 

vista que o sócio beneficiado pela venda passou a ser acionista poucos meses antes da 

realização da venda, tendo em vista que anteriormente, o quadro societário da empresa era 

composto por pessoas jurídicas. 

São pessoas jurídicas que figuram como compradoras do negócio jurídico realizado, 

que foram criadas unicamente com esta finalidade, de realizar a aquisição das referidas quotas 

acionárias empresariais da investigada, conforme amplamente exposto pelo órgão 

administrativo. 

Acerca do tema, o Conselheiro Relator proferiu seu voto da seguinte forma: 

 

O que houve foi um desvirtuamento da operação que culminou na alteração do 

detentor das ações da TCP, saindo da propriedade da recorrente e indo para a 

propriedade do seu sócio, a qual foi realizada com o único propósito de economia 

tributária. 

Há nisto um desrespeito ao propósito negocial da empresa. 

Sua auto-organização não pode ser unicamente permeada pela intenção de reduzir a 

carga tributária. Tal situação fica apurada e demonstrada pela autoridade fiscal no 

seu relatório fiscal, o que fica nítido pela sua descrição de um abuso de direito e 

fraude a lei por parte da recorrente, como exposto pelo v. acórdão recorrido. 

A validade de negócios jurídicos, vistos isoladamente, não lhe dá a virtude jurídica 

necessária, quando se analisa o contexto e fundamento. Assim, não procede de razão 

quando a recorrente evoca na sua peça recursal a necessidade de uma expressa 

autorização legal para desconsiderar um negócio jurídico. A ofensa ao direito pode 

se dar também por vício na origem de atos jurídicos lícitos, que foram simulados. 

Nestes casos, procedente e necessário à autoridade fiscal recusar no âmbito 

tributário os efeitos destes atos jurídicos abusivos, e dar os efeitos tributários reais à 

situação constatada.2 (CARF, 2018). 

 

O entendimento exposto pelo relator encontra-se de acordo com todo o 

posicionamento doutrinário exposto no presente trabalho, pois a prática de ato empresarial 

com a única finalidade de obtenção de economia tributária é desconsiderada pelo Fisco, e 

existe a necessidade de existência de propósito negocial no feito. 

                                                           
1 CARF. RECURSO VOLUNTÁRIO: Processo nº 10980.724302/2016-18. Relator: Marcos Rogério Borges. Sessão 

de 15 de maio de 2018.  

2 Ibidem. 
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O propósito negocial deve ser levado em consideração, deve existir uma razão 

diversa para a realização do negócio jurídico, além do desejo de obter economia fiscal. A 

obtenção de economia tributária deve ser uma consequência natural do negócio entabulado, e 

não o seu objetivo principal.  

A empresa julgada afirmou em sua defesa que o negócio entabulado tratava-se de 

uma dação em pagamento, contudo, não logrou êxito em provar suas alegações. A única 

finalidade da empresa julgada foi a obtenção de economia fiscal, inexistindo propósito 

negocial no ato jurídico realizado. 

Diante disso, destaca-se a síntese do julgamento: 

 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

SOCIETÁRIA. GANHO DE CAPITAL. DESLOCAMENTO DO GANHO PARA 

OS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. 

Não é dado à pessoa jurídica que aliena participação societária fazer deslocar o 

respectivo ganho de capital auferido no negócio para as pessoas físicas que figuram 

como sócios da pessoa jurídica. 

FRAUDE. MULTA QUALIFICADA. 

O resgate de ações com posterior pagamento em ações de outra empresa, já 

negociadas para venda, de forma a deslocar o ganho de capital para as pessoas 

físicas que figuram como sócios evidencia a conduta dolosa com objetivo de evitar o 

pagamento do tributo devido. Por estar caracterizada a fraude, é cabível a aplicação 

da multa qualificada.3 (CARF, 2018). 

 

No caso analisado o órgão colegiado administrativo verificou abuso de direito pelo 

excesso cometido no exercício do direito de livre negociação, a ausência de propósito 

negocial por ausência de propósito diverso da economia fiscal, bem como, fraude à lei, 

mediante o contorno da norma tributária, que deveria ser aplicada em caso de venda realizada 

por pessoa jurídica, ensejando maior carga tributária, do que a venda realizada por pessoa 

física que ensejou a redução do ônus fiscal. 

 

 

6.2. Caso 2: Segregação da empresa de forma simulada 

 

Prosseguindo a análise jurisprudencial do CARF, destaca-se o julgado de 14 de julho 

de 2016, Acórdão nº 9101-002.3974, que versa acerca da simulação de pessoas jurídicas 

segregadas. 

A discussão realizada no presente recurso administrativo diz respeito à existência de 

segregação da empresa de forma simulada, pois a entidade empresarial investigada foi 

segmentada em mais de uma pessoa jurídica, realizando a atividade empresarial de forma 

separada e individualizada. 

                                                           
3 CARF. RECURSO VOLUNTÁRIO: Processo nº 10980.724302/2016-18. Relator: Marcos Rogério Borges. Sessão 

de 15 de maio de 2018. 

4 CARF. RECURSO VOLUNTÁRIO: Processo nº 11516.002701/2010-70. Relator: Luís Flávio Neto. Sessão de 16 de 

julho de 2016. 
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O conselheiro relator introduziu seu voto realizando uma análise da permissibilidade 

da realização de segregação empresarial e seus propósitos aceitáveis, da seguinte forma: 

 

A motivação para essa reestruturação pode ser variada, a exemplo da divisão do 

controle dos negócios entre diferentes membros da família, ganhos em eficiência, 

melhoria de organização, oportunidade de explorar e obter ganhos com trabalhos 

internos em face de demanda do mercado, venda da parcela segregada etc. 

Sob a perspectiva tributária, é comum que a segregação possibilite que alguma das 

empresas desmembradas se legitime à opção pelo lucro presumido, enquanto que a 

anterior unidade empresarial apenas poderia ser tributada pelo lucro real. A partir 

daí, a  economia de opção prescrita pelo legislador permite que, entre as diversas 

hipóteses de reestruturação possíveis, se cogite situações em que, por exemplo: 

- as unidades empresariais se tornem fornecedoras de insumos para outras empresas 

do grupo empresarial; 

- as unidades empresariais segregadas passem a oferecer os seus préstimos 

diretamente ao consumidor. 

Tratando-se a sistemática do lucro presumido de uma economia de opção, a 

legitimidade de sua adoção depende exclusivamente do cumprimento dos requisitos 

prescritos pelo legislador. Os referidos requisitos, aplicáveis ao período 

compreendido no presente processo administrativo e vigentes até hoje, seriam: 

- limitação em função do volume de receitas brutas obtidas pela pessoa jurídica; 

- exercício da atividade que não obrigada ao lucro real. 

Com a real e efetiva segregação das fontes produtoras de receitas, resultante de 

reestruturação societária, cada uma das novas unidades empresariais pode verificar 

se preenche ou não os referidos requisitos e, sendo o caso, optar ou não pelo lucro 

presumido.5 (CARF, 2016). 

 

Existem diversas variáreis que tornam permissíveis a segregação empresarial, como 

exposto pelo voto do conselheiro, no entanto, o contribuinte deve observar a previsão legal 

acerca do tema. 

Em continuidade a sua fundamentação, o voto do relator discorre acerca da liberdade 

do contribuinte de realizar planejamento tributário em benefício da atividade empresarial 

desenvolvida, assim proferindo: 

 

1. A legítima segregação das fontes produtoras de rendimentos: planejamento 

tributário 

oponível ao fisco. 

A primeira questão a ser analisada consiste em saber se a segregação das fontes 

produtoras de rendimentos, com ou sem a intenção principal (motivo íntimo 

preponderante) de permitir a alguma das unidades segregadas a opção pelo lucro 

presumido, é admitida pelo sistema jurídico brasileiro. 

No Brasil, o particular possui um núcleo de direitos livre de intervenções, dentro do 

qual está inserido o planejamento tributário. Mais especificadamente, essa garantia 

dos contribuintes decorre das liberdades econômicas asseguradas pelo Constituinte. 

Conforme leciona TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR, essas liberdades 

atribuem ao ser humano um espaço 

que não pode ser absorvido pela sociabilidade, tendo-se como reconhecida a 

capacidade de “reger o próprio destino, expressar a sua singularidade como 

indivíduo, igual entre iguais: o homem como distinto e singular entre iguais”. 

                                                           
5 CARF. RECURSO VOLUNTÁRIO: Processo nº 11516.002701/2010-70. Relator: Luís Flávio Neto. Sessão de 16 de 

julho de 2016. 
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Não há dúvidas que o Estado, por meio da tributação, deve participar dos bem 

sucedidos resultados econômicos dos particulares a ele conectados. Conforme o 

princípio da legalidade, o legislador deve eleger, dentro de seu respectivo âmbito de 

competência tributária, fatos geradores que captem capacidades contributivas 

conforme uma dosagem adequada à divisão do custo estatal.6 (CARF, 2016). 

 

O órgão colegiado reconheceu a liberdade do contribuinte de realizar o planejamento 

tributário em prol de sua atividade, mas afirma que o Estado possui direito de participação nos 

resultados benéficos obtidos. 

Analisando os documentos coletados pela receita e ponderando os argumentos do 

fisco e do contribuinte, a decisão do relator foi desfavorável ao contribuinte no caso em tela, 

considerando inexistir propósito no mundo dos fatos. 

Nesse sentido, importante colacionar trecho do julgado, in verbis: 

 

Os elementos em questão, somados às demais evidências expostas, demonstram que, 

embora se tenha alegado a exploração de atividade econômica por cada uma das 

pessoas jurídicas segregadas, não houve, de fato, a segmentação do negócio. Ao 

menos no período de apuração atinente a este processo administrativo, resta 

demonstrada a existência de uma única unidade empresarial, que deve ser tributada 

como tal. 

Nesse cenário, compreendo não merecer reparo o acórdão a quo, que decidiu pela 

rejeitar os efeitos da segregação simulada, de forma a considerar, para fins 

tributários, uma única entidade. Há evidências suficientes para o enquadramento da 

espécie à figura da simulação prevista no art. 167 do Código Civil, bem como da 

existência de dolo para a evasão de tributos.7 (CARF, 2016). 

 

Verificando-se uma única entidade com os mesmos propósitos negociais, ainda que 

realizada a segregação formal, inexiste o negócio jurídico entabulado no mundo dos fatos, 

implicando em um ato que se reveste de licitude, entretanto, não existe, não corresponde à 

realidade fática, configurando-se como simulação. 

No caso em tela, o CARF proferiu o seguinte entendimento: 

 

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.8 (CARF, 2016). 

 

                                                           
6 CARF. RECURSO VOLUNTÁRIO: Processo nº 11516.002701/2010-70. Relator: Luís Flávio Neto. Sessão de 16 de 

julho de 2016. 

7 Ibidem. 

8 CARF. RECURSO VOLUNTÁRIO: Processo nº 11516.002701/2010-70. Relator: Luís Flávio Neto. Sessão de 16 de 

julho de 2016. 
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O ato jurídico de segregação empresarial realizado no caso em julgamento foi 

desconsiderado, o CARF considerou de forma coerente como simulação, pois a divisão 

empresarial realizada formalmente não ocorre no mundo dos fatos, as empresas formalmente 

constituídas na verdade correspondem a uma única empresa. De fato, o caso em análise 

corresponde a uma evidente simulação por se revestir de licitude, mas não corresponde à 

realidade dos fatos. 

 

 

6.3. Caso 3: Redução do capital social direcionado aos acionistas pelo valor contábil 

 

O terceiro e último caso a ser analisado versa sobre a redução de capital social 

direcionado aos acionistas pelo valor contábil, conforme acórdão 1401-002.3079, sessão de 15 

de março de 2018. 

A empresa realizou negociação jurídica para a venda de suas ações, mediante a 

redução do capital social, sendo que, os sócios retornaram ao seu patrimônio os bens em que 

forneceram para o capital social da empresa, sendo que o fisco realizou auto de infração sob a 

alegação de sonegação, simulação e fraude de negócio jurídico. 

O contribuinte gozou de seu direito ao planejamento tributário com sucesso, tendo 

em vista que os atos praticados foram reconhecidos pelo CARF como permitidos e lícitos. 

O voto do relator, in verbis: 

 

3 POSSIBILIDADE DE OPÇÃO DOS ACIONISTAS – Neste ponto cabe ressaltar 

que ao permitir a possibilidade de redução de capital pelo valor contábil sem a 

apuração de ganho do sócio, a lei atribuiu ao sócio acionista a opção de escolher 

dentre as alternativas possíveis, a mais benéfica aos seus interesses. Como já dito no 

item 1, quem pode o mais pode o menos. Se os acionistas podem dispor de seu 

patrimônio entregando-o a uma 

sociedade, também pode deliberar em sentido contrário, recebendo de volta estas 

mesmas ações quando necessário.10 (CARF, 2018). 

 

Em sua conclusão, o relator enquadra a referida possibilidade ao caso concreto, 

considerando que: 

 

a) os recorrentes, pessoas físicas, conduziram suas condutas tendo por norte 

interpretação feita em face ao 22 da Lei nº 9.249, de 1995, assim, não há o que se 

falar em fraude, dolo ou simulação e tampouco em situação que caracteriza hipótese 

de incidência descrita no artigo 124, I, combinado com o artigo 135, ambos do CTN, 

como lhes imputou a autoridade fiscal. Não se pode dizer que os 

controladores/administradores, a quem se atribuiu solidariedade pelo crédito 

tributário, praticaram atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, ou 

estatutos. 

b) Igualmente, não se pode dizer que os recorrentes articularam qualquer conduta 

com a finalidade de ocultarem os atos praticados. A vontade declarada nos 

                                                           
9 CARF. RECURSO VOLUNTÁRIO: Processo nº 19515.004547/2010-92. Relator: Abel Nunes de Oliveira Neto. 

Sessão de 15 de março de 2018. 

10 Ibidem 
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documentos societários (ato de redução de capital e posterior alienação das ações 

recebidas), constituiu-se em negócio verdadeiro; 

c) os atos praticados foram formalmente aprovados por documentação societária 

idônea e que não foi objeto de questionamento pela autoridade fiscal; 

d) todos os atos praticados foram adequadamente divulgados por meio de registro no 

registro do comércio e publicação em jornais, já que tal procedimento é exigido pela 

legislação, no caso de redução de capital de pessoas jurídicas S/A; 

e) os atos foram declarados às autoridades fiscais por meio da entrega das 

declarações das pessoas jurídicas e físicas, nas quais constavam os efeitos das 

operações; 

f) finalmente, foi realizada consulta formal dando conhecimento da operação à 

autoridade fiscal, como expressamente narrado no termo de verificação fiscal, o que 

também afasta qualquer tentativa de acobertar ou omitir a realidade, o que seria de 

se presumir caso se estivesse diante de uma operação simulada. Ninguém que queira 

ou tenha realizado operação simulada consulta a autoridade fiscal acerca da 

interpretação11 (CARF, 2018). 

 

Não houve simulação no presente caso em razão da existência do negócio jurídico no 

mundo dos fatos, e o ato jurídico realizado enquadra-se na legislação tributária, tendo em 

vista que nenhum ato foi ocultado, pelo contrário, no caso exposto todos os atos foram 

devidamente registrados perante os órgãos e autoridades competentes. 

Síntese do julgamento proferida pelo CARF: 

 

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. 

Os artigos 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 artigo 23 prevê a possibilidade das pessoas físicas transferir a pessoas jurídicas, a 

título de integralização de capital social, bens e direitos pelo valor constante da 

respectiva declaração ou pelo valor de mercado. 

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. 

Quando os bens, tanto na integralização quanto na devolução de participação no 

capital social, forem entregues/avaliados por montante superior ao que consta da 

declaração da pessoa física ou valor contábil da pessoa jurídica, a diferença a maior 

será tributada como ganho de capital (Inteligência dos artigos 22, § 4º e 23, § 2º, da 

Lei nº 9.249, de 1995). 

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. 

INTERESSE PROTEGIDO E NORMA INDUTORA DE 

COMPORTAMENTO. 

É juridicamente protegido o procedimento levado a efeito pelas Companhias e seus 

acionistas por meio do qual se devolve a estes, pelo valor contábil, bens e direitos do 

ativo da pessoa jurídica (art. 22, caput, da Lei nº 9.249, de 1995).12 (CARF, 2018). 

                                                           
11 CARF. RECURSO VOLUNTÁRIO: Processo nº 19515.004547/2010-92. Relator: Abel Nunes de Oliveira Neto. 

Sessão de 15 de março de 2018. 

12 CARF. RECURSO VOLUNTÁRIO: Processo nº 19515.004547/2010-92. Relator: Abel Nunes de Oliveira Neto. 

Sessão de 15 de março de 2018. 
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O sócio tem o direito de inserir seu patrimônio no capital social da empresa e, da 

mesma forma, possui a faculdade de retomar a propriedade desses bens. Por conseguinte, o 

contribuinte gozou do direito de administrar seus bens, de inserir e retomar a propriedade 

destes do capital social da empresa.  

Inexistiu simulação em razão da existência formal e fática do negócio realizado. Não 

houve fraude à lei em razão de não existir norma contornada. Não houve qualquer omissão 

dos negócios jurídicos realizados, visto que todos os atos foram devidamente registrados e 

provados perante o órgão administrativo, não havendo dissimulação. 

Verifica-se que o CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) tem 

proferido decisões com extrema observância da lei e da doutrina específica, desconsiderando 

atos oponíveis ao Fisco quando realizados mediante simulação, fraude à lei ou abuso de 

direito, e reconhecendo o planejamento tributário lícito quando devidamente fundamentado ou 

permitido pela lei. 

 

 

7. CONCLUSÃO 

 

O planejamento tributário consiste em um estudo realizado pelo contribuinte, no qual 

identifica hipóteses de economia tributária mediante a realização de ato lícito. O efeito do ato 

realizado de forma lícita, mediante a realização do planejamento consiste na elisão fiscal, que 

resulta na obtenção de economia tributária.  

Quando o contribuinte realiza algum ato ilícito desejando extinguir ou reduzir a 

obrigação tributária, resulta na figura chamada pela doutrina de evasão. Ainda, a terceira 

figura comentada consiste em ato jurídico realizado revestido de licitude, entretanto, 

empregando meio fraudulentos e tornando o ato ilícito, nomeada pela doutrina de elusão (ou 

elisão abusiva/ineficaz). 

Na esfera da ilicitude observam-se as figuras da simulação, abuso de direito e fraude à 

lei, sendo que a primeira se trata de um negócio jurídico realizado formalmente, mas que não 

existe na realidade fática. O abuso de direito implica no exercício abusivo de um direito, de 

tal forma que o torna ilícito; e a fraude à lei consiste no emprego de meios fraudulentos e 

contorno da lei, todos com a finalidade de obter a redução ou exclusão da obrigação tributária. 

A doutrina explana que apenas o resultado da obtenção de economia fiscal não implica 

em planejamento tributário e elisão, sendo necessário analisar o caso concreto em seu 

contexto, tornando-se imperiosa a verificação de motivação do ato, deve cumprir com a 

função social do negócio, chamado pela doutrina de “propósito negocial”. 



24 

 

Nos precedentes analisados, ficou claro que o CARF não admite a realização de 

simulação ou abuso de direito em negócios jurídicos praticados pelo contribuinte, ou, mais 

especificamente, quando o ato jurídico realizado possui a única e exclusiva finalidade de obter 

a redução do ônus fiscal, inexistindo no mundo dos fatos. 

Por outro lado, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais admite a economia de 

tributos quando o ato praticado possui os devidos registros perante o Fisco e finalidade 

diversa, que não seja apenas a redução da carga tributária, em casos nos quais a economia é 

uma consequência do ato promovido.  
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