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EDITORIAL
Com grande satisfação apresentamos aos leitores o primeiro volume da nova publicação do Sindifisco Nacional, Reflexões Tributárias.
O objetivo de criar este novo periódico é divulgar a produção acadêmica dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e fomentar sua interação com os demais
operadores do Direito Tributário, Previdenciário e Aduaneiro.
Neste primeiro volume, o tema escolhido foi Planejamento Tributário. No intuito
de reduzir sua carga tributária efetiva, é muito comum que contribuintes busquem
artifícios para economizar no pagamento de tributos. Quando os expedientes utilizados transbordam os limites da lei, estamos diante do planejamento tributário abusivo.
Discutir os meandros da questão, ainda mais dada a complexidade da legislação tributária brasileira, torna-se essencial, tanto para o Fisco quanto para os contribuintes.
O primeiro trabalho, de autoria de Diego de Sousa Faria, é intitulado Estruturas
Societárias Offshore em Planejamento Tributário Internacional. Diego apresenta e
avalia a instituição, por vários países, de figuras societárias com regimes diferenciados, seja para isentar ou diferir tributos, seja para garantir liberdade contratual, em
regra, não extensíveis aos seus residentes, como forma de atrair riquezas externas
para sua economia. A utilização dessas estruturas, com finalidade precípua ou exclusiva de economia tributária, é rotulada como planejamento tributário agressivo
pelas administrações tributárias, sendo considerada um artifício ilegal para se eximir
da legislação tributária doméstica. O estudo reflete sobre a coerência e a viabilidade
de se adotar presunções de abusos com base em aspectos objetivos como a forma
escolhida ou a localização geográfica.
O segundo estudo, Planejamento Tributário por Meio de Fundos de Investimento em Participações – Critérios Utilizados pelo Carf para Caracterização da
Utilização de um FIP como Planejamento Tributário Abusivo, é escrito por Vinicius
Patriota Lima da Silva. O trabalho analisa como esses fundos estão sendo utilizados
pelos contribuintes como instrumentos em reestruturações societárias e em gestão
de patrimônio por possuírem regras tributárias mais vantajosas, em especial o diferimento da tributação até o momento da amortização ou o resgate das cotas. Vinícius
enfatiza o debate que vem sendo travado no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para qualificar a utilização de um FIP como uma estratégia de planejamento
tributário abusivo.
Fechando este volume, apresentamos Planejamento Tributário Abusivo e a
5

Aplicação da Multa Qualificada: Elusão ou Evasão Fiscal? de Gustavo Rique Pinto
Passos. O trabalho desenvolve a diferenciação entre a manipulação de formas jurídicas lícitas que resultam em ilicitude atípica (elisão ilícita) dentro de um planejamento tributário abusivo e a evasão fiscal, compreendida como conduta ilícita (simulação e fraude) praticada com o objetivo de ocultar o fato gerador ou os elementos
caracterizadores da obrigação tributária. O estudo se concentra na multa qualificada
aplicada nos casos de planejamentos tributários considerados fraudulentos pela fiscalização federal e sua aderência ao longo do contencioso administrativo.
Esperamos que a leitura seja agradável e enriquecedora
Os Editores
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ESTRUTURAS SOCIETÁRIAS
OFFSHORE EM PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL
Abstract
In order to attract foreign wealth to its economy, countries settle numerous
policies, among them societary structures under privileged treatment, either
exempting or defering taxes, or ensuring contract freedoms, usually not extendable
to its residents. Those are known as offshore structures. Under those special rules,
there are several possible societary structures and legal arrangements whose main
or sole purpose is tax avoidance, what is considered aggressive tax planning. This
strategy is often inadmissible by tax authorities as it is appointed as lacking economic
substance, therefore unsustainable, once it is considered an illegal scheme in order
to dodge domestic tax law. The present study intends to introduce and evaluate
those structures under the tax planning scope, considering the coherence and
viability on adopting legal presumptions to address abuses, based on objective
aspects such as the kind of structure or its geographical location.
Keywords: tax planning; societary structures; offshore companies.

Resumo
Os países, visando a atrair riquezas externas para sua economia, estabelecem diferentes estímulos, entre os quais a instituição de figuras societárias com regimes
diferenciados, seja para isentar ou diferir tributos, seja para garantir liberdade contratual, em regra, não extensíveis aos seus residentes. São as chamadas estruturas
offshore. Utilizando-se dessas regras, várias são as estruturas societárias e arranjos
contratuais utilizados cuja finalidade precípua ou exclusiva é a de economia tributária, prática rotulada como planejamento tributário agressivo. Essa estratégia é vista
pelas administrações tributárias como sem substância econômica, portanto sem
sustentação jurídica, sendo considerada um artifício ilegal para se eximir da legislação tributária doméstica. Pelo presente trabalho, pretende-se apresentar e avaliar
essas estruturas no contexto do planejamento tributário agressivo, refletindo sobre
a coerência e a viabilidade de se adotar presunções de abusos com base em aspectos objetivos como a forma escolhida ou localização geográfica.
Palavras-chave: planejamento tributário; estruturas societárias; empresas offshore.
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1 Introdução
As riquezas não possuem fronteiras, mas as administrações tributárias, sim. Ainda
que tenham acesso a algumas informações externas por acordos de cooperação entre administrações tributárias e adotem o modelo de tributação universal,2 o braço
da aplicação da lei se estende até as fronteiras do país, e qualquer passo além depende do crivo de outro Estado soberano.
A questão é: os países precisam atrair riquezas, e, por mais que sejam rígidos com
seus residentes, necessitam criar diferenciais para que os detentores dessas riquezas
julguem vantajoso migrar parte de seus ativos para além da jurisdição de residência
ou estabelecimento inicial.
Com isso, surge uma série de estruturas societárias ou arranjos contratuais que,
em combinação com o ordenamento legal em que se inserem, adequam-se perfeitamente ao intuito de proteger ou multiplicar determinado patrimônio.
Seja como decisão incidental no curso de um empreendimento multinacional,
ou seja, por uma pura esquiva do que se considera um fardo pesado demais em sua
residência original na forma de tributos, transparecer a motivação real dessas estruturas é um importante passo para evitar custosos litígios entre contribuinte e fisco
nos países que “sofreram” o êxodo.
O objetivo do presente estudo é identificar possíveis red flags (sinais de alerta) que
podem indicar a existência de um vício nas estruturas ou arranjos internacionais propostos, no sentido de visarem primariamente evitar o pagamento de tributos.
Busca-se, portanto, contextualizar e apresentar panoramicamente as estruturas
societárias offshore, na intenção de esclarecer, do ponto de vista da relação tributária, se determinadas estruturas ou a escolha da jurisdição que as hospedam demonstram, por si, a intenção exclusiva de evitar a imposição tributária de sua residência original.
Com esta clareza, pode o contribuinte que busca se internacionalizar compreender a visão do fisco e estruturar-se de forma transparente com relação à administração tributária que, por sua vez, compreendendo as estruturas, suas funções e interações, poderá evitar incursões descabidas, assim como perceber quais situações
requerem sua atenção de fato. Tal consciência ganha importância, por exemplo, ao
se considerar que mais de oito bilhões de reais em imóveis, somente na cidade de
São Paulo, estão registrados como propriedades de empresas offshore (Transparência Internacional, 2017).
Nessa esteira, não se adentrará no debate acerca da legitimidade ou classificação
15

jurídica da estrutura offshore cuja razão primordial de existência é a economia tributária, contudo, identificar tais estruturas como ferramentas de planejamento tributário internacional é o foco da presente reflexão.
De igual forma, será mantido ao largo o debate com relação à licitude das práticas
elisivas, seus limites com relação à elusão ou tipificação de práticas evasivas.3
Será incorporado, com o fim de distinção neste trabalho, o termo “abuso” como
alusão a estruturas motivadas primariamente pela economia fiscal.
Opta-se por essa abordagem tendo em vista o objetivo de trazer à tona o ponto
de controvérsia comumente apontado como “abuso” ou “uso indevido” das estruturas offshore com caráter prioritário de economia tributária, por extrapolarem as
pretensões arrecadatórias do ordenamento legal onde são originalmente residentes
os proprietários (beneficiários finais) das riquezas (signos de tributação), a despeito
da vasta defesa da iniciativa econômica e da legitimidade de decisões que reduzam
custos, maximizando os lucros sem importar a fonte.
A título elucidativo, destaca-se o debate acerca da interposição de pessoa, em que
a relevante distinção entre a interposição real ou simulada, apesar de juridicamente
não diferirem no tocante à interposição em si, pode, por sua finalidade, caracterizá-la
como lícita ou ilícita.4
Insere-se como relevante essa distinção pela previsão na legislação pátria dos requisitos caso a autoridade fiscal vise à desconsideração da personalidade jurídica
para tributação do patrimônio, a qual exige a configuração de confusão patrimonial
ou desvio de finalidade, inserindo-se como interposição simulada.
Nessa esteira, divide-se a exposição em duas partes: na primeira, de caráter teórico, são desenvolvidos os raciocínios e conceitos necessários a julgar se uma determinada estrutura societária possui caráter predominante de economia tributária.
Para tanto, apresentam-se o que seriam e qual o papel das estruturas offshore,
e passa-se para a reflexão acerca da localização das estruturas, visto ser um dos red
flags mais comumente considerados, levando-se a uma análise crítica da comum
listagem (listas negras) de jurisdições que propiciem a fuga da tributação em seu país
de domicílio para jurisdições com baixa ou nenhuma tributação de riquezas estrangeiras (os ditos paraísos fiscais).
Na segunda parte do estudo, será feita uma abordagem prática, por meio da apresentação das estruturas mais comuns que foram consideradas por administrações
tributárias de diversas jurisdições como planejamentos abusivos, selecionados a partir de referências bibliográficas e documentais, ilustrando-as com casos “célebres”.
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Adicionam-se às estruturas, todavia, seu propósito negocial, ou seja, seus papéis
como instrumentos em situações com substância econômica diversa da exclusiva
economia tributária, à medida que poder-se-ia considerar a estrutura em si como
um sinal de abuso.
Após analisar conceitos de “estruturas offshore” e “paraísos fiscais”, e inseri-los nos
contextos das estruturas arquitetadas com o propósito de evitar o pagamento de tributos, as informações apresentadas no decorrer do estudo serão condensadas a fim
de verificar quais elementos seriam seguramente rotulados red flags de planejamentos tributários comumente condenados e tradicionalmente inoponíveis aos fiscos.
Apresenta-se, após a exposição do conteúdo, um caso no qual figura uma estrutura multijurisdicional complexa, em ponto que o leitor, espera-se, seja capaz de
compreender a inteligência por trás da construção e consideração como motivação
preponderantemente tributária.
Por fim, são apresentadas conclusões acerca da análise de estruturas offshore no
planejamento tributário internacional.

2 Estruturas Offshore: Conceitos
Estruturas offshore, expressão inglesa que se traduz como “fora da margem”
(no sentido de fronteira), são definidas por não atuarem diretamente na jurisdição
onde estão domiciliadas e, ainda, se encontrarem fora da jurisdição de sua matriz
ou controlador.5

2.1 Por que Utilizar Estruturas Societárias Offshore?
A propriedade, acumulação e multiplicação de riqueza requerem um ambiente
seguro, onde o patrimônio seja protegido de quaisquer investidas externas visando a desfazê-lo ou diminuí-lo, seja por concorrentes, seja por sócios descontentes,
disputas familiares, instabilidades econômicas ou políticas, estelionatários ou até
tributação excessiva.
Imagine que o patrimônio possa ser alocado numa estrutura de forma que sempre esteja a um país de distância de qualquer um que tente alcançá-lo, qual seja a
razão, e, antes que seja sujeito a qualquer possibilidade de ameaça à sua manutenção, deverá passar pelo crivo de um estado soberano.
Ou, além, imagine que essa estrutura é propriedade de uma outra estrutura em outro Estado Soberano, e qualquer intenção de ter parte neles requereria mais um passo,
17

o qual pode ser que aponte à estrutura anterior e à jurisdição que a protege. Com isso,
o proprietário “original” se encontra cada vez mais distante da condição de vulnerabilidade patrimonial por conta de situações que lhe afetem direta e pessoalmente.

2.2 Funções das Offshore
Por ora, uma vez que serão analisadas individualmente as principais estruturas, é
importante ter em mente que, basicamente, as funções almejadas pelos controladores são de 1) acumulação; ou 2) interposição (TORRES, 2001).
Por acumulação, tem-se, por exemplo, sociedades em que concentram os lucros
de um grupo para posterior distribuição. No mínimo, tem-se por vantagem o diferimento de tributos ou evita-se a bitributação. Todavia, não raro, esses lucros são
destinados a fundos de aplicações financeiras ou, ainda, retornam para as demais
empresas do grupo na forma de empréstimo (os quais são declarados como despesa dedutível pelo tomador).
Por interposição, instalam-se as estruturas como intermediárias em transações,
para, por exemplo, aproveitarem-se de acordos contra bitributação, em que passam
a usufruir de benefícios dos quais originalmente não fariam jus, pelas partes estarem
domiciliadas em países sem tal arranjo.
Importante ressaltar, todavia, que o recurso a estruturas offshore não se restringe
à busca por economia tributária ou completo anonimato. Podem, pelo contrário, se
mostrar estruturas com caráter primariamente operacional (VALENTIM NETO; OLIVEIRA,
2012), segundo a importância de cada estrutura como facilitador dos fins pretendidos.
Evita-se, portanto, rotular como intrínseco a qualquer das estruturas qualquer aspecto de abuso tributário, expondo, em contrapartida, seu papel nesses casos.

3 Paraísos Fiscais: Conceitos
Ao tentar alocar geograficamente tais estruturas, considerando o interesse de
proteger e multiplicar o patrimônio, fatalmente depara-se com as jurisdições que
mais propiciam não só a criação, mas a atuação das offshore: os “paraísos fiscais”.
A formação dos conhecidos “paraísos fiscais” é contemporânea à criação e desenvolvimento do Imposto de Renda nos EUA. Apenas 3 anos após a instituição desse
tributo, o primeiro código tributário do Panamá, de 1916, já previa isenção para os
lucros de atividades realizadas no exterior. A proximidade geográfica, somada aos
benefícios às sociedades anônimas previstos pela legislação societária panamenha
18

de 1927, atraíram um grande número de sociedades originalmente domiciliadas nos
EUA. Com a invasão americana em 1989 e a quebra do sigilo pelo Internal Revenue
Service (IRS – a administração tributária federal dos EUA), emergiram novas localidades, como Ilhas Virgens Britânicas (BVI), Bahamas e Ilhas Cayman (TORRES, 2001).
Esses, dentre outros, representam os tradicionais nomes associados à ideia de paraísos fiscais, que, de acordo com a “vocação” que desenvolveram, são a combinação
de “paraísos societários”, “paraísos bancários” e “paraísos penais” (TORRES, 2001).
Paraísos societários possuem legislação comercial que prima pela facilidade e rápida instalação de sociedades, muitas vezes sem restrições quanto a capital mínimo
ou a endividamento máximo e, em alguns casos, possibilitando ações ao portador.
Em regra, preservam informações dos negócios em confidencialidade e permitem,
por exemplo, que a sede da empresa seja uma caixa postal. Exemplos: Ilhas Cayman,
Hong Kong, Panamá, Libéria, Liechtenstein, Luxemburgo e Irlanda.
Paraísos bancários garantem opacidade e sigilo quanto aos titulares e operações
bancárias, e comumente não controlam câmbio, sendo, ainda, flexíveis em questão
de exigências de garantias patrimoniais ou fiduciárias.
Paraísos penais são aqueles que em sua legislação penal optam por não tipificar
crimes do colarinho branco.
Dado o crescente combate ao terrorismo e suas vias de financiamento, assim
como à lavagem de dinheiro, há uma forte pressão internacional em minimizar vulnerabilidades no sistema financeiro. Após várias negociações, compromissos assinados e ajustes nas legislações dos países, somente constam da lista de jurisdições de
alto risco e não cooperativas elaborada pela Financial Action Task Force – FATF – as
jurisdições Bósnia e Herzegovina, Coreia do Norte, Etiópia, Irã, Iraque, Síria, Uganda,
Vanuatu e Iêmen.
Parece, portanto, razoavelmente seguro, ao conceituar paraísos fiscais, imediatamente apontar para algumas ilhas no Caribe, as quais integram qualquer black
list (as quais serão abordadas adiante) e são alvos de constantes debates sobre sua
utilidade e benefícios – ou malefícios – para as relações econômicas internacionais.
Pode-se, ainda, estender os paraísos fiscais para tradicionais refúgios de riquezas,
como a Suíça. Ainda assim, não parece completamente fora de razão, dada a popular visualização da Suíça neste sentido. Todavia, pode-se encontrar alguma resistência em igualar os refúgios (em alusão ao termo inglês haven para os “paraísos”) em
pequenas ilhas do Caribe, onde as operações offshore são de extrema relevância
para suas economias, a economias mais desenvolvidas como a da Suíça.
Ousa-se romper tal limite, e apontar para hipótese ainda mais ampla. E se fossem
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incluídas as principais economias do mundo como paraísos fiscais? E se também o
Brasil fosse apontado como paraíso fiscal? E, por que não considerar todos os países do mundo como paraísos fiscais? Por detrás dessas provocações está a questão:
afinal, qual seria o limite das características para que determinada jurisdição seja
considerada “paraíso fiscal”?
Marshall J. Langer, autor de vários livros sobre planejamento tributário internacional, em discurso apresentado em encontro da International Tax Planning Associa-

tion realizado em Nova Orleans, EUA, em novembro de 2000, afirmou:
“Não surpreende ninguém quando eu digo que o mais importante paraíso fiscal do mundo é
uma ilha. As pessoas se surpreendem, todavia, quando eu as digo que o nome da ilha é Manhattan. E mais, o segundo mais importante paraíso fiscal no mundo é localizado numa ilha. É
uma cidade chamada Londres no Reino Unido.” (LANGER, 2000, p. 2)

Pode-se, ainda, transcender aspectos geográficos e suscitar uma última questão
sobre o cabimento desse conceito em um contexto de economia digital, sem fronteiras ou controle de fluxos de riquezas por qualquer instituição ou governo, como
é o caso, por exemplo, das criptomoedas, ativos virtuais criptografados de ponta a
ponta, cujas transações que as envolvem não dependem da intermediação bancária
nem estão sujeitas a fiscalização usual do mercado financeiro (MARIAN, 2013).

3.1 Atrativos para a Migração de Riquezas para os Ditos
Paraísos Fiscais
À primeira vista, é extremamente simples compreender a vantagem de se deslocar o recebimento de rendimentos ou a posse de ativos para jurisdições onde estes
não terão parcela – às vezes, significativa – transferida para o governo.
Do ponto de vista de maximização de ganhos econômicos, não parece difícil a
decisão de migrar para uma dessas jurisdições e não ter outros “sócios” (governos,
familiares em possível disputa, concorrentes, estelionatários, credores) além dos
que efetivamente integram o quadro societário da atividade.
Se há outra jurisdição cujas regras locais se mostrem mais vantajosas para a sociedade ou indivíduo e, por que não, para os ativos, seria uma decisão compreensivelmente racional a transferência para este local, sobretudo sendo um ambiente onde
as facilidades se acumulam, ao se considerar que os termos que regem a sociedade
podem ser livremente escolhidos, dada a inexistência de regulações rígidas ou grandes limitações legais, seja para integralização da estrutura societária, sua manutenção ou, ainda, sua transferência a terceiros sem grandes exigências ou dificuldades.
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3.2 Concorrência Tributária entre Jurisdições
Considerando que o patrimônio, via de regra, pode ter sua relação jurídica de
propriedade transferida a outras pessoas ou jurisdições, sobretudo em decisões de
investimentos ou reestruturação de negócios multinacionais, torna-se patente aos
países zelar para que não haja um êxodo de riquezas de sua economia, sob pena de
prejudicar o próprio funcionamento do país.
Nesse contexto, se, por um lado, os países buscam continuamente o crescimento
das bases tributáveis com o fim de suprir seus orçamentos, por outro, os indivíduos
e sociedades buscam maximizar seus ganhos e preservar seu patrimônio. Tal combinação transforma o mundo em um grande tabuleiro, no qual pessoas (físicas e
jurídicas) e governos buscam alterar as relações jurídico-tributárias a fim de formar
ou eliminar elementos de conexão6 (governos almejam a consolidação de tais elementos, enquanto os indivíduos e empresas intentam evitá-los).
A busca por paraísos fiscais não se limita, todavia, à simples fuga de uma jurisdição, mas, no caso de multinacionais, visa, por exemplo, prevenir a incidência de tributos sobre a mesma riqueza em mais de uma jurisdição (TORRES, 2001). Em resposta
a essa dificuldade, os países promoveram a assinatura de acordos para evitar a bitributação, os quais, à primeira vista, gerariam uma renúncia fiscal imediata com o contraponto de se estabelecer um ambiente de negócios que motivasse menos a fuga
de riqueza para ambos os signatários, pelo menos por razão de impacto tributário.
No entanto, os mesmos tratados, os quais, inicialmente, isentariam a relação entre duas jurisdições de atritos com relação a potenciais danos econômicos causados
aos seus jurisdicionados pela dupla imposição tributária, abrem lacunas quando se
considera que pavimentam uma “via segura” entre dois países. Nesses casos, um
dos países pode ser usado como intermediário para mascarar a relação com uma
terceira jurisdição, incialmente não abrangida pelos mesmos benefícios.
O “jogo”, então, vai além de simplesmente deslocar seus ganhos para jurisdições
com baixa ou nenhuma tributação sobre a renda ou patrimônio; ele se estende à
combinação das jurisdições com vistas não somente a evitar a dupla tributação, mas
também a evitar qualquer incidência de tributos, sendo essa “uma das grandes consequências da era globalizada, em que as riquezas volatilizadas e apátridas desconhecem a existência de fronteiras para buscar o ambiente mais propício para seu
crescimento” (TORRES, 2001, p. 68).
Em contrapartida, seja de forma geral ou focando determinados mercados, não raramente os países oferecem a residentes no exterior vantagens de ordem tributária, financeira ou societária, com o fim de serem mais competitivos na atração de negócios.
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Inserem-se, portanto, ativamente nessa dinâmica de benefícios tributários, na
expectativa de que, ao somar com seu produto interno, riquezas externas se acumulem ou, ao menos, transitem por suas jurisdições. Na melhor das hipóteses, a riqueza
será reinvestida em algum grau no país e será tributada, e, na pior das hipóteses,
remunerará a economia local pelos serviços prestados.
E, dessa competição internacional pelos fluxos e acumulação de riquezas, desenvolve-se o que se compreende por concorrência fiscal prejudicial (Harmful Tax

Competition), a qual foi objeto de um relatório da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), no qual se classificou a atuação dos países em
três grupos, enumerados do aceitável ao considerado prejudicial (TORRES, 2001):
a. low tax systems ou regimes fiscais mitigados, em que se oferecem incentivos a investidores internacionais sem prejudicar o próprio orçamento;
b. preferential tax systems ou regimes fiscais preferenciais, que oferecem 		
significativos incentivos fiscais, além de outras ferramentas, como subsídios,
os quais impactam os recursos internos a fim de custear o favorecimento;
c. tax havens ou paraísos fiscais, também conhecidos como países com tributação favorecida, apontados como sistemas prejudiciais.

3.3 Listas Negras de Paraísos Fiscais
Diante da dificuldade da doutrina em definir objetivamente o que seria um país
com tributação favorecida (TORRES, 2001), a OCDE adotou, acompanhada por vários países não integrantes da organização, a prática da criação de black lists (“listas
negras”). Assim, as jurisdições listadas são apontadas como atores de concorrência
fiscal prejudicial e passam a estar sujeitas a algum tipo de “medida compensatória”
a fim de neutralizar as potenciais distorções concorrenciais que um indivíduo ou
sociedade desfrute por se esquivar do regramento tributário local.7
A dificuldade doutrinária anteriormente mencionada, motivadora da criação
das black lists, mostra-se à medida que os critérios utilizados para rotular determinada jurisdição como “paraíso fiscal” são (i) a isenção ou baixa tributação sobre
bens ou rendimentos, (ii) quando beneficiam somente não residentes ou favorecem operações específicas. Analisando os critérios combinados é possível concluir
que eles poderiam ser utilizados para considerar como jurisdição com tributação
favorecida virtualmente qualquer país – ou ao menos parte de um país – no mundo (TORRES, 2001).
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3.4 Críticas às Listas Negras
Levanta-se oposição à política das listas pelo fato de que a iniciativa de combate à
tributação privilegiada partiu da OCDE, e, em consequência, a organização priorizaria, senão exclusivamente, o interesse de seus membros (LANGER, 2000) no desenvolvimento de suas políticas. Sendo as economias mais desenvolvidas do mundo,
tradicionalmente são consideradas jurisdições com alta carga tributária, e sediam
as maiores empresas e riquezas do planeta. Neste ínterim, aponta-se a existência
de lobbies das próprias empresas, sediadas nesses países, que se beneficiam de estruturas em países com regimes de tributação favorecida, quando da elaboração
das listas, mantendo as brechas (loopholes) que lhe forem de interesse (KNOBEL;
COBHAM, 2016).
A fim de corroborar tal impressão, argumenta-se, ainda, que as jurisdições comumente integrantes das listas negras são, em grande parte, ex-colônias, territórios
subordinados ou com autonomia administrativa recente, dos próprios membros da
OCDE, os quais ainda teriam substancial influência para minimizar favorecimentos
extremos, se realmente fosse o objetivo. Por exemplo, temos British Virgin Islands
(BVI), Bermuda, Anguilla, Turks and Caicos e Cayman Islands como territórios britânicos; Curaçao e Sint Maarten como territórios holandeses; Madeira como região
autônoma de Portugal; Ilhas Canárias como região autônoma da Espanha; e Ilhas
Virgens Americanas como território dos EUA.
Certo vício nas listas da OCDE é indicado, de igual forma, pela omissão, na lista
negra de 2000, de países como Costa Rica, Chipre, Guam, Hong Kong, Malásia, Malta,
Cingapura e Uruguai, sendo todos jurisdições amplamente utilizadas como centros
financeiros offshore (LANGER, 2000).
Se não bastassem os exemplos acima, os próprios EUA isentam de tributação os
rendimentos de juros oriundos de depósitos bancários mantidos por não residentes
no país, e possuem estruturas societárias flexíveis e opacas em nível dos citados “paraísos societários”, com suas LLC (Limited Liability Company) agregando características típicas de paraísos fiscais (LANGER, 2000).
A exemplo dos EUA, mesmo os países de “tributação normal” possuem traços de
regimes fiscais privilegiados,
“(...) é o que sucede com os “centros de coordenação na Bélgica; com o “International Financial
Services Centre” de Dublin, na Irlanda; com o centro financeiro internacional de Trieste, na
Itália; com o centro internacional de negócios ou Zona Franca da Ilha da Madeira, em Portugal.
Muitas destas áreas têm sido admitidas pela Comissão da Comunidade Europeia como compatíveis com a política de concorrência, visando temporariamente objetivos de desenvolvimento regional”. (XAVIER, 1998, p. 264)
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Países tradicionalmente encontrados em qualquer “lista branca” de tributação
são, cada vez mais, “desmascarados” em práticas de favorecimento tributário, desmantelando a própria lógica de sustentação das listas. É o caso, por exemplo, do
Canadá, que frui de ilibada reputação internacional, mas é apontado por permitir
a composição de sociedades com nível de anonimato equivalente ao de “paraísos
fiscais” como BVI, Panamá e Bahamas, em que as Limited Partnerships (LP) não possuem a obrigação de declarar tributos, mas somente os seus sócios, no caso de serem residentes no Canadá. Some-se a isso o fato do país possuir 115 acordos contra
a bitributação, entre os quais com Barbados, BVI e Luxemburgo, tornando-o excelente intermediário em estruturas evasivas. (CRIBB; OVED, 2017)
Nesse diapasão, países desenvolvidos e em desenvolvimento passam a assumir o
papel de “especialistas” em determinados nichos, oferecendo vantagens e serviços
específicos, visto que, com a voracidade e volatilidade das riquezas, as empresas e
países buscam ser competitivos, combinando-se empresas na busca por rotas estratégicas menos onerosas e países visando a atrair investimentos, e perpetua-se o
círculo vicioso da concorrência fiscal prejudicial ou “guerra fiscal”.8
Com essa especialização,
“recorre-se ao Panamá e à Libéria para o desenvolvimento da marinha mercante; ao Luxemburgo e à Holanda, em razão do regime especialmente favorável das sociedades holding e da
colocação de empréstimos externos; ao Liechtenstein, pelas vantagens que oferecem as suas
sociedades, fundações e Anstalten à organização das fortunas privadas; à Suíça, pelos níveis
moderados de tributação e pelo segredo bancário; ao Uruguai pela liberdade cambial irrestrita, abrangendo moedas inconversíveis.” (XAVIER, 1998, p. 264)

O Brasil, por sua vez, se posiciona como uma jurisdição que favorece a renda passiva (retorno de investimentos nos mercados financeiros e de capitais), à medida
que isenta de tributação os ganhos de capital auferidos em bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhados percebidos por não residentes no país, assim como mantém alíquota zero para os rendimentos de investimentos em Títulos
Públicos Federais,9 e as aplicações de renda fixa também contam com redução na
incidência do imposto de renda (BIANCO, 2005).
A despeito de atualmente se presenciar uma conjuntura de relativa transparência
bancária, especialmente nas grandes economias, ainda há espaço para complexas
estruturas transnacionais, as quais, ainda que por obrigação legal, seja revelado seu
beneficiário final, os elementos que as formam, ou até a natureza das transações,
contam com o distanciamento pela organização em “camadas” espalhadas pelo
globo, sendo algumas sem exigência de registros públicos, e a autoridade tributária
não disporá do tempo ou recursos necessários para “desmontar” a estrutura, se for
o caso (MURPHY, 2015).
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Em conclusão, com o fim de se identificar estruturas focadas primária ou exclusivamente na economia tributária, tomar por critério simplesmente a jurisdição
se mostra extremamente frágil, à medida que jurisdições “seguras”, com o devido
planejamento, podem oferecem iguais ou ainda maiores benefícios, considerando
que possuem uma robusta infraestrutura econômica e financeira, estabilidade política, acessibilidade geográfica, e não sofrem as restrições impostas pelas listas negras, assim como possuem dezenas de acordos para evitar a bitributação, os quais,
em última instância, podem afastar a tributação em ambos os países envolvidos
nas transações.10
Em adição, analisar uma estrutura meramente por sua localização pode ser não
apenas incompleto e equivocado, mas, também, ultrapassado. As estruturas e os
fluxos expostos até o momento são, em maior ou menor grau, segundo legislações
internas e acordos de intercâmbio de informações financeiras, rastreáveis. Até porque, em último grau, as riquezas transitam pelo sistema bancário, ainda que sob o
véu do sigilo. As instituições financeiras seriam, por conseguinte, a “última linha de
resistência” na questão da transparência, cobertas por uma sofisticada infraestrutura transnacional da qual participam bancos, seguradoras, firmas de advocacia e de
auditoria (HENRY, 2012).
Em linhas gerais, os pontos de atração de um paraíso fiscal são: 1) anonimato,
para os titulares dos bens, suas famílias, seus negócios e transações políticas; 2) habilidade de minimizar o custo tributário futuro; 3) gerenciamento de investimentos; 4)
habilidade de acessar e gerenciar sua riqueza de qualquer lugar do planeta; 5) locais
seguros para aproveitar a vida ou se manter fora de vista; e 6) segurança financeira
(HENRY, 2012).
Com foco nesses pontos, pode-se afastar parte da pesada infraestrutura, junto
com suas fragilidades e “rastros de papel”, e é possível reconhecer o potencial “sucessório” das chamadas criptomoedas. Suas transações ocorrem no “ciberespaço”,
protegidas sob criptografia ponta a ponta entre as “carteiras”, e, portanto, sem o
conhecimento ou controle de qualquer jurisdição ou fronteira. Some-se a isso o fato
de as carteiras serem “ao portador”, identificadas por um conjunto de caracteres
(hash), irrastreáveis por natureza, e atinge-se total opacidade perfeitamente aplicável à utilização como paraíso fiscal (MARIAN, 2013).
Da mesma forma, essa realidade “metajurisdicional” pode ser aplicada a contratos inteligentes (contrato capturado em software que automaticamente executa as
obrigações as quais as partes acordaram). Os contratos são imutáveis e criptografados em blockchain, e atualmente são utilizados de derivativos financeiros a iniciativas de financiamento coletivo (MARINO, 2015), os quais podem substituir, inclusive,
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a submissão a uma jurisdição específica para serem acionáveis, com a garantia de
cláusulas autoexecutáveis (HAZARD; SCLAVOUNIS; STIEBER, 2016).

3.5 A Migração Meramente Formal das Riquezas para
Paraísos Fiscais
Porém, de fato, o capital está nesses paraísos fiscais? Há a migração efetiva das
operações para essas jurisdições?
A busca por jurisdições favoráveis pode, em até certo ponto, significar uma migração de valores para contas bancárias em instituições financeiras distintas do
país de domicílio original. Porém, via de regra, não envolve o deslocamento efetivo do proprietário nem da propriedade para outro país. Tampouco significa a
transferência de operações comerciais, escritórios ou mão de obra. Ainda que uma
obra de arte ou uma conta bancária não se mova do país de residência, sua propriedade é entregue a uma estrutura societária, a qual não responde diretamente
às regras do país em que se encontram os ativos (HENRY, 2012).
Como anteriormente citado, o que se busca alterar é a jurisdição aplicável aos
bens, transações ou relações econômicas. Apesar de todos os benefícios que
maior liberdade negocial e menor tributação podem oferecer, os proprietários e
beneficiários das riquezas ainda prezam pelas oportunidades dos seus mercados
nacionais, e por uma robusta infraestrutura bancária e securitária garantida por
um tesouro nacional sustentado por milhões de contribuintes, assim como prezam por um sistema legal independente com uma infraestrutura legal onde tenham acesso a advocacia competente e a uma legislação sólida e previsível, a fim
de proteger seus negócios. Com isso, mantêm sólidas raízes em suas jurisdições
originais (HENRY, 2012).
Some-se a isso o fato de que todos os países, com alta ou baixa carga tributária,
dependem da tributação como condição mínima para viabilizar sua organização,
e também dependem de suas leis para manter a estabilidade e a ordem interna,
política e economicamente.
Para tanto, usualmente oferecem-se regimes diferenciados ou estruturas atípicas exclusivas a não residentes, as quais possuem restrições para operarem diretamente nessa jurisdição, mas apresentam singular vantagem como ponto de passagem ou de acumulação de riquezas, ou, ainda, como intermediário de transações
comerciais nas quais pretenda-se certo distanciamento das jurisdições originalmente envolvidas, a fim de evitar certos regramentos internos ou combinações de
regramentos potencialmente custosas aos negócios.
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4 “Abusos” nas Estruturas – Abordagem do
Presente Estudo
Internacionalmente, utiliza-se tributar diretamente os sócios nos casos das Sociedades Controladas Estrangeiras (CFC – Controlled Foreign Corporations) como
se residentes fossem, no caso de acúmulo de lucros offshore sem ou com raras
distribuições de dividendos ou, ainda, com frequentes reinvestimentos, mantendo
os resultados em jurisdições com tributação favorecida (TORRES, 2001).11
Apesar de a estrutura offshore não ostentar, por natureza, elementos de ilegalidade, sendo, para todos os efeitos, válida sua existência e legítimos seus atos e,
por si, não justificar direta desconsideração de sua personalidade jurídica (AGUIAR,
2016b), a comprovação de desvio de finalidade por trás da estrutura pode culminar na responsabilização civil ou penal diretamente de seu controlador.
Ainda que não pela simulação ou fraude à lei propriamente dita, o “teste” de
finalidade da estrutura tem sido o principal elemento de sustentação frente às
autoridades tributárias.
Analisa-se, portanto, pelo princípio da proporcionalidade (ANDRADE, 2016), a
real necessidade da estrutura para seus fins. Lança-se mão, ainda, da definição do
propósito negocial, da substância econômica, ou da função social.12
No tocante à ordem jurídica pátria, a teoria do propósito negocial, inaugurada
nos EUA, é vertente adotada pelo direito brasileiro, conforme se depreende da extensiva preocupação com a teoria das causas, por exemplo, no Novo Código Civil
de 2002 (SCHOUERI, 2015).
Nessa esteira, a estrutura offshore com função precípua ou exclusiva de economia tributária é usualmente classificada pelas autoridades tributárias em todo o
mundo de “planejamento tributário agressivo” 13 ou “abusivo”.

4.1 Externalidades Negativas Além do Fisco
Os estudos de Governança Corporativa Tributária14 (compliance) demonstram
que a imagem das empresas pode ser afetada sobremaneira frente à opinião pública
em suas jurisdições de atuação, e podem efetivamente afetar o futuro do negócio
caso suas decisões gerenciais sejam percebidas negativamente por seus parceiros
comerciais e consumidores, afetando parcerias, contratos e faturamento. Por exemplo, considerando que, raras exceções, indivíduos não apreciam pagar tributos, perceber que alguém consegue se safar do mesmo encargo por acesso a privilégios
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motiva reação sensivelmente negativa (HODGE, 2015), principalmente à medida
que se estabelece uma relação de causalidade entre a queda na arrecadação de tributos sobre a renda das corporações e o aumento na tributação sobre o consumo, o
qual recai diretamente sobre os indivíduos.15
E, mesmo internamente, nas corporações, estabelecer uma percepção cultural
de integridade duvidosa na empresa pode fomentar iniciativas individuais que maximizem os interesses pessoais em detrimento da própria organização, visto que as
práticas externas podem contaminar as relações internas (BRAITHWAITE, 2005).

4.2 Estratégias Elisivas – Visão Geral
Expostas as considerações acerca das offshore e jurisdições que as abrigam,
serão apresentadas as estruturas mais comuns, situadas em suas utilizações
como instrumento de planejamento tributário, as quais, em suma, se resumem
à elisão fiscal subjetiva e à elisão fiscal objetiva.
A elisão fiscal subjetiva consiste em alterar a residência para não se submeter
a uma legislação específica (XAVIER, 1998), culminando em esquemas elusivos
como o Double Irish, que será visto adiante, ou, ainda, pela simples interposição de empresa entre a fonte e o beneficiário dos rendimentos, como empresa
condutora (conduit company), a fim de se aproveitar de acordos de bitributação
que não seriam aplicados originalmente – prática conhecida como treaty shopping (SCHOUERI, 1995).
Por sua vez, a elisão fiscal visa posicionar o rendimento de forma a evitar o
ônus tributário, por meio da divisão do rendimento entre várias jurisdições, da
acumulação do rendimento em jurisdição favorável, ou da transferência para
jurisdição menos onerosa (XAVIER, 1998).
A elisão por divisão ocorre, por exemplo, com as sociedades de serviço rent-a-star companies, em que artistas, em vez de receber seus rendimentos em seu
país de residência, constituem empresas em outras jurisdições para mantê-los
fora do alcance da tributação que lhe seria imputada. Ou, de igual forma, executivos podem receber rendimentos por várias subsidiárias em localidades diversas (split-payroll), visando a minimizar os efeitos da progressividade tributária16
(XAVIER, 1998).
A elisão por acumulação é, simplesmente, a instalação de sociedades base
em países com baixa tributação a fim de evitar a repatriação e o pagamento de
tributos na jurisdição do beneficiário. Trata-se de técnica de diferimento (tax
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deferral), uma vez que viabiliza a repatriação dos rendimentos em momento
oportuno economicamente, por exemplo, em exercício em que foi apurado
prejuízo localmente e, por consequência, visa-se internalizar somente parcela
dos lucros até o limite em que o resultado se anule ou se mantenha em carga
tributária favorável com relação ao montante total repatriado (XAVIER, 1998).
Por sua vez, a elisão por transferência indireta de lucros se percebe pela “obtenção de uma vantagem anormal” por conta da relação estreita entre empresas
de um mesmo grupo, em comparação com transações semelhantes entre partes
não relacionadas (conceito resumido pela expressão arm’s length – “distância
de um braço”). Essa discrepância de vantagens entre partes interdependentes
pode se dar na compra e venda de mercadorias (subfaturando em jurisdições
com alta tributação e superfaturando em países com tributação favorecida),
na estipulação dos juros cobrados em empréstimos (esquema que se combina
com a tática de acumulação, por servir de “repatriação” ao mesmo tempo em
que gera despesas dedutíveis para o “tomador” do empréstimo), ou, ainda, nas
cessões de propriedade intelectual – PI, como marcas e patentes, normalmente
combinadas com acordos de compartilhamento de custos (cost sharing agreement) de pesquisa e desenvolvimento – P&D, nos quais pode-se manipular o
valor dos ativos intangíveis em foco e das despesas dedutíveis (XAVIER, 1998).

5 Estruturas Offshore
5.1 Sociedades Base (Base Companies)
As sociedades base são empresas constituídas em país diverso da residência de
seu controlador, pessoa física ou “sociedade mãe”, onde exercem atividade operacional. Seja por filiais (branches), seja por subsidiárias com personalidade jurídica
própria, as sociedades base possuem por vocação o deslocamento de parte das
operações e sua distribuição, ou mesmo a centralização de resultados, de forma
que a combinação planejada tenha menor ônus do que seu agrupamento em um
único país. Desmembram-se, portanto, fabricação de produtos, comercialização,
prestação de serviços, controle de marcas e patentes, concessão de empréstimos,
seguros ou transportes conforme a jurisdição que se apresente mais vantajosa para
cada fase ou aspecto do negócio (XAVIER, 1998).

5.1.1 Propósito Negocial
Sociedades offshore podem, por exemplo, servir para equilibrar as relações no
29

caso de Joint Ventures multinacionais, a fim de garantir que nenhuma parte usufrua de tratamento legal preferencial ao constituir a parceria no país sede de um
ou outro parceiro, onde a prévia presença, com estrutura jurídica ou influência
econômica local, poderia desequilibrar artificialmente a relação. Utilizam-se, ainda, tais estruturas com o fim da pessoa jurídica em si, o qual seria minimizar riscos
de um ativo ou operação específica que envolva mais de uma jurisdição (WILLEBOIS et al, 2011).

5.1.2 Caso Célebre de Planejamento Abusivo: Double Irish
A tributação da renda das empresas na Irlanda é dividida entre renda ativa –
remuneração pela realização de atividade econômica – transações de bens ou
direitos ou prestação de serviços – e renda passiva – rendimento de investimentos, os quais são tributados, respectivamente, a 12,5 e 25%,17 contra até 35% pelo
governo federal dos EUA, somado a até 12% para o governo estadual (VALADAO;
CAPONE, 2014). Contudo, transferir a jurisdição de incidência da relação tributária
enquanto mantidas as operações e direção nos EUA não é imediatamente possível, tendo em vista a adoção do princípio da universalidade – tributação de todas
as rendas dos residentes, independentemente da procedência – e da legislação
antielusiva CFC, em que, por ficção legal, tributam-se os resultados percebidos no
exterior como se produzidos internamente, não sendo necessária a efetiva distribuição e tornando inócuas as tentativas de diferimento utilizando jurisdições
com tributação favorecida (TORRES, 2001).
Contudo, uma combinação de brechas legais viabiliza o deslocamento de parte significativa dos rendimentos a uma tributação mais favorável.
No caso, multinacionais residentes nos EUA concentram suas operações europeias em uma subsidiária na Irlanda, e transferem para essa subsidiária propriedade
intelectual (PI), utilizando acordos de cost sharing, nos quais o compartilhamento
dos custos de manutenção e desenvolvimento envolvem também os direitos de exploração e, por consequência, a remuneração (VALADAO; CAPONE; 2014).
Em sequência, instala-se uma segunda subsidiária, a qual será a responsável
pelas operações e, de fato, irá faturar as vendas da região.
Com as duas empresas instaladas, a autoridade tributária dos EUA requer a
“transparência” da segunda subsidiária, para considerar duas entidades vinculadas como apenas uma – procedimento conhecido como check-the-box, evitando-se a aplicação da legislação CFC entre as duas subsidiárias.
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Entretanto, para o governo irlandês as empresas são duas entidades separadas,
e a primeira, detentora da PI, direciona sua sede e direção para um “paraíso fiscal”
– Bermudas, por exemplo, uma vez que, pela legislação irlandesa, o comando da
empresa é o elemento de conexão que determina a jurisdição tributária, e não incidirá a tributação sobre a renda nesse país, ainda que a empresa esteja registrada
em seu território.
A segunda subsidiária, operacional, comercializa a propriedade intelectual e,
com isso, deve royalties à primeira.
Como, pelo check-the-box, as transações entre as duas empresas são vistas
como movimentação interna em uma só, não incide tributação, nos EUA, sobre
esse pagamento de royalties.
Por outro lado, os royalties pagos à primeira subsidiária são tributáveis, na
sede, de acordo com a legislação irlandesa. Mas a operação ocorre em uma jurisdição onde não se tributa a renda.
Esse pagamento entre as empresas, substancial com relação ao faturamento,
representa despesa dedutível para apuração do lucro da subsidiária 2, a qual tributa esta pequena margem operacional após deduzidos os royalties sob alíquota
de imposto sobre a renda em 12,5% (VALADAO; CAPONE; 2014).
A gigante multinacional Apple, na década de 1980, adotou um arranjo híbrido18 simplificado desta configuração, o qual se mostrou igualmente efetivo em
termos elusivos. Os pressupostos legais desse arranjo foram, de um lado, a consideração pelos EUA de que a residência tributária é a de constituição da pessoa
jurídica (no caso de subsidiárias, os rendimentos são tributados na repatriação,
quando não houver reinvestimento ou acumulação), enquanto, pela legislação irlandesa, a residência tributária está subordinada à localização da sede ou direção.
Foram estabelecidas três subsidiárias na Irlanda, Apple Operations International (AOI), Apple Sales International (ASI) e Apple Operations Europe (AOE). A
três empresas foram constituídas sob jurisdição irlandesa, contudo, sua direção
se encontrava nos EUA. Pela combinação das legislações, estas subsidiárias não
constituíram residência tributária em nenhum dos dois países.
Por sua vez, todas as vendas fora do território dos EUA eram coordenadas pela
ASI, a quem foi transferida sua PI, sob acordo de cost share proporcional às vendas. Nas pontas operacionais, as distribuidoras recebem comissionamento de
cerca de 5% sobre o valor das vendas, e tributam nesses locais. O restante foi concentrado nas subsidiárias irlandesas e, portanto, virtualmente livre de tributação
(KSOVRELI, 2015).
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A estrutura foi constituída da seguinte forma:

Apple’s Oﬀshore Organizational Structure
Apple Inc.

United States

Apple Operations
International (AOI)

(Ireland / No Tax Residence)*

Apple Operations
Europe (AOE)

Apple Distribution
International (ADI)

Apple Sales
International (ASI)

Apple South Asia Pte Ltd.
(Apple Singapore)

(Ireland / No Tax Residence)

(Ireland / No Tax Residence)

(Ireland / Ireland)

(Singapore / Singapore)

Apple Asia In-Country
Distributors

Prepared by the Permanent Subcommittee on Investigations, May
2013. Source: Materials received from Apple Inc.

Apple Retail Holding
Europe
(Ireland / Ireland)

Apple Retail Belgium
Apple Retail France
Apple Retail Germany
Apple Retail Italia
Apple Retail Netherlands
Apple Retail Spain
Apple Retail Switzerland
Apple Retail UK

* Listed countries indicate country of incorporation
and country of tax residence, respectively.

Figura 1: Estrutura Organizacional Offshore da Apple.
Fonte: KSOVRELI, 2015.

Por fim, cabe mencionar não ser mais possível a manutenção do Double Irish utilizando um “paraíso fiscal”, no sentido comum da expressão: jurisdições comumente discriminadas pela baixa ou nenhuma tributação da renda, a partir de 2020, por
alterações na legislação irlandesa em 2014, o que levou a notícia da inviabilidade
do arranjo. Todavia, ainda que não se aplique a regra geral de residência tributária
no caso de sede em paraísos fiscais, ela se excetua para os países com os quais a
Irlanda possua tratado de bitributação. Por sua vez, a rede de tratados internacionais
para evitar a bitributação assinados pela Irlanda inclui Panamá, Malta, Hong Kong,
Emirados Árabes Unidos, Holanda e Bélgica, dentre outras jurisdições conhecidas
por sua baixa tributação, mantendo a possibilidade desse planejamento tributário
internacional (TAYLOR, 2016).
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5.2 Centros de Coordenação
Centros de coordenação visam à centralização financeira e administrativa de grupos multinacionais. Não se confundem com as holdings, entretanto, por não atuarem, por exemplo, nas transações de participações societárias e possuírem limites
para efetuar empréstimos (TORRES, 2001).

5.2.1 Propósito Negocial
Os centros de coordenação são soluções para alocação racional de recursos e
redução de custos, eliminando redundâncias e possibilitando versatilidade de back
offices19 não limitados por fusos horários por meio de sua alocação estratégica. Pode-se combinar recursos internos ou terceirização de riscos e processos, e manter
padrões elevados de transparência global e compliance agregados a ganhos de escala (PWC, 2014).

5.2.2 Caso Célebre – Amazon: Operation Goldcrest
A Amazon.com norte-americana (ACI) – por meio de sua subsidiária integral
Amazon.com Int’l Sales (AIS), também domiciliada nos EUA – controlava suas
vendas europeias em três ramos, Alemanha, Reino Unido e França, diretamente
ligados à estrutura operacional dos domínios respectivos amazon.de, amazon.uk
e amazon.fr. Em uma significativa reestruturação societária, transferiu ativos intangíveis (propriedade intelectual para a operação no continente europeu) para
uma holding (AEHT)20 em Luxemburgo, a qual, por sua vez, os sublicenciou para
um Centro de Coordenação (AEU),21 também em Luxemburgo, subsidiária integral
da holding AEHT. Inaugurou, ainda, operações (em sua maioria, de backoffice) em
Luxemburgo (ASE e AMEU),22 as quais, por sua vez, fecharam acordos de comissionamento e de participação com uma subsidiária em Jersey.
A partir de então, cada braço operacional teve como despesas dedutíveis os
royalties de propriedade intelectual (PI) pagos ao Centro de Coordenação AEU, o
qual, por sua vez, também deduzia o sublicenciamento, e tributava o lucro a 12,5%,
alíquota consideravelmente inferior à que seria devida nos EUA, que pode atingir
35% (federal) mais 12% (estadual) (VALADAO; CAPONE, 2014).
A holding AEHT, em seu turno, utilizou a opção permitida pela legislação de sua
matriz de ser tributada onde está instalada.23 Destaque-se que esta realizou acordos
de cost sharing 24 com as operacionais americanas A9 e AT e, ainda, 90% de seu
controle direto pertencem à ACT Holdings, domiciliada em Gibraltar (FRISCH, 2011;
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e DAVIES; MARKS, 2016).
As estruturas antes e após a reorganização são demonstradas pelos organogramas abaixo:25
Existing Legal Entity Structure – 1/1/2004
Amazon.com,
Inc. (ACI) U.S.

Amazon.com
Int’l Sales, Inc.
(AIS) U.S.

Amazon Int’l
Market, Inc.
(AIM) U.S.
AIM

AIS

Amazon
Services Europe
Sarl (ASE) Lux

Amazon.de
GmbH
(Amazon.de)
Germany*

Amazon
Overseas
Holdings, Inc.
(AOH) U.S.

Amazon.co.uk
Ltd.
(Amazon.uk)
U.K.*

Amazon
Logistik GmbH
(Logistik)
Germany*

Amazon.com
GmbH
(AST) Austria

ACI

Amazon Int’l,
Inc. (AII) U.S.

A9.com, Inc.
(A9) U.S.

Amazon
Technologies,
Inc. (Tech) U.S.

A9

AT

Amazon.com
Spain S.L.
(ASP)
Spain

Amazon.com
Holdings, Inc.
(Holdings)
U.S.

Amazon.fr
Holdings SAS
(.fr Holdings)
France*

NV Services, Inc.
(NV)
U.S.

Amazon.fr Sarl
(.fr)
France*

* EU Service
Aﬃliates

Amazon
Logistique SAS
(Logistique)
France*

Source: Amazon, Response to IDR I-15

Figura 2: Estrutura Organizacional da Amazon.com pré-reorganização.
Fonte: FRISCH, 2011.
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Amazon Global
Resources, Inc.
(AGR)
U.S.

amazon.com
you’re done.

Final Goldcrest Structure with Intercompany Agreements
Amazon.com Inc.
(ACI) U.S.

Amazon.com Int’l.
Sales, Inc.
(Merged AIS)
U.S.

Amazon Europe
Holdings, Inc.
(EU Holdco)
U.S.

ACI

A9.com, Inc.
(A9)
U.S.

Amazon
Technologies, Inc.
(Tech) U.S.

9,6%

ACI Holdings, Ltd.
(Gibco)
Gibraltar

0,3%

0,1%

A9

AT

90%
Amazon Europe
Holdings
Technologies SCS
(EHT)
Lux

AEHT

Cost Sharing / Buy-In

AEU Sub-License

ASE Sub-License
AMEU Sub-License

Amazon EU Sarl
(AEU)
Lux

Interco Services
Agreement

Amazon Services
Europe Sarl
(ASE)
Lux

Amazon Data
Services Ltd.
(ADSI)
Ireland

Amazon EU
Media Sarl
(AMEU)
Lux

Amazon CS
Ireland Ltd.
(ACSI)
Ireland

Distribution
Agreement

Amazon.com
Spain S.L.
(ASP)
Spain

Amazon.fr
Holdings SAS
(.fr Holdings)
France*

Interco Services
Agreement
Amazon.fr Sarl
(.fr)
France*

Amazon
Logistique SAS
(Logistique)
France*

Interco Services
Agreement

Amazon.co.uk
Ltd.
(Amazon.uk)
U.K.*

Participation
Agreement

Distribution
Agreement

Amazon.de
GmbH
(Amazon.de)
Germany*

Amazon
Jersey Ltd.
(JerseyCo)
Jersey

Amazon
Logistik GmbH
(Logistik)
Germany*

Amazon
(Jersey) Sales Ltd.
(AJSC)
Jersey

Interco Services
Agreement
Commissionaire Agreement

* EU Service Affiliates
Agreements in Existence:
- Buy-In I and II, and Amended Cost Sharing agreements between EHT, A9 and Tech.
- Sub-license agreement between EHT and AEU.
- Sub-license agreement between AEU and ASE.
- Sub-license agreement between AEU and AMEU.
- Commissionaire agreement between AMEU and JerseyCo.
- Participation agreement between ASE and JerseyCo.
- Intercompany services agreements between AEU with .co.uk, Amazon.de, Logistik, .fr, ACSI and ADSI, respectively.
- Intercompany distribution agreements between AEU with Logistik and Logistique, respectively.
Agreements Modified:
- Short form cost sharing between A9 and EHT.
Source: Amazon, Response to IDR I-15

Figura 3: Estrutura Organizacional da Amazon.com pós reorganização.
Fonte: FRISCH, 2011.

O IRS (administração tributária federal dos EUA) autuou a reestruturação, alegando que as transferências de PI não se deram a arm’s length (real valor de mercado,
o qual seria praticado se o negócio fosse realizado entre partes não relacionadas),
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e seria um artifício para transferência dos lucros para jurisdições de menor impacto
tributário (FRISCH, 2011; DAVIES; MARKS, 2016).
Todavia, a disputa de US$ 1,5 bilhão [mais acréscimos legais] foi julgada em favor
da empresa (STEMPEL; DASTIN, 2017).

5.3 Sociedades de Prestação de Serviços
São empresas criadas para prestação de serviços intragrupo, numa espécie de
“terceirização interna”. Como instrumento de planejamento fiscal, normalmente
são estabelecidas em locais com tributação favorecida e são remuneradas por serviços técnicos, seguros, cobrança de royalties, ou simplesmente a concessão de
empréstimos, ou seja, deslocam os recursos da empresa a jurisdições com tributação privilegiada com o adicional de que todas essas transferências são declaradas
como despesas dedutíveis para suas vinculadas localizadas em jurisdições com
alta tributação.

5.4 Empresas de Intermediação Financeira
Tais empresas possuem recursos – que se acumulam mediante integralização de
capital social e pagamento de juros – que são emprestados às demais empresas
do grupo, utilizando-se, inclusive, a capitalização via empréstimos com terceiros e
repassando-os com acréscimo de juros (TORRES, 2001).
Enquanto, de um lado, essa estrutura possa resolver eventuais questões de excesso e escassez de caixa em diferentes subsidiárias pelo mundo e, ainda, ter acesso
a condições de crédito favoráveis pelo ganho de escala (desequilíbrios usualmente
supridos pelas holdings), na prática, sob a função de instrumentos de economia tributária, concentra recursos do grupo em jurisdições com baixa tributação enquanto
gera despesas dedutíveis às subsidiárias sujeitas à alta tributação.
Como exemplo, a empresa organizadora e detentora dos direitos das corridas de
Fórmula 1, Delta Topco, utiliza desta estratégia para redução dos lucros tributáveis
de subsidiárias em localidades de alta tributação (SYLT, 2017).
Caso exista o risco de o empréstimo ser considerado como uma transferência
indireta de lucros ou despesa indedutível, triangula-se uma operação (back to back
loan – visto que as empresas relacionadas não transacionam diretamente) de empréstimo com uma instituição bancária localizada em país com tratado contra bitributação com o país de residência da empresa, na qual o banco age como inter36

mediário, emprestando, de fato, recursos da subsidiária offshore e repassando os
pagamentos e juros a esta empresa contra a retenção de uma comissão pela intermediação (BARBER, 2007).

5.5 Captive Insurance Companies
As empresas de seguro cativas são utilizadas para a prática do “auto seguro”, isto
é, os riscos da atividade são segurados no âmbito do próprio grupo, controladas
pela sociedade mãe, na cobertura de eventos geralmente mais amplos que os cobertos pelas seguradoras “comuns”. Como tal prática é restrita na maioria dos países,
buscam-se jurisdições com legislação flexível neste ponto, normalmente “paraísos
fiscais”, onde os lucros da seguradora serão minimamente tributados, ao passo que
os prêmios de seguros pagos são convertidos em despesas dedutíveis – normalmente em países de alta tributação (XAVIER, 1998).

5.6 Licencing Companies
Um arranjo comum para planejamento tributário é o desenvolvimento de um
ativo intangível (uma marca ou patente, por exemplo) com sua posterior integralização como capital em uma empresa constituída em jurisdição com baixa tributação.
Em seguida, essa subsidiária licencia a propriedade intelectual (PI) para as demais
subsidiárias, as quais deverão pagar royalties pela sua utilização (TORRES, 2001).
Em consequência, a licensing company acumula rendimentos com baixa ou nenhuma tributação, enquanto as demais subsidiárias pagam por despesas que podem cobrir a maior parte de seu faturamento, considerando que o custo de produtos de alto valor agregado é, em sua maior parte, propriedade intelectual.
Por exemplo, a Nike, gigante multinacional no setor de artigos esportivos, possui
nas Bermundas dez subsidiárias nomeadas seguindo linhas específicas de calçados,
a dizer: Air Max Limited, Nike Cortez, Nike Flight, Nike Force, Nike Huarache, Nike
Jump Ltd., Nike Lavadome, Nike Pegasus, Nike Tailwind e Nike Waffle (CTJ, 2013).26

5.7 Sociedades de Artistas
Essa estrutura é mais comumente utilizada por artistas com apresentações e recebimento de direitos autorais em âmbito global. Contudo, também é utilizada por esportistas de elite e profissionais autônomos em qualquer ramo de prestação de serviços.
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Trata-se de estrutura offshore, utilizada para acumulação de rendimentos em países com baixa tributação.

5.8 Trading Companies
As Trading Companies são empresas com função originalmente de interposição
e que possuem por função principal o papel de distribuição, por meio da aquisição e
revenda de bens ou serviços, seja a clientes externos ou internos ao grupo econômico,
podendo ter como variável a assunção de riscos operacionais do negócio (VALENTIM
NETO; OLIVEIRA, 2012).
Uma estrutura clássica no emprego de trading envolve a constituição de uma
holding em país com tratado para evitar a dupla tributação da renda, eleita para ser
controladora da trading que, por sua vez, é instalada em país com baixa tributação,
como controlada indireta da empresa mãe (holding).
Tais estruturas possuem grande potencial para acumulação de rendimentos
offshore em função da prática de preços de transferência entre pessoas vinculadas
(operações entre a holding, a trading e outras empresas operacionais do grupo) com
valores incompatíveis com os normalmente praticados pelo mercado (TORRES, 2001).
Por essa razão, as autoridades fiscais questionam o propósito negocial dessas estruturas, desconsiderando-as nos casos, por exemplo, em que o preço praticado para
a trading seria próximo ao custo, enquanto o valor de revenda equivaleria à prática de
mercado, ou se a trading não possui estrutura física ou empregados no país de constituição, cabendo à matriz toda a parte operacional,27 inclusive da trading, ou, ainda,
nos casos em que o envio dos produtos não é intermediado pela trading (VALENTIM
NETO; OLIVEIRA, 2012).

5.9 Fundações
Fundações privadas são estruturas dotadas de personalidade jurídica, as quais
são constituídas pela integralização de bens e direitos pelos fundadores, em que se
pode incluir imóveis, participações societárias, portfólios de investimentos etc. Não
possuem, contudo, proprietários, devendo a fundação (conjunto de bens e direitos)
ser administrada em favor dos beneficiários indicados.
Os ativos são gerenciados por uma comissão executiva, a qual é supervisionada
pelo protector, um terceiro independente indicado pelo fundador, que age na proteção dos interesses dos beneficiários, inclusive com poderes de alteração da gerência.
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Tributariamente, nem o fundador, nem o protector, nem os beneficiários são
proprietários da fundação, o que teoricamente os exime da declaração dos bens e
direitos às autoridades, assim como os incapacitam a dispor ou contaminar os bens
no caso de execuções por obrigações pessoais (WILLEBOIS, 2011).

5.9.1 Anstalt (Liechtenstein)
A Anstalt é uma espécie de fundação, a qual possui personalidade jurídica própria,
contudo se assemelha ao trust em alguns aspectos.
O fundador, que a constitui com a transferência de ativos, mantém-se anônimo, e
nomeia os beneficiários dos rendimentos ou do capital, que podem ser o próprio ou
terceiros.
Os rendimentos recebidos neste arranjo não são tributáveis na fonte, e a estrutura
contendo beneficiários em vez de proprietários ou sócios não só afasta a tributação
no caso de sucessão, como também a própria aplicação das leis sucessórias dos países onde se encontram os bens ou residem o fundador e beneficiários, podendo, por
exemplo, favorecer ou preterir um herdeiro legal (XAVIER, 1998).

5.10 Holdings
As sociedades holding28 têm o propósito de participar em outras sociedades e/
ou controlá-las.
Tendo em vista que seus rendimentos são vinculados à participação em outras
sociedades, usualmente não agregam resultados ao grupo econômico, propondo-se a canalizar ou redistribuir recursos.
Dependendo do desenho societário, por exemplo, com várias holdings intermediárias entre as sociedades controladas e os beneficiários finais, haveria a dupla ou
múltipla tributação sobre o mesmo lucro distribuído, interna ou internacionalmente,
razão pela qual, não raramente, as legislações consideram as holdings como “fiscalmente transparentes”, isto é, não são tributáveis os lucros provenientes da distribuição nos resultados por suas participações societárias. São os chamados “privilégios
de holding” (holding privileg), “privilégio de afiliação” (Schachtelprivileg) (XAVIER,
1998) ou participation exemption. (VALENTIM NETO; OLIVEIRA, 2012).

5.10.1 Propósito Negocial
A constituição de uma holding visa a maior racionalidade gerencial, em que, com
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a menor estrutura possível, é exercido o controle centralizado sobre um grupo, inclusive gestão financeira, mantendo a administração descentralizada de cada sociedade. Deve-se, portanto, em sua instituição, considerar aspectos como a simplificação societária e organizacional, consolidação contábil e fiscal, centralização de
funções administrativas, facilidade de adquirir e alienar participações, otimização de
controles financeiros e ambiente econômico e legal do país escolhido (VALENTIM
NETO; OLIVEIRA, 2012).
Sobretudo, sob o foco da atuação multinacional, em sendo canais de distribuição de lucros para seus controladores, a escolha da jurisdição precisa considerar o
ônus da repatriação, e, neste aspecto, torna-se de particular importância a existência
de tratados para evitar a dupla tributação entre as jurisdições onde se instalam as
subsidiárias e a holding internacional e entre a holding e sua controladora nacional
(VALENTIM NETO; OLIVEIRA, 2012).
No caso de operações societárias envolvendo combinações de negócios (fusões e
aquisições) entre corporações domiciliadas em jurisdições distintas, cada parte possuiria vantagem por influência interna, prévio conhecimento e aparato de suporte
jurídico caso o negócio tenha sede na jurisdição de sua residência, o que poderia
resultar em uma relação desigual na condução da operação ao optarem por uma ou
outra jurisdição (WILLEBOIS et al, 2011).
Por conseguinte, é usual a composição de uma terceira empresa a ser utilizada
como veículo das participações societárias (shell companies, ou “empresas concha”,
as quais são estruturas vazias, fictícias, usadas normalmente para interposição de
pessoas)29 em transações multinacionais (WILLEBOIS et al, 2011).
Essas “estruturas vazias”, por si, todavia, não representam abusos, uma vez que
não necessariamente o beneficiário final ou controlador está oculto, e, por exemplo,
em um negócio familiar, pode-se separar um negócio em várias empresas “concha”
na medida da participação de cada membro da família, por diversas razões, inclusive
sucessórias ou de alienação para terceiros externos por um dos acionistas ou cotistas (WILLEBOIS et al, 2011).

5.10.2 Abusos Comuns
Holanda e Espanha, apesar de serem países com “alta tributação”, possuem regimes fiscais privilegiados para rendimentos provenientes do exterior, no caso de
holdings, as quais possuem participation exemption – isenção de tributos sobre
dividendos e ganhos de capital (TORRES, 2001). Este benefício, somado à extensa quantidade de acordos que estes países possuem,30 propiciam a interposição
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nestas jurisdições, em que o rendimento é recebido sem retenção na fonte pela
holding, não é tributado em sua jurisdição de constituição, e, em seguida, repassado a uma terceira jurisdição também sem tributá-lo, pela existência de acordo
para prevenção da dupla incidência tributária. Os acordos de bitributação podem
ser utilizados, ainda, como uma rota “segura”, por exemplo, caso o destino final
do rendimento seja uma empresa sediada em paraíso fiscal, situação na qual usualmente, sem a interposição, sofreria retenção na fonte (em alíquota agravada,
inclusive) por constar em lista negra do país de origem.

5.10.3 Caso Célebre: Google – Esquema Dutch Sandwich
No caso do Google, utilizado em conjunto com Double Irish (KAHN; VAN DER
STARRE, 2016), o Dutch Sandwich incorpora o regime de tributação favorecido
concedido pela Holanda no tocante a dividendos e ganhos de capital de holdings internacionais.
A estrutura, relativamente simples, consiste na interposição de uma holding
holandesa entre duas entidades da estrutura do grupo.
No caso, a “primeira subsidiária” consiste numa holding irlandesa, com direção em Bermudas, a qual comprou a propriedade intelectual existente e acordou
o cost sharing para pesquisa e desenvolvimento futuros. Essa holding, então,
licencia seus intangíveis para uma holding subsidiária holandesa (Google BV), a
qual sublicencia para a segunda subsidiária irlandesa (Google Ireland Ltd), esta
sendo uma empresa operacional, a qual possui mais de dois mil empregados e
gerencia os intangíveis da multinacional para Europa, África e Ásia Central.
A segunda subsidiária (Ltd) é tributada normalmente na Irlanda, contudo, 1) a
alíquota na Irlanda é consideravelmente abaixo da média dos demais membros
da OCDE31 e 2) os lucros tributáveis são sensivelmente reduzidos pela dedução
do licenciamento pago à holding holandesa, rendimentos que, pela legislação
holandesa, são isentos de tributação.
Por sua vez, a holding holandesa remunera a holding irlandesa pelo licenciamento, e esse rendimento passivo não é tributado na Irlanda pelo fato de a
direção ser nas Bermudas, e tampouco é tributado nos EUA, por ser uma empresa constituída na Irlanda, e nem nas Bermudas, por não tributarem renda
(KSOVRELI, 2015).
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A estrutura é resumida no gráfico abaixo:
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Figura 4: Estrutura Organizacional Google.
Fonte: KLEINBARD, 2015.

5.11 Arranjos legais
Os considerados legal arrangements recebem essa classificação por não serem
dotados de personalidade jurídica, assumindo a forma de acordos ou condomínios.
A seguir, passa-se a analisá-los.

5.11.1 Trusts
Sem equivalente no Brasil, trata-se de um arranjo por meio de um contrato de
trust, do termo em inglês “confiança”,32 em que o proprietário (settlor) transfere um
conjunto de bens e/ou direitos (trust property ou trust fund) a um terceiro “fiduciá42

rio” (trustee). Nesse momento, o settlor abre mão definitivamente daquela propriedade em favor do trustee, não possuindo qualquer instrumento de cobrança contra
este, enquanto pode o trustee, inclusive, dispor do que lhe foi confiado, se houver
tal previsão no contrato de trust (TORRES, 2001, pp. 102-109).
Neste arranjo a propriedade é compartilhada (dual ownerrship) sem se tratar de
uma comunhão ou condomínio. O trustee é titular somente da propriedade formal
desses bens ou direitos (trust-ownership, legal state), com a função de mantê-los,
administrá-los, ou, ainda, aliená-los e reinvesti-los. A propriedade econômica, por
outro lado, que carrega o direito de receber os resultados gerados pelos bens e direitos (subtraída eventual comissão prevista), é atribuída a um ou mais beneficiários,
podendo ser incluído o próprio settlor. Estes, inseridos no último grupo, representam as partes legitimas para requerer a prestação de contas pelo trustee, o qual possui responsabilidade pessoal e ilimitada sobre o trust, devendo seguir as instruções
constantes das cláusulas do instrumento que originou o arranjo. Pode-se incluir no
acordo, ainda, o protector, o qual se assegura de que o trustee se restrinja aos termos previstos na constituição do arranjo e, caso necessário, nomeie novo fiduciário.
Na prática, portanto, o settlor transmite os bens e direitos e os resultados que deles provenham aos beneficiários, sem lhes transmitir a propriedade (TORRES, 2001).

5.11.1.1 Propósito Negocial
Os trusts gozam de especial autonomia negocial, e podem servir a vários propósitos, como o de proteger o patrimônio de menores, inválidos, idosos, por exemplo, à
beira da incapacidade, gerir empreendimentos societários (business trust), filantrópicos (charitable trust), previdenciários (corporate pension plan and trust), compor
garantia (trust interdure), ou para proteger, contra terceiros, o patrimônio do settlor
(asset protection trust) (TORRES, 2001).

5.11.1.2 Abusos
Os abusos começam por estruturas como os Illusory Trusts, em que o settlor
mantém controle substancial da propriedade, culminando em uma estrutura meramente de fachada,33 até instrumentos de fraudes a credores e herdeiros, tais estruturas podem ser instrumentos de diversas situações em que o distanciamento da
propriedade seja ardilosa.
Sob a ótica fiscal, nos casos de tributação sobre heranças, por exemplo, seja por
nomeação prévia dos herdeiros como beneficiários, seja pela dissolução do trust
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com transferência dos bens aos beneficiários com a morte do settlor como cláusula
do arranjo, dificilmente a autoridade tributária tomará conhecimento da transferência causa mortis (TORRES, 2001).
Talvez no Brasil, cuja alíquota máxima do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD no Estado de São Paulo, por
exemplo, é de 4%,34 a atratividade de um trust offshore não seja tão relevante para
fins de mitigar o custo dessa tributação. Contudo, pode-se perceber que a estrutura
passa a ser considerada interessante em países com atratividade econômica, por
exemplo, com as alíquotas máximas de tributação sobre herança de 40%, como nos
EUA e no Reino Unido, 45% na França, 50% na Coreia do Sul, 55% no Japão, e até
80% na Bélgica.35
Esquemas de evasão tributária podem ser elaborados pela interposição de “camadas” (layers) de trusts, até que o beneficiário seja considerado não residente e o
proprietário inicial (e real beneficiário) dos bens e direitos esteja fora do alcance da
autoridade tributária do país de sua residência.36
Por fim, brechas na constituição dos arranjos podem ainda ser instrumentos de
abusos. Por exemplo, é possível manter poderes com o settlor que, na prática, o
façam o gestor dos ativos, ou inserindo um protector que, na verdade, atue como
intermediário para a gestão do settlor, nomeando como trustee uma Private Trust
Company cujo diretor seja o próprio settlor, ou até substituindo o trustee por uma
estrutura paralela de trusts offshore, na qual o controle final permaneça com o
settlor. Em casos extremos, há trusts revogáveis, que, contrariando a própria natureza do arranjo, podem ser revertidos a qualquer momento e reintegrar a propriedade
do settlor, situação em que, de fato, foi utilizado o trust como uma blindagem temporária de ativos (TJN, 2009).

5.11.2 Fundos
Fundos de investimento (mutual funds) offshore possuem, como atrativo inicial
(como instrumento de planejamento tributário), o fato de somente terem sua renda
tributada quando da repatriação, no caso do residente brasileiro pessoa jurídica (SILVA et al, 2016), apresentando-se como atrativa opção para acumulação de recursos
com diferimento no pagamento de tributo, principalmente se instituídos em jurisdições com baixa ou nenhuma tributação nesses casos.
Os cotistas, em termos de propósito negocial, ganham diversificação em suas
possibilidades de investimento, considerando que ampliam o número de jurisdições
e mercados a que têm acesso (DANA, 2013).
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Além do diferimento, tratam-se de ferramentas de distanciamento patrimonial,
dificultando o acesso pelos fiscos em relação a ganhos, considerando que formalmente o responsável pelo fundo é o administrador, tanto no direito brasileiro (MOSQUERA, 1999) como no exterior, a exemplo das Ilhas Cayman (CAYMAN ISLANDS,
2015), usual jurisdição para fundos offshore (SILVA et al, 2016).
Aprofundando este raciocínio, pode-se desenvolver planejamento fiscal incluindo como intermediários os feed funds (fundos de alimentação), os quais servem
para captar e manter recursos de cotistas que não querem investir diretamente no
master fund (fundo principal, o qual investe nos ativos e pode estar no próprio país
de residência original), mantendo os beneficiários dos rendimentos em jurisdições
com tributação favorável (DOUGHERTY, 2003).

6 Red Flags de Planejamento Tributário Abusivo
nas Estruturas Offshore
Com o intento de sumarizar as informações já apresentadas, considera-se de
particular utilidade consolidar critérios gerais que indiquem finalidade precípua de
economia tributária.
Ressalta-se, todavia, que presunções, apesar de didáticas, nem sempre correspondem a peculiaridades casuísticas, em que, não raro, fundamentos operacionais
ou societários sólidos serão percebidos na arquitetura de estruturas com indícios
usuais de planejamento tributário, assim como pode haver abuso tributário em estruturas superficialmente regulares.
Com relação às Sociedades Controladas no Exterior (SCE), TORRES (2001, p. 127)
aponta a identificação do seu uso indevido quando:
“1. apenas um residente é controlador ou possui uma grande participação em uma sociedade
localizada no estrangeiro;
2. o regime fiscal do país de residência dessa sociedade estrangeira é mais vantajoso que o do
país onde residem os acionistas;
3. a sociedade distribui só uma pequena parte do seu rendimento sob a forma de dividendos,
ou não distribui dividendos;
4. a obtenção dos rendimentos prescinde de desenvolvimento de efetivas atividades empresariais no país onde a sociedade controlada encontra-se constituída.”

No tocante a estruturas complexas que utilizem empresas veículo, é importante
que tais estruturas apresentem propósitos negociais legítimos para justificar a forma
escolhida e argumentos significativos contra utilizar opções mais simples. Complexi45

dade excessiva numa estrutura veículo pode indicar um red flag (WILLEBOIS, 2011).
Contudo, é necessário atentar-se às exigências e possibilidades a fim de apontar
tal excesso. Por exemplo, o Banco Mundial atesta a estrutura abaixo como coerente
e legítima para os fins pretendidos, os quais seriam garantir a separação dos grupos
de ativos para cada área de investimento e diferentes membros da família enquanto
garantindo, ainda, que as operações de investimentos sejam guiadas por instruções
específicas (garantidor) com o auxílio de especialistas externos (WILLEBOIS, 2011):

FIGURE 3.1

Example of a Complex Legitimate Corporate Vehicle Structure

Protector Committee:
- Family members
- Professional advisers

TRUST

Contract
for services

Directors:
- Family member(s)
- Professional advisers
- Service provider representative(s)

Trust

Private Trust Company

Act as Trustee for...

Trust A

Protector "A"

Trust B

Trust C

Investment Company

Operating Company

Directors:
- Family members
- Investment professionals

Directors:
- Family members
- Business managers

Protector "B"

Source: Authors’ illustration based on material presented by a member of the Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) at the STEP Caribbean
Conference CC10 in Bridgetown, Barbados, May 25, 2010.
Note: This example of a complex corporate vehicle structure was devised by a member of the Society of Trust and Estate Practitioners (STEP). It is
designed to implement perfectly legitimate goals: to provide segregated asset pools for diﬀerent investment assets and diﬀerent family members
while ensuring that investment operations be guided by speciﬁc instructions (typically of the grantor) with the assistance of outside experts. Clearly,
however, unraveling the complexity of this structure would require speciﬁc expertise.

Figura 5: Exemplo de estrutura organizacional complexa legítima.
Fonte: WILLEBOIS, 2011.
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6.1 Caso Canal da Nicarágua
Por outro lado, a aparência de excesso de complexidade pode se confirmar como
um planejamento tributário abusivo, inclusive – ou principalmente – envolvendo
grandes investimentos multinacionais.
Por exemplo, o caso da construção e exploração do Canal da Nicarágua pelo
Hong Kong Nicaragua Development (HKND) Group foi alvo de minuciosa análise em
sua estrutura, a qual concluiu pela economia tributária como a principal razão de sua
arquitetura (ALONZO, 2016).
Em resumo (SAENZ, 2016), o grupo HKND desenvolve o projeto pela Beijing
Dayan New River Investment Management Ltd, companhia chinesa de propriedade
do bilionário Wang Jing, por meio da Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras SA, subsidiária que recebeu a licença para exploração com uma série de incentivos do governo nicaraguense – isenção de IR sobre ganhos de capital, as fontes
de financiamentos não sofrerão tributação, assim como o manejo de PI e gravames
sobre o comércio exterior envolvidos no projeto (ALONZO, 2016).
A exploração econômica, portanto, está na Nicarágua, e o controlador, em primeira instância, na China. Não obstante, esta foi a estrutura empresarial constituída
(ALONZO, 2016, p. 56):
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Figura 6: Estrutura Organizacional do Grupo HKND.
Fonte: ALONZO, 2016.

A Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras SA, a qual não possuía qualquer estrutura física ou operacional no país, inseriu um “sanduíche holandês” para
remeter os ganhos até a HKND Group Holdings Limited, constituída nas Ilhas Cayman.
Note-se que este “sanduíche” utiliza duas formas de holding holandesas, Beslo48

tenVennootschap, BV e Cooperatief UA, em sequência, a fim de evitar a retenção na
saída dos rendimentos da Holanda para as Ilhas Cayman. (ALONZO, 2016).
Foram dispostos na estrutura, ainda, mais dois “sanduíches holandeses”. Um a
partir das Ilhas Cayman, da Nicaragua Project Holdings Limited, para a qual a pesquisa, sem maiores detalhes operacionais, supõe que seja uma entidade detentora
de propriedade intelectual, a fim de aproveitar o regime favorável dessa jurisdição a
esse tipo de ativo, de onde partirão os royalties recebidos de um possível centro de
P&D (pesquisa e desenvolvimento) para a holding que encerra o núcleo operacional,
HKND Group Holdings Limited.
O terceiro “sanduíche” parte desse “núcleo operacional” e o liga aos administradores de investimentos do grupo, onde a holding BV está abaixo de duas holdings
UA, as quais são desdobramentos para companhias de investimento sediadas uma
nas Ilhas Cayman e outra em Hong Kong (sendo que a de Cayman também é controlada pela mesma companhia de Hong Kong – HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited, a qual foi nomeada concessionária para administração e execução do canal interoceânico na Nicarágua e obras relacionadas) (ALONZO, 2016).
A companhia chinesa, portanto, partiu o investimento de Hong Kong, o qual possui sistema tributário autônomo sob o princípio da territorialidade, ou seja, somente
tributa rendimentos gerados em si, e isenta os provenientes do exterior. Há de se
atentar, ainda, que Hong Kong possui tratado de dupla tributação com a Holanda
sem cláusula antielusiva, sendo possível o duplo não pagamento de tributos.
A China, por outro lado, adota a tributação universal da renda, sem participation
exemption.37 Contudo, possui tratado com Hong Kong, o qual limita a tributação à
retenção entre 5 e 10%, dependendo da participação acionária, sobre os dividendos
não tributados em Hong Kong para empresas chinesas (ALONZO, 2016, p. 64).
Apesar de atenuar a decisão de entrepor Hong Kong, em vez de investir da China
diretamente na Nicarágua, por se beneficiar de legislação societária mais flexível naquele território no caso de eventual reorganização societária em futuras etapas do
negócio, o que poderia ser um propósito não tributário, consideraram-se suspeitas
as múltiplas camadas interpostas em jurisdição com baixa ou nenhuma tributação,
e utilizando estruturas “transparentes” (ALONZO, 2016).
Por todo o exposto, sugere-se, a fim de se familiarizar e identificar um nível aceitável de complexidade ou o que seria suspeito (indícios de irregularidades ou red
flags), quatro ferramentas úteis (WILLEBOIS, 2011, p. 56, tradução):
“ a.

O Teste das três camadas. Utilizado por bancos em aceitação de clientes, quando

mais que três camadas de pessoas jurídicas ou arranjos legais separar os beneficiários finais da
propriedade imediata ou controle de uma conta bancária, deve-se requerer provas da legiti49

midade e necessidade de tal estrutura complexa
b.

Opinião especializada. Na maioria das situações legais, a lógica de uma estrutura

de empresas veículo complexa é a mais vantajosa economicamente. Com frequência, uma
opinião especializada (auditoria ou consultoria externa) terá validado a conformidade legal e
fiscal da estrutura. Pode-se requerer tal documento para verificação.
c.

Treinamento. O tempo gasto na apresentação de casos de abusos escondidos em

estruturas complexas facilitará a identificação em análises futuras.
d.

Parcerias com organizações profissionais. Para compreender complexidades “exces-

sivas”, é importante entender o cotidiano e a lógica por trás de estruturas complexas com
suporte legal e propósito negocial. Para “desmistificar” os serviços e produtos, é de mútuo
ganho a parceria entre consultorias e órgãos públicos de controle e fiscalização.”

7 Conclusão
Conforme exposto no presente estudo, os países buscam opções para expandir
suas economias além de sua capacidade inerente, contexto em que as estruturas
offshore incluem-se entre situações especiais criadas pelos países com o fim de
atrair riquezas estrangeiras, normalmente não se estendendo as benesses aos próprios residentes.
Destaca-se que essa situação não se limita apenas a pequenas ilhas do Caribe,
comumente rotuladas como paraísos fiscais, os quais, sob iniciativa da OCDE, são
objeto de tratamento discriminatório, mas, em análise mais atenta, conclui-se ser
prática não só comum a virtualmente todas as jurisdições do mundo, assim como os
países discriminados possuem o aval ou mesmo o incentivo velado por aqueles que
formalmente os recriminam.
Por outro lado, os detentores de riquezas buscam estabilidade e proteção aos
seus bens, e, com a flexibilidade da transmissão de propriedade aliada à volatilidade
inerente à riqueza lastreada em ativos intangíveis, buscam beneficiar-se das vantagens oferecidas pelas jurisdições.
Ressalte-se, todavia, que essa movimentação e alteração de jurisdição pode ser
incidental no contexto de uma operação multinacional na qual se opte, entre várias
possibilidades coerentes operacionalmente, pela que oferecer o menor ônus.
De igual forma, é possível elaborar estratagemas sem qualquer respaldo operacional, visando à simples fuga da obrigação tributária. Contudo, utilizando benefícios destinados às offshore ou com a combinação correta de jurisdições, isenções
e tratados, é possível encontrar tais manobras, inclusive em jurisdições tradicionalmente consideradas de alta tributação.
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Percebe-se, nesta esteira, como plausível a legitimidade de estruturas complexas
ou que são, via de regra, prematuramente descartadas como abusivas por previsões
legais com generalizações formais. De igual sorte, visualiza-se, também, a finalidade precípua ou exclusiva de economia tributária em casos e jurisdições usualmente
considerados “seguros”.
Por conseguinte, reputa-se essencial compreender o sistema criado pelas combinações entre estruturas, jurisdições, acordos internacionais e particularidades do
negócio, individualmente.
A mera positivação ou previsão formal de combinações “viciadas” não só não se
funda em segurança jurídica, como alimenta o ciclo de “gato e rato” com a criação
de novas brechas legais e possibilidades a explorar. Buscar rotular locais ou estruturas específicas, portanto, somente institui uma frágil imagem de conformidade, uma
vez que, em vez de lidar com a realidade, simplesmente afasta para situações não
“marcadas” os que intentam vantagens consideradas abusivas.
Por outro lado, é perfeitamente factível, com base na legislação tributária existente, que as administrações tributárias tenham acesso às informações necessárias, confrontem as estruturas e arranjos com sua anunciada ou legítima finalidade, para que
verifiquem a existência do ato ou negócio jurídico, o fim econômico ou social a que
servem, e a adequação no confronto destes com os fins práticos da conduta analisada.
Convive-se com uma realidade de riquezas lastreadas em bens incorpóreos, a
exemplo de que a maior remuneração pelo comércio de bens e serviços reside nos
royalties, cujas transações podem se dar pelos mais diversos arranjos contratuais
que envolvam valores em qualquer lugar do mundo, sem qualquer vínculo geográfico formal, por meio de transações eletrônicas ou, ainda, à margem sequer das instituições financeiras, como é o caso das criptomoedas.
Por esta razão, ainda que fosse possível destacar as jurisdições seguras das que
propiciam o planejamento tributário abusivo, o debate se torna obsoleto pela incompatibilidade na visão da propriedade em si, que, além da simples titularidade de
um bem corpóreo transitando entre jurisdições, precisa considerar que o lastro em
si não possui limitações geográficas.
Supera-se, em se agregando as conclusões, a dependência de listas negras e
previsões pontuais esquiváveis, e aponta-se como essencial, com base na coerência sistemática, a identificação da proporcionalidade e razoabilidade das estruturas,
possibilitada sua transparência, a qual resulta em previsibilidade e legitimidade na
formação da relação jurídico-tributária.
Nenhuma estrutura deveria ser prematuramente condenada, mas tampouco
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precocemente validada por requisitos formais genéricos, cabendo ao contribuinte
transparência ao justificar as estruturas escolhidas, assim como à administração tributária o devido zelo em analisar a proporcionalidade da estrutura.
As red flags para apontar como suspeita determinada estrutura offshore, do
ponto de vista tributário, consistem, em conclusão, em “camadas” excessivas ou
virtualmente desnecessárias para persecução do negócio específico, sobretudo se
transitarem por jurisdições distintas das de residência das partes ou do objeto do
negócio. Todavia, esta necessidade deve ser colocada à prova, considerando as peculiaridades das estruturas, do negócio e da combinação das jurisdições escolhidas,
sobretudo a existência de tratados que se convertam em lacunas legais.

52

Notas

1

Ano de Conclusão: 2017.

2

Em que renda de um residente é tributada, independentemente da origem.

3

Sobre este tema, XAVIER (1988, p. 258) distingue a evasão – tax evasion – como a utilização de práticas ilegais – declarações falsas,

por exemplo – ou a simples recusa de cumprir suas obrigações tributárias, da elisão – tax avoidance – é expressão da liberdade
de organização racional do contribuinte, na qual por meio de atos [em princípio] lícitos é evitada a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária em uma jurisdição menos vantajosa. TORRES (2001, p.58) inclui o conceito de elusão, em que a combinação
de elementos e jurisdições evita ou reduz drasticamente o pagamento de tributos em qualquer ordem legal.
4

No caso da interposição simulada, constituiria fraude à lei, por se constituir uma violação indireta que produzem efeitos inicial-

mente impossíveis ou vedados utilizando-se de atos jurídicos reais e verdadeiros, cf. FERRARA, 1999, p. 308 a 310.
5

PENTEADO, p. 32, conceitua: “empresa Offshore pode ser conceituada como uma pessoa jurídica que opera fora dos limites ter-

ritoriais onde está localizada. A empresa Offshore não tem uma forma jurídica determinada, podendo se revestir da forma e tipo
que se amoldem às necessidades de cada caso específico para atingir a sua finalidade principal que é servir seus sócios, outras
empresas ou até mesmo controlá-las. Também é comum no mundo dos negócios, a utilização da expressão Offshore para denominar as empresas constituídas fora dos limites territoriais de sua matriz ou do domicílio de seus controladores. Uma empresa

Offshore sediada em um Paraíso Fiscal deverá desenvolver as atividades constantes de seu objeto social fora dos limites territoriais
do paraíso fiscal em que tiver sua sede, ou seja, não poderá operar efetivamente no país, só no exterior.”
6

Alberto Xavier explica que o elemento de conexão determina a legislação aplicável a determinada situação, indicando qual

ordenamento tributário se aplica e como se aplica. Classifica tais elementos de conexão como subjetivos – com relação a caracterização da pessoa, como sua nacionalidade ou residência, ou objetivos, se relacionados a fatos ou coisas, como localização de
bens, de celebração de um contrato etc. Vincula, por conseguinte, a elisão fiscal internacional à influência desses elementos de
conexão. Para mais informações, ver XAVIER, 1998, Título IV.
7

O Brasil adota a relação de países com tributação favorecida, atualmente regulada pela Instrução Normativa RFB nº

1.037, de 4 de junho de 2010 e alterações, disponível em: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.
action?idAto=16002&visao=anotado, acesso em: 11/07/2017, em que estão relacionadas as seguintes jurisdições: Andorra,
Anguilla, Antígua e Barbuda, Antilhas Holandesas (retiradas da lista pela IN RFB nº 1658, de 2016), Aruba, Ilhas Ascensão,
Comunidade das Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, Ilhas Bermudas, Brunei, Campione d’ Italia, Ilhas do Canal (Alderney, Guernsey,
Jersey e Sark), Ilhas Cayman, Chipre, Cingapura, Ilhas Cook, República da Costa Rica, Djibouti, Dominica, Emirados Árabes Unidos,
Gibraltar, Granada, Hong Kong, Kiribati, Lebuan, Líbano, Libéria, Liechtenstein, Macau, Ilha da Madeira, Maldivas, Ilha de Man,
Ilhas Marshall, Ilhas Maurício, Mônaco, Ilhas Montserrat, Nauru, Ilha Niue, Ilha Norfolk, Panamá, Ilha Pitcairn, Polinésia Francesa,
Ilha Queshm, Samoa Americana, Samoa Ocidental, San Marino, Ilhas de Santa Helena, Santa Lúcia, Federação de São Cristóvão
e Nevis, lha de São Pedro e Miguelão, São Vicente e Granadinas, Seychelles, Ilhas Solomon, St. Kitts e Nevis (retiradas da lista pela
IN RFB nº 1658, de 2016), Suazilândia, Suíça (retirada da lista pela IN RFB nº 1474, de 2014), Sultanato de Omã, Tonga, Tristão da
Cunha, Ilhas Turks e Caicos, Vanuatu, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas Virgens Britânicas, Curaçao, São Martinho, Irlanda (inclusída
pela IN RFB nº 1658, de 2016). São listados, também, regimes fiscais privilegiados: com referência à legislação de Luxemburgo, o
regime aplicável às pessoas jurídicas constituídas sob a forma de holding company (retirado pelo ADE RFB nº 3, de 2011); com
referência à legislação do Uruguai, o regime aplicável às pessoas jurídicas constituídas sob a forma de “Sociedades Financeiras de
Inversão (Safis)” até 31 de dezembro de 2010; com referência à legislação da Dinamarca, o regime aplicável às pessoas jurídicas
constituídas sob a forma de holding company que não exerçam atividade econômica substantiva; com referência à legislação do
Reino dos Países Baixos, o regime aplicável às pessoas jurídicas constituídas sob a forma de holding company que não exerçam
atividade econômica substantiva; com referência à legislação da Islândia, o regime aplicável às pessoas jurídicas constituídas sob
a forma de International Trading Company (ITC); com referência à legislação da Hungria, o regime aplicável às pessoas jurídicas
constituídas sob a forma de offshore KFT (retirada pela IN RFB nº 1474, de 2014); com referência à legislação dos Estados Unidos
da América, o regime aplicável às pessoas jurídicas constituídas sob a forma de Limited Liability Company (LLC) estaduais, cuja
participação seja composta de não residentes, não sujeitas ao imposto de renda federal; com referência à legislação da Espanha,
o regime aplicável às pessoas jurídicas constituídas sob a forma de Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (E.T.V.Es.); com
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referência à legislação de Malta, o regime aplicável às pessoas jurídicas constituídas sob a forma de International Trading Company
(ITC) e de International Holding Company (IHC); com referência à Suíça, os regimes aplicáveis às pessoas jurídicas constituídas
sob a forma de holding company, domiciliary company, auxiliary company, mixed company e administrative company cujo
tratamento tributário resulte em incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), de forma combinada, inferior a
20% (vinte por cento), segundo a legislação federal, cantonal e municipal, assim como o regime aplicável a outras formas legais
de constituição de pessoas jurídicas, mediante rulings emitidos por autoridades tributárias, que resulte em incidência de IRPJ,
de forma combinada, inferior a 20% (vinte por cento), segundo a legislação federal, cantonal e municipal (incluído pela IN RFB
nº 1474, de 2014); com referência à legislação da República da Áustria, o regime aplicável às pessoas jurídicas constituídas sob
a forma de holding company que não exerçam atividade econômica substantiva. Note-se que, com relação aos regimes fiscais
privilegiados, foi ulteriormente incluída a algumas previsões a ressalva de “que não exerçam atividade econômica substantiva”.
TJN. Tax Wars. Disponível em: http://www.taxjustice.net/topics/race-to-the-bottom/tax-wars/. Acesso em: 06 jul. 2017.

8

9

Mapa de Incentivos Tributários ANBIMA 2016, disponível em: http://www.anbima.com.br/data/files/1D/53/1C/FB/B23E7510E7F-

CF875262C16A8/Mapa-Incentivos-Tributarios-ANBIMA-2016_1_.pdf. Acesso em: 11 jul. 2017.
10

Para maiores informações: SCHOUERI, Luís Eduardo. Planejamento fiscal através de acordos para evitar a bitributação: Treaty

Shopping. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995.
11

Sobre este tema, XAVIER (1998), p.281, esclarece: “Em todos estes regimes revelados pelo direito comparado, a lei permite

ignorar o intermediário formal representado pela pessoa jurídica (disregarding, piercing the veil ou lifting the veil of the corporate

entity – na terminologia anglo-saxônica - ou penetrando – Durchgrijf – na personalidade jurídica da sociedade), para atingir
diretamente os seus sócios. Na verdade, sendo a personalidade jurídica uma criação do direito, um simples instrumento de
prossecução coletiva dos interesses dos sócios, como agudamente o revelou ASCARELLI, tal criação só deve ser consagrada e respeitada na medida em que ela não se revelar, em si mesma, anti-jurídica. E sendo a personalidade jurídica realidade meramente
instrumental, não repugna que ela seja considerada para certos fins e desconsiderada para outro ou outros.”
12

Possuindo tais teorias a mesma essência (TORRES, 2001, p.61), com o fim de identificar vícios de causa ou de finalidade e abuso

de forma, de direito ou fraude à lei (YAMASHITA, 2005) na estrutura analisada, questionando-se, finalmente, se a mera economia
tributária justificaria eventual estrutura montada com esse fim.
13

Para mais informações, ver Grupo de Trabalho 11 do Projeto Erosão de Base e Deslocamento de Lucro – BEPS – da OCDE.

14

Conforme AGUIAR (2016a, p. 88): “Governança Tributária Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, mo-

nitoradas e incentivadas, no que tange ao planejamento, organização e cumprimento de obrigações principais e acessórias de
natureza tributária, incluindo (i) as relações internas (intrassociedade ou grupo) e as diretrizes emanadas pelos órgãos de gestão
e controle, a Diretoria e o Conselho de Administração, bem como (ii) as relações externas entre a entidade empresarial e as
autoridades competentes e outros stakeholders, respeitados os princípios básicos da Governança Corporativa”, [a dizer: responsabilidade corporativa, transparência, equidade (fairness), prestação de contas (accountability) e eficiência].
15

OECD. Corporate tax revenues falling... 2015: Corporate tax revenues have been falling across OECD countries since the global

economic crisis, putting greater pressure on individual taxpayers to ensure that governments meet financing requirements, according to new data from the OECD’s annual Revenue Statistics publication. Average revenues from corporate incomes and gains
fell from 3.6% to 2.8% of gross domestic product (GDP) over the 2007-14 period. Revenues from individual income tax grew from
8.8% to 8.9% and VAT revenues grew from 6.5% to 6.8% over the same period. “Corporate taxpayers continue finding ways to pay
less, while individuals end up footing the bill,” said Pascal Saint-Amans, director of the OECD Centre for Tax Policy and Administration. “The great majority of all tax rises seen since the crisis have fallen on individuals through higher social security contributions,
value added taxes and income taxes. This underlines the urgency of efforts to ensure that corporations pay their fair share.”
16

Alíquotas crescentes conforme o aumento da renda referência como base de cálculo do tributo.

17

cf. Irish Revenue – Corporation Tax – disponível em: http://www.revenue.ie/en/companies-and-charities/corporation-tax-for-

-companies/corporation-tax/basis-of-charge.aspx. Acesso em: 13 jul. 2017.
18

Hybrid mismatch arrangement, planejamento no qual a combinação de jurisdições resulta na não incidência de tributação na

fonte nem no beneficiário.
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19

Atividades meio, distintas da atividade operacional da empresa.

20

Amazon Europe Holding Technologies.

21

Amazon EU.

22

Amazon Services Europe e Amazon Media EU.

23

Citada pelo relatório do fisco como check-the-box, em que as duas estruturas são vistas pela autoridade tributária norte-ame-

ricana como uma só, residentes e tributadas no país de situação e não tributáveis as operações entre si, não lhes aplicando as
regras CFC.
24

Compartilhamento de despesas de desenvolvimento de software, por exemplo, garantindo a ambos plena exploração da PI

(VALADAO; CAPONE, 2014, pp. 266-285).
25

Disponível em: http://static.guim.co.uk/ni/1455711779043/IRS-expert-report.pdf. Acesso em: 13 jul. 2017.

26

Para mais informações e casos: Citizens for tax justice, OFFSHORE SHELL GAMES 2016, 4 de outubro de 2016. Disponível em:

http://ctj.org/ctjreports/2016/10/offshore_shell_games_2016.php. Acesso em: 13 jul. 2017.
27

VALENTIM NETO e OLIVEIRA (2012, p. 195) afirmam que “para determinar a legitimidade da operação, muitos elementos devem

ser examinados, como a titularidade dos bens comercializados, o mecanismo de remuneração do vendedor, a responsabilidade
pelas atividades de marketing e divulgação dos produtos/serviços, funções administrativas das atividades de venda, a forma de
emissão de faturas, concessão de crédito, manutenção de estoque, logística, entre diversos outros”.
28

Podem ser constituídas com propósito de serem exclusivamente holding (pura) ou não (holding mista).

29

Torres (2001) as nomeia sociedades “aparentes”, e aponta como critério para identificá-las a localização em países com tribu-

tação favorecida, objeto social sem atividades reais, com que propriedades e participações societárias são o foco de atuação, e
ausência de estrutura física ou sede de direção específica.
30

Listados em:
1.

PwC – PricewaterhouseCoopers B.V. Doing Business in the Netherlands 2017. Disponível em:

http://www.pwc.nl/nl/assets/documents/pwc-doing-business-in-the-netherlands-2017.pdf. Acesso em: 13 jul. 2017.
2.

PwC tax summaries - Spain – Individual – Foreign tax Relief and tax treaties. Disponível em:

http://www.taxsummaries.pwc.com/ID/Spain-Individual-Foreign-tax-relief-and-tax-treaties. Acesso em: 13 jul. 2017.
31

OECD TAX DATABASE - EXPLANATORY ANNEX PART II - TAXATION OF CORPORATE AND CAPITAL INCOME (Document updated

April 2017). Disponível em: http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/corporate-and-capital-income-tax-explanatory-annex.pdf. Acesso em: 14 jul. 2017.
32

TOMÉ e CAMPOS (1999 apud TORRES, 2001 p.102) explicam que “os ingleses e os americanos manifestaram sempre a sua

preferência pela confiança em terceiros, em detrimento da confiança em disposições legais gerais e abstractas que, de resto, são
sempre passíveis de serem violadas”.
TOMÉ, Maria Romão Carreiro Vaz; CAMPOS, Diogo Leite de. A propriedade fiduciária trust) - estudo para a sua consagração no direito português. Coimbra: Almedina, 1999. p. 13).
33

cf. USLegal. Disponível em: https://definitions.uslegal.com/i/illusory-trust/. Acesso em: 18 jul. 2017.

34

ESTADO DE SÃO PAULO, Lei nº 10.705 de 28 de dezembro de 2000, DOE: 29 de dezembro de 2000. Disponível em: http://www.

fazenda.sp.gov.br/itcmd/LEI10_705.asp. Acesso em: 18 jul. 2017.
35

EY. Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide: 2016. Disponível em: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-worl-

dwide-estate-and-inheritance-tax-guide-june-2016/$FILE/ey-worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide-june-2016.pdf. Acesso em: 18 jul. 2017.
36

IRS, Abusive Trust Tax Evasion Schemes - Facts (Section IV). Disponível em: https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-sel-

f-employed/abusive-trust-tax-evasion-schemes-facts-section-iv. Acesso em: 22 jun. 17.
37

As informações que a pesquisa aponta com relação à tributação de cada país podem ser conferidas em: http://www.pkf.

com/media/1954332/cayman%20islands%20pkf%20tax%20guide%202013.pdf (Cayman; PKF, 2013), https://home.kpmg.com/
content/dam/kpmg/xx/pdf/2016/10/country-tax-profile-hong-kong.pdf (Hong Kong; KPMG, 2016), https://dits.deloitte.com/#TaxGuides (China Guide: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-chinaguide-2017.
pdf?nc=1) e http://www.ird.gov.hk/eng/tax/dta_inc.htm (lista de tratados de dupla tributação em vigor para Hong Kong), acessados em: 14 jul. 2017.
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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO POR
MEIO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
EM PARTICIPAÇÕES – CRITÉRIOS
UTILIZADOS PELO CARF PARA
CARACTERIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO
DE UM FIP COMO PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO ABUSIVO
Abstract
This monography initially aims to discuss the tax planning carried out by “Fundos
de Investimento em Participações” – FIP (Brazilian Private Equity Fund) which, due
to beneficial tax rules, mainly tax deferral until the amortization or redemption of
quotas, are used by taxpayers as instruments for corporate reorganization and asset
management. Therefore, the rules regarding the establishment and operation of
FIP, issued by “Comissão de Valores Mobiliários” (CVM), and tax law n°
. 11.312, from
2016, are presented. Tax authorities have been imposing taxes on many operations
involving FIP as they consider them an abusive tax plan. Taxpayers administratively
appeal those impositions, which are examined by “Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais” (Carf). Finally, the research presents the criteria currently adopted
by Carf in order to qualify a FIP utilization as an abusive tax planning strategy.
Keywords: Brazilian Private Equity Fund. FIP; abusive tax plan; Carf.

Resumo
A presente monografia tem por escopo inicialmente discorrer sobre os planejamentos tributários realizados por meio de Fundos de Investimento em Participações
(FIP), que, em razão de possuírem regras tributárias mais vantajosas, em especial
o diferimento da tributação até o momento da amortização ou resgate das cotas,
estão sendo usados pelos contribuintes como instrumentos em reestruturações societárias e em gestão de patrimônio. Para tanto, serão apresentadas as normas sobre
a constituição e o funcionamento dos FIP emitidos pela Comissão de Valores Mobi67

liários (CVM) e a sua forma de tributação prevista na Lei n°11.312, de 2016. O fisco
vem autuando diversas operações envolvendo os FIP por qualificarem-nos como
planejamentos tributários abusivos. Essas autuações acabam sendo questionadas
administrativamente pelos contribuintes e julgadas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (Carf). Por fim, a pesquisa apresentará os critérios que vêm sendo
adotados, no âmbito do Carf, para qualificar a utilização de um FIP como uma estratégia de planejamento tributário abusivo.
Palavras-chave: Fundos de Investimento em Participações; FIP; planejamento tributário abusivo; jurisprudência Carf.
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1 Introdução
O Fundo de Investimento em Participações (FIP) é um tipo de fundo de investimento que possui regulação própria, mais especificamente a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (ICVM) nº 578, de 30 de agosto de 2016, e consiste
em uma comunhão de recursos destinada à aquisição de participação em sociedades, com dever de participar do processo decisório da sociedade investida,
com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão.
A função principal dos FIP é criar valor para as companhias investidas por
meio de sua capitalização e participação na administração de seus negócios para
posteriormente realizar o desinvestimento com lucro.
No entanto, tem-se observado a utilização dos FIP em desvirtuamento das
suas finalidades previstas nas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
para serem empregados como instrumentos de planejamento tributário em reestruturações societárias e em gestão de patrimônio, principalmente em razão
das regras tributárias mais vantajosas concedidas aos FIP, em especial o diferimento da tributação até o momento da amortização ou resgate das cotas.
O princípio da liberdade de auto-organização garante que o contribuinte
tenha o direito de organizar seus negócios e pagar o menor imposto possível.
Porém, tal liberdade deve ser realizada por meio de procedimentos lícitos, legítimos, não simulados e admitidos por lei.
Percebe-se que o planejamento tributário, quando praticado dentro dos limites da legislação, é uma atividade lícita. Ocorre que nem todos os atos praticados
com a finalidade de reduzir a carga tributária podem ser considerados como planejamento tributário lícito. Por vezes, o contribuinte, na tentativa de obter economia tributária, vale-se de meios ilícitos, realizando o chamado planejamento
tributário abusivo, ou evasão fiscal.
Isso posto, tem-se constatado que os FIP estão sendo utilizados em restruturações societárias com o intuito de se obter a otimização da carga tributária potencialmente incidente no ganho de capital que seria verificado por ocasião da venda de
ações, caso fossem realizadas diretamente por uma pessoa física ou jurídica.
Nesse cenário, diversas autuações já foram lavradas pelas autoridades fiscais,
por enquadrar essas transações como planejamentos tributários abusivos. Essas
autuações acabam sendo questionadas administrativamente pelos contribuintes e julgadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf ).
No que diz respeito à organização da exposição do trabalho, o primeiro capí71

tulo dispõe sobre a introdução ao tema, a apresentação do problema a ser estudado, a justificativa para se desenvolver a pesquisa, a hipótese e os objetivos,
geral e específicos.
O segundo capítulo é dedicado à contextualização dos Fundos de Investimento em Participações, feito por meio da apresentação de breves aspectos históricos e das normas sobre a constituição e o funcionamento, emitidas pela CVM,
para, ao final, apresentar a sua forma de tributação.
O terceiro capítulo trata de forma sucinta sobre planejamento tributário, apresentando as principais definições utilizadas pela doutrina nessa área. O quarto
capítulo evidencia como são estruturados os planejamentos tributários com a
utilização dos FIP. Por fim, no quinto capítulo são apresentados resumidamente
os julgados, no âmbito do Carf, sobre o assunto.
A partir do que foi explicitado até aqui, e levando em consideração os julgamentos do Carf a respeito da matéria, a presente pesquisa visa responder a
seguinte pergunta: quais são os critérios que o Carf adota para qualificar as operações envolvendo os Fundos de Investimento em Participações como planejamento tributário abusivo?
Para isso, este trabalho apresenta os objetivos a serem alcançados pela pesquisa:

1.1 Objetivos
Este trabalho tem como objetivo geral demonstrar quais são os critérios que vêm
sendo adotados, no âmbito do Carf, para qualificar a utilização de um Fundo de
Investimento em Participações como uma estratégia de planejamento tributário ilícito, para fins fiscais.
Os objetivos específicos são:
a) conceituar o FIP, mostrando suas características;
b) apresentar as normas sobre a constituição e funcionamento dos FIP
emitidos pela CVM;
c) mostrar o tratamento tributário dos FIP previsto na Lei n°11.312, de 27
de junho de 2006;
d) explicar os conceitos de planejamento tributário;
e) discorrer sobre os planejamentos tributários com a utilização dos FIP;
f) expor os julgamentos administrativos (acórdãos) sobre o tema no âmbito do Carf;
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1.2 Justificativa
O interesse em desenvolver um trabalho desta natureza deve-se ao fato do crescimento substancial, tanto da quantidade quanto do patrimônio líquido, dos FIP nos
últimos anos e a constatação da utilização dos FIP como instrumentos de planejamentos tributários, em total desvirtuamento das suas finalidades previstas nas normas da CVM, com o único intuito de se obter vantagens fiscais.
Desde 2016, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) tem dado especial atenção aos fundos de investimento em suas fiscalizações, conforme divulgado nos próprios Planos Anuais de Fiscalização de 2016 e 2017, disponíveis no sítio
eletrônico da RFB. Foram realizadas diversas autuações pelo fisco cujo montante do
crédito tributário constituído chega à casa dos bilhões de reais.
Esses autos de infração chegam por via de recurso ao Carf, para julgamento em
segunda e última instância administrativa. Por conta disso, é necessário conhecer
os critérios que vêm sendo adotados, no âmbito do Carf, para qualificar a utilização
de um FIP como uma estratégia de planejamento tributário ilícito, para fins fiscais.

1.3 Hipótese
Tendo a pesquisa analisado a jurisprudência do Carf a respeito dos planejamentos tributários envolvendo os Fundos de Investimento em Participações, a hipótese
levantada é que o Carf considera planejamento tributário abusivo quando se verifica
a utilização do FIP em descumprimento a sua função precípua prevista nas normas
da CVM, ou quando não apresenta propósito negocial ou substância econômica.

1.4 Metodologia
Para a elaboração da presente monografia, foi realizada uma ampla pesquisa bibliográfica em diversas fontes, tais como doutrinas, artigos científicos publicados,
dissertações, normas emitidas pela CVM, além da análise da legislação tributária.
Para a conclusão do estudo, foi realizado um levantamento sobre a jurisprudência do Carf a respeito do planejamento tributário envolvendo Fundos de Investimento em Participações.
Dessa forma, a pesquisa pode ser classificada como exploratória, através de pesquisa bibliográfica e documental, utilizando-se o método dedutivo.
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2 Referencial Teórico
2.1 Fundos de Investimento em Participações
De acordo com a Instrução CVM (ICVM) n°555, de 17 de dezembro de 2014, fundo de investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio, destinado à aplicação em ativos financeiros. É um tipo de aplicação financeira que reúne recursos de diversos investidores, chamados de cotistas, para que
possam, juntos, aplicar em uma série de ativos financeiros que vão variar de acordo
com a categoria do fundo e a sua estratégia de investimento.
Por meio de um fundo, o investidor passa a ter acesso a um portfólio de investimentos que não conseguiria ou teria dificuldades de acessar por conta própria, seja
por exigirem aportes financeiros elevados, por excesso de burocracia, por oferecerem riscos elevados ou desconhecidos, entre outros fatores.
O Fundo de Investimento em Participações (FIP), também conhecido como Fundo de Private Equity, é uma espécie de fundo de investimento que possui regulamentação própria e é voltado para a aquisição de participação em sociedades. Após
adquirir as ações, o FIP promove o desenvolvimento dos negócios e o aprimoramento da governança da investida, com efetiva participação na sua gestão, com o
objetivo de posteriormente realizar o desinvestimento com lucro.
Tais fundos são considerados um importante instrumento para o mercado de capitais de um país, se apresentando como uma fonte alternativa de financiamento de
médio e longo prazo para as empresas.
A função principal dos FIP é criar valor para as companhias investidas por meio
de sua capitalização e participação na administração de seus negócios, seja através
da participação em conselho, da profissionalização da gestão, da melhoria dos processos e de governança, entre outros. A constituição dos FIP baseia-se, portanto, na
ideia de que o financiamento e o fornecimento de experiência em gestão podem
alavancar o desenvolvimento de empresas. Conforme leciona Fortuna (2013):
“A essência de um Fundo de Private Equity, desde seu nascimento na década de 20, foi investir
em empresas que necessitem de recursos para crescer e que tenham um potencial de retorno
promissor. O objetivo final de qualquer um desses Fundos é o de vender sua participação
nessas firmas diretamente a terceiros ou em mercado via oferta pública em bolsa de valores.
Nesse sentido, os objetivos desses fundos são capitalizar a empresa; definir uma estratégia de
crescimento; valorizar as ações e vender com lucro esta participação.”

De acordo com a cartilha “Como funciona a indústria de private equity, seed e
venture capital?”, elaborada pela Associação Brasileira de Private Equity e Venture
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Capital (ABVCAP, 2015), os FIP funcionam da seguinte maneira:
“Primeiro, eles captam recursos. Depois, prospectam as empresas que podem ser alvo de seus
investimentos e selecionam as mais promissoras. Daí começa uma fase de análise e negociação das condições de investimento, até ocorrer realmente o aporte de recursos. Depois, há
todo um período de acompanhamento da empresa investida pela gestora. Ao surgir uma boa
oportunidade, os fundos vendem suas participações, fazendo o chamado “desinvestimento”,
para poder devolver o capital e o lucro aos investidores, recebendo uma remuneração pela
performance obtida em seus investimentos.”

Na mesma linha, Cavalcanti (2005) descreve que os Fundos de Private Equity retêm o investimento ao passo que a empresa investida progride e se valoriza, para
posteriormente liquidar sua participação na companhia com altos lucros.
Em uma publicação sobre o tema, Bichara e Ramos (2012) descrevem os Fundos
de Private Equity da seguinthhe forma:
“(...) os fundos de private equity surgiram como uma nova opção de financiamento de pequenas e médias empresas. Este instituto consiste basicamente na reunião, através da criação de
um fundo de investimentos, de um grupo de investidores que adquire relevantes participações societárias em pequenas e médias empresas (geralmente de capital fechado), com as
quais desenvolvem parcerias ativas, participando da administração e adicionando valor a empresa. Via de regra, no momento em que a sociedade atinge maior grau de desenvolvimento,
o fundo de private equity aliena a sua participação, obtendo expressivos retornos.
(...)
No Brasil, o FIP surgiu para suprir a demanda existente por um instrumento adequado nos
moldes do private equity estrangeiro. Antes da regulamentação do FIP, não havia meio satisfatórios para que recursos de investidores fossem agregados visando o investimento em
companhias em desenvolvimento ou expansão.”

Cabe à CVM, pela competência instituída pelos arts. 2°
, inciso V, e 8°
, inciso I, da
Lei n°6.385, de 7 de dezembro de 1976, a função de regulamentar as atividades dos
fundos de investimento, compreendendo a forma de constituição, o funcionamento, a administração, a gestão, as regras de composição das carteiras e a divulgação
de informações.
A primeira regulamentação para os fundos de investimento focados especificamente em participações societárias foi a ICVM nº 209, de 25 de março de 1994, que
regulou somente a constituição, o funcionamento e a administração dos Fundos Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes (FMIEE), fundos que apresentavam
características, prazo e propósitos bem limitados, como, por exemplo, a restrição de
só poderem aplicar em companhias que apresentassem faturamento líquido anual de até R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), não permitindo a
participação em empresas com outras características. Tais limitações dificultavam a
atuação dos investidores que almejavam investir em empresas com outros atributos.
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Em virtude disso, a CVM editou a ICVM n°391, de 16 de julho de 2003, que criou os
FIP, possibilitando aos fundos aplicarem num rol de ativos de emissão de companhias,
abertas ou fechadas, sem a limitação do faturamento aplicável aos FMIEE. Adicionalmente, foi instituída a obrigatoriedade da efetiva influência do fundo na gestão das
investidas e o cumprimento, pela empresa investida, de determinadas regras de governança. A ICVM n°391, de 2003, inicialmente definiu os FIP da seguinte forma:
“Art. 2°O Fundo de Investimento em Participações (fundo), constituído sob a forma de condomínio fechado, é uma comunhão de recursos destinados à aquisição de ações, debêntures,
bônus de subscrição, ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em
ações de emissão de companhias, abertas ou fechadas, participando do processo decisório
da companhia investida, com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na
sua gestão, notadamente através da indicação de membros do Conselho de Administração.”

Posteriormente, em 2007, em decorrência da Lei n°11.478, de 29 de maio de
2007, alterada pela Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, foi editada a ICVM nº 460,
de 10 de outubro de 2007, que criou os Fundos de Investimento em Participações
em Infraestrutura (FIP-IE) e Fundos de Investimento em Participação na Produção
Econômica Intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (FIP-PD&I), e determinou as regras para o investimento desses fundos em projetos de infraestrutura e
inovação de que tratam aquelas leis.
Em 2016, com o propósito de consolidar e aprimorar as regras para os fundos em
participações, de forma a adequá-las à evolução da indústria dos fundos e à nova realidade do mercado de capital, a CVM publicou a ICVM nº 578, de 30 de agosto de 2016,
que dispõe sobre a constituição, a administração e o funcionamento dos FIP, revogando as instruções que dispunham sobre as categorias de fundos voltados para a participação em sociedades até então em vigor, e redefinindo o FIP nos seguintes termos:
“Art. 5º O FIP, constituído sob a forma de condomínio fechado, é uma comunhão de recursos
destinada à aquisição de ações, bônus de subscrição, debêntures simples, outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de companhias, abertas
ou fechadas, bem como títulos e valores mobiliários representativos de participação em sociedades limitadas, que deve participar do processo decisório da sociedade investida, com
efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão.”

Tal definição é semelhante à anteriormente dada pela ICVM n°391, de 2003. A ICVM
nº 578, de 2016, inovou ao permitir, no art. 15, aos fundos realizarem investimento
em títulos e valores mobiliários representativos de participação em sociedades limitadas, desde que o fundo mantenha a influência nas sociedades limitadas investidas,
implantando mecanismos de aprimoramento da governança e que tais sociedades
atendam a determinado limite de receita anual bruta previsto na instrução.
Com relação à permissão para investimentos em companhias fechadas, como tais
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companhias geralmente apresentam governança corporativa em níveis inferiores
aos apresentados pelas companhias abertas, a CVM buscou estabelecer requisitos
mínimos para que uma companhia fechada possa receber investimento por parte
de um Fundo de Investimentos em Participações. Isso é o que consta do art. 8º da
ICVM nº 578, de 2016, conforme apresentado abaixo:
“Art. 8º As companhias fechadas referidas no art. 5º devem seguir as seguintes práticas de
governança:
I – proibição de emissão de partes beneficiárias e inexistência desses títulos em circulação;
II – estabelecimento de um mandato unificado de até 2 (dois) anos para todo o Conselho de
Administração, quando existente;
III – disponibilização para os acionistas de contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários
de emissão da companhia;
IV – adesão a câmara de arbitragem para resolução de conflitos societários;
V – no caso de obtenção de registro de companhia aberta categoria A, obrigar-se, perante o
fundo, a aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade administradora de
mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, práticas diferenciadas de governança corporativa previstas nos incisos anteriores; e
VI – auditoria anual de suas demonstrações contábeis por auditores independentes registrados na CVM.”

Quanto à forma de constituição, verifica-se no art. 5°da ICVM nº 578, de 2016, a
obrigatoriedade de os FIP serem constituídos sob a forma de condomínio fechado,
cujas cotas somente podem ser resgatadas ao término de sua duração do fundo, previsto no regulamento, ou quando deliberada a sua liquidação em assembleia de cotistas, nos termos do art. 4 da ICVM n°555, de 2014, e art. 21 da ICVM nº 578, de 2016.
Outra característica basilar dos FIP e já mencionada é a obrigação de participar do
processo decisório da companhia investida, com efetiva influência na definição de
sua política estratégica e na sua gestão. A ICVM n°578, de 2016, não definiu o exato
significado de efetiva influência no processo decisório. A mencionada ICVM traz somente, no art. 6°
, exemplos de como o FIP poderia participar no processo decisório
das companhias investidas:
“Art. 6º A participação do fundo no processo decisório da sociedade investida pode ocorrer:
I – pela detenção de ações que integrem o respectivo bloco de controle;
II – pela celebração de acordo de acionistas; ou
III – pela celebração de qualquer contrato, acordo, negócio jurídico ou a adoção de outro procedimento que assegure ao fundo efetiva influência na definição de sua política estratégica e
na sua gestão, inclusive por meio da indicação de membros do conselho de administração.”

Os gestores dos FIP normalmente exercem influência nas companhias investidas
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por meio da escolha de representantes que possam atuar nas empresas através do
conselho de administração, conselho fiscal, diretoria ou na presidência. No entanto,
esse requisito de efetiva influência na gestão das companhias investidas é flexibilizado e pode ser dispensado em algumas situações, conforme previsto no art. 7º da
Instrução ICVM nº 578, de 2016:
“Art. 7º O requisito de efetiva influência na definição da política estratégica e na gestão das
sociedades investidas de que trata o art. 5º não se aplica ao investimento em companhias
investidas listadas em segmento especial de negociação de valores mobiliários, instituído por
bolsa de valores ou por entidade do mercado de balcão organizado, voltado ao mercado de
acesso, que assegure, por meio de vínculo contratual, padrões de governança corporativa
mais estritos que os exigidos por lei, desde que corresponda a até 35% (trinta e cinco por
cento) do capital subscrito do fundo.
§ 1º O limite de que trata o caput será de 100% (cem por cento) durante o prazo de aplicação
dos recursos, estabelecido em até 6 (seis) meses contados de cada um dos eventos de integralização de cotas previstos no compromisso de investimento.
§ 2º Caso o fundo ultrapasse o limite estabelecido no caput por motivos alheios à vontade
do gestor, no encerramento do respectivo mês e tal desenquadramento perdure quando do
encerramento do mês seguinte, o administrador deve:
I – comunicar à CVM imediatamente a ocorrência de desenquadramento passivo, com as devidas justificativas, bem como previsão para reenquadramento; e
II – comunicar à CVM o reenquadramento da carteira, no momento em que ocorrer.”

Os FIP devem possuir prazo de duração determinado previsto no seu regulamento, de acordo com o art. 9°da ICVM nº 578, de 2016, nele compreendido o período
de investimento, no qual o gestor busca oportunidades de investimento para alocar
o patrimônio do fundo, e o período de desinvestimento, no qual o gestor realiza a
venda dos valores mobiliários adquiridos.
O processo de desinvestimento é um fator fundamental para a indústria dos Fundos de Private Equity. Dado que a essência dos FIP é adquirir participações em sociedades, atuar efetivamente na gestão da companhia investida e, posteriormente,
realizar a venda com lucro, chega um momento em que, após a análise das condições do mercado, é necessário vender sua participação e devolver o capital para
seus investidores. A saída pode ocorrer por meio da abertura de capital na Bolsa
de Valores (IPO), pela venda para outro investidor estratégico, como outra empresa
com negócios concorrentes ou complementares, com vistas a uma possível fusão,
por exemplo, pela venda para outro fundo, ou, até mesmo, pela recompra da participação pelo empresário sócio do FIP, ou outro acionista.
Os investimentos em Fundos de Private Equity costumam ser muito difundidos
no exterior e vêm se desenvolvendo de forma expressiva no Brasil à medida que
investidores passam a conhecer o potencial desse fundo, que pode trazer retornos
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significativos, apesar dos riscos envolvidos. Na tabela abaixo, pode-se observar um
crescimento substancial, tanto da quantidade quanto do patrimônio líquido, dos
FIP nos últimos anos, de acordo com dados do Consolidado Histórico de Fundos de
Investimento disponível no sítio eletrônico da Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima):

Fundos de Investimento em Participações
Data

Quantidade

Patrimônio Líquido (R$ milhões)

dez/08

73

15.742,5

dez/09

86

24.829,0

dez/10

166

42.150,8

dez/11

368

69.140,5

dez/12

490

87.022,6

dez/13

593

124.548,7

dez/14

683

154.168,7

dez/15

770

174.222,0

dez/16

830

181.672,2

dez/17

880

212.582,1

dez/18

969

240.323,3

mai/19

1.013

253.020,4

Tabela 1 Fonte: Anbima. Elaboração Própria.

Além do mais, segundo a pesquisa Consolidação de Dados: a Indústria de Private
Equity e Venture Capital no Brasil, realizada pela ABVCAP em parceria com a KPMG,
disponível no sítio eletrônico da associação, os Fundos de Private Equity fecharam
o ano de 2018 com R$ 39,3 bilhões disponíveis para investir no Brasil, um aumento
de 10,4% em relação a 2017. Tal informação corrobora a tendência de expansão da
indústria dos FIP.
No entanto, por conta dos riscos inerentes aos investimentos realizados pelos
fundos em participações, principalmente em razão do longo prazo do investimento,
da baixa liquidez dos ativos investidos e do nível de governança corporativa das
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companhias investidas às vezes ser inferior ao das companhias abertas, o acesso às
aplicações em FIP é restrito apenas aos investidores qualificados, que são aqueles
que cumprem os requisitos propostos na ICVM n°539, de 13 de novembro de 2013:
“Art. 9º-B São considerados investidores qualificados:
I - investidores profissionais;
II - pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de
investidor qualificado mediante termo próprio, de acordo com o Anexo 9-B;
III - as pessoas naturais que tenham sido aprovadas em exames de qualificação técnica ou
possuam certificações aprovadas pela CVM como requisitos para o registro de agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários, em relação a seus recursos próprios; e
IV - clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por um ou mais cotistas, que
sejam investidores qualificados.
Art. 9º-A São considerados investidores profissionais:
I - instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil;
II - companhias seguradoras e sociedades de capitalização;
III - entidades abertas e fechadas de previdência complementar;
IV - pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor profissional mediante termo próprio, de acordo com o Anexo 9-A;
V - fundos de investimento;
VI - clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por administrador de carteira
de valores mobiliários autorizado pela CVM;
VII - agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores
de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios;
VIII - investidores não residentes.”

A CVM impõe aos fundos requisitos de composição da carteira para serem enquadrados como Fundos de Investimento em Participações, conforme observado no
art. 11 da ICVM nº 578, de 2016, que determina que o fundo deve manter, no mínimo, 90% de seu patrimônio investido em ações, debêntures simples, bônus de subscrição ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações
de emissão de companhias abertas ou fechadas, bem como em títulos ou valores
mobiliários representativos de participação em sociedades limitadas. A exceção são
as debentures simples, cujo limite máximo é de 33% do capital subscrito do fundo.
Ademais, os art. 12 e 13 da mesma Instrução estabelecem que os FIP estão autorizados a investir até 20% de seu capital subscrito em ativos no exterior, desde que
tais ativos possuam a mesma natureza econômica dos investimentos permitidos aos
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FIP. Adicionalmente, podem investir em cotas de outros FIP ou em cotas de fundos
de ações – mercado de acesso para fins de atendimento do limite mínimo de 90%
referido no caput do art. 11. Contudo, o § 2º do art. 13 veda a aplicação em cotas de
FIP que invista, direta ou indiretamente, no FIP investidor.
Adicionalmente às regras de constituição, funcionamento e enquadramento,
os FIP são classificados em diferentes categorias dependendo da composição de
suas carteiras:
a) FIP – Capital Semente: voltado para aquisição de participações em companhias ou sociedades limitadas que tenham receita bruta anual de até R$
16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), apurada no exercício social encerrado em ano anterior ao primeiro aporte do fundo, sem que tenha apresentado
receita superior a esse limite nos últimos três exercícios sociais (art. 15);
b) FIP – Empresas Emergentes: voltado para aquisição de participações em
companhias ou sociedades limitadas que tenham receita bruta anual de até
R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), apurada no exercício social encerrado em ano anterior ao primeiro aporte do fundo, sem que tenha apresentado receita superior a esse limite nos últimos três exercícios sociais (art. 16);
c) FIP – Infraestrutura (FIP-IE) e FIP – Produção Econômica intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (FIP-PD&I): aqueles que mantêm seu patrimônio investido em títulos de emissão de sociedades anônimas, de capital aberto
ou fechado, que desenvolvam, respectivamente, novos projetos de infraestrutura ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e
inovação nos setores de energia, transporte, água e saneamento básico, irrigação e outras áreas prioritárias para o Poder Executivo Federal. Cada FIP-IE e
FIP-PD&I deve ter, no mínimo, cinco cotistas, sendo que cada cotista não pode
deter mais de 40% das cotas emitidas pelo FIP-IE ou pelo FIP-PD&I ou auferir
rendimento superior a 40% do rendimento do fundo (art. 17);
d) FIP – Multiestratégia: são aqueles que não se classificam nas demais categorias por admitir o investimento em diferentes tipos e portes de sociedades
investidas. Estes fundos, quando destinados exclusivamente a investidores
profissionais, podem investir até 100% de seu capital subscrito em ativos no
exterior (art. 18).

2.1.1 Tributação dos Fundos de Investimento em Participações
No que diz respeito à tributação, primeiramente é necessário fazer uma distinção
81

entre a forma de tributação aplicável ao fundo (tributação da carteira), da tributação
aplicável aos investidores do fundo (tributação dos cotistas).
No primeiro caso, diferentemente da regra geral aplicável às demais pessoas
jurídicas no Brasil, os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas
pela carteira dos fundos de investimento são isentos do Imposto de Renda (IR),
conforme disposto no §10 do art. 28 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
que assim dispõe:
“Art. 28. (...)
§ 10. Ficam isentos do imposto de renda:
a) os rendimentos e ganhos líquidos auferidos na alienação, liquidação, resgate, cessão ou repactuação dos títulos, aplicações financeiras e valores mobiliários integrantes das carteiras dos
fundos de investimento;
b) os juros de que trata o art. 9 da Lei nº 9.249, de 1995, recebidos pelos fundos de investimento.”

Tais rendimentos também foram desonerados quanto à incidência do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários (IOF), de acordo com o inciso II do art. 32 do Decreto n°6.306, de 14 de
dezembro de 2007, nos seguintes termos:
“Art. 32. (...)
§ 2º Ficam sujeitas à alíquota zero as operações, sem prejuízo do disposto no inciso III do § 1º:
(...)
II - das carteiras dos fundos de investimento e dos clubes de investimento.”

Os Fundos de Investimento em Participações, por serem uma das espécies do gênero Fundos de Investimento, possuem o benefício da isenção da carteira prevista
na legislação.
Por outro lado, a tributação dos rendimentos auferidos pelos cotistas dos FIP está
prevista no art. 2º da Lei nº 11.312, de 27 de junho de 2006, nos seguintes termos:
“Art. 2º Os rendimentos auferidos no resgate de cotas dos Fundos de Investimento em Participações, Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participações e Fundos
de Investimento em Empresas Emergentes, inclusive quando decorrentes da liquidação do fundo, ficam sujeitos ao imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento) incidente
sobre a diferença positiva entre o valor de resgate e o custo de aquisição das cotas.
§ 1º Os ganhos auferidos na alienação de cotas de fundos de investimento de que trata o caput
deste artigo serão tributados à alíquota de 15% (quinze por cento):
I - como ganho líquido quando auferidos por pessoa física em operações realizadas em bolsa e
por pessoa jurídica em operações realizadas dentro ou fora de bolsa;
II - de acordo com as regras aplicáveis aos ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza quando auferidos por pessoa física em operações realizadas fora de bolsa.
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§ 2º No caso de amortização de cotas, o imposto incidirá sobre o valor que exceder o respectivo
custo de aquisição à alíquota de que trata o caput deste artigo.
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se somente aos fundos referidos no caput deste artigo que
cumprirem os limites de diversificação e as regras de investimento constantes da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários.
§ 4º Sem prejuízo da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, no
caso de Fundo de Investimento em Empresas Emergentes e de Fundo de Investimento em Participações, além do disposto no § 3º deste artigo, os fundos deverão ter a carteira composta
de, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) de ações de sociedades anônimas, debêntures
conversíveis em ações e bônus de subscrição.
§ 5º Ficam sujeitos à tributação do imposto de renda na fonte, às alíquotas previstas nos incisos
I a IV do caput do art. 1º da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, os rendimentos auferidos
pelo cotista quando da distribuição de valores pelos fundos de que trata o caput deste artigo,
em decorrência de inobservância do disposto nos §§ 3º e 4º deste artigo.”

Constata-se que a norma tributária estipulou um regime específico de tributação
para os ganhos obtidos por meio de Fundos de Investimento em Participações, optando por isentar a carteira dos fundos e tributar apenas os investidores. Dessa forma, o legislador permitiu que a tributação seja postergada para o momento em que
há a amortização, resgate, ou liquidação das cotas dos fundos, quando o investidor
terá acesso aos ganhos. Cabe salientar que esse diferimento da tributação pode durar dois, cinco, dez, cinquenta anos, ou seja, adiando indefinidamente o pagamento
do tributo aos cofres públicos.
O benefício do diferimento da tributação permite que os FIP realizem sucessivas
transações dentro da sua carteira, indefinidamente, sem que os rendimentos ou ganhos de capital gerados sejam tributados imediatamente pelo IR e pelo IOF.
Os Fundos de Investimento em Participações, por serem fundos obrigatoriamente constituídos na forma de fundos fechados, não se submetem ao come-cotas, que
é uma antecipação semestral, nos últimos dias úteis dos meses de maio e novembro,
no recolhimento do imposto de renda, independentemente de qualquer distribuição. Trata-se de mais uma regra benéfica de diferimento tributário para o investidor
do FIP, na medida em que impede que a antecipação semestral do imposto reduza
os rendimentos auferidos em momento anterior ao resgate, podendo aproveitar-se
do efeito da capitalização de juros no tempo.
Com relação à alíquota aplicada, o tratamento tributário destinado aos cotistas dos
FIP, de 15% independente do prazo da aplicação, conforme o art. 2°da Lei n°11.312,
de 2006, é mais vantajoso em comparação à regra geral de tributação dos fundos de
investimento, que se sujeitam à incidência do imposto de renda na fonte (IRRF) a alíquotas regressivas de 22,5% a 15%, a depender do prazo de investimento, previstas
nos incisos I a IV do caput do art. 1º da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004.
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Em relação aos investidores residentes ou domiciliados no exterior, com o intuito
de atrair o capital estrangeiro para investimento em empresas brasileiras, a legislação brasileira instituiu um regime próprio mais vantajoso. O art. 3°da Lei nº 11.312,
de 2006, estabelece que os rendimentos auferidos no resgate das cotas por cotistas
não residentes no Brasil, que tenham realizado seu investimento de acordo com as
normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), atualmente previstas na Resolução CMN nº 4.373, de 29 de setembro de 2014, estão sujeitos à alíquota
zero de IR, desde que observados alguns requisitos estabelecidos no próprio artigo,
conforme se observa abaixo:
“Art. 3º Fica reduzida a zero a alíquota do imposto de renda incidente sobre os rendimentos
auferidos nas aplicações em fundos de investimento de que trata o art. 2º desta Lei quando
pagos, creditados, entregues ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior,
individual ou coletivo, que realizar operações financeiras no País de acordo com as normas e
condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 1º O benefício disposto no caput deste artigo:
I - não será concedido ao cotista titular de cotas que, isoladamente ou em conjunto com pessoas
a ele ligadas, represente 40% (quarenta por cento) ou mais da totalidade das cotas emitidas
pelos fundos de que trata o art. 2º desta Lei ou cujas cotas, isoladamente ou em conjunto com
pessoas a ele ligadas, lhe derem direito ao recebimento de rendimento superior a 40% (quarenta por cento) do total de rendimentos auferidos pelos fundos;
II - não se aplica aos fundos elencados no art. 2º desta Lei que detiverem em suas carteiras, a
qualquer tempo, títulos de dívida em percentual superior a 5% (cinco por cento) de seu patrimônio líquido, ressalvados desse limite os títulos de dívida mencionados no § 4º do art. 2º desta
Lei e os títulos públicos;
III - não se aplica aos residentes ou domiciliados em país que não tribute a renda ou que a tribute
à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento).
§ 2º Para efeito do disposto no inciso I do § 1º deste artigo, considera-se pessoa ligada ao
cotista:
I - pessoa física:
a) seus parentes até o 2º (segundo) grau;
b) empresa sob seu controle ou de qualquer de seus parentes até o 2º (segundo) grau;
c) sócios ou dirigentes de empresa sob seu controle referida na alínea b deste inciso ou no inciso
II deste artigo;
II - pessoa jurídica, a pessoa que seja sua controladora, controlada ou coligada, conforme definido nos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
§ 3º A alíquota 0 (zero) referida no caput também se aplica aos ganhos de capital auferidos
na alienação ou amortização de quotas de fundos de investimentos de que trata este artigo.
(Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014).”

Caso os investidores estrangeiros não observem as regras e os limites estabelecidos no art. 3°
, perderão o benefício da alíquota zero e passarão a ser tributados pela
84

regra geral dos FIP, prevista no art. 2°
, com incidência da alíquota de 15% sobre a
diferença positiva entre o valor de resgate e o custo de aquisição das cotas.
Na Tabela 2, a seguir, consta um resumo com intuito de facilitar a compreensão
das informações apresentadas anteriormente:
Alíquota

Momento da Tributação

- Fundos de

- 15% independente do prazo

- Somente no momento do resgate,

Investimento em

- 0% para investidor estrangeiro

da amortização ou da alienação

Participações – FIP

(desde que cumpridos as regras

de cotas. (Diferimento fiscal)

e os limites estabelecidos).

- Fundos de
Investimento – Regra
Geral

I - 22,5% em aplicações com
prazo de até 180 dias;

- no último dia útil dos meses de

II - 20% em aplicações com
prazo de 181 dias até 360 dias;

(come-cotas), ou no resgate, se

maio e novembro de cada ano
ocorrido em data anterior.

III - 17,5% em aplicações com
prazo de 361 dias até 720 dias;
IV - 15% em aplicações com
prazo acima de 720 dias.

Tabela 2 Comparativo entre a tributação dos Fundos. Elaboração Própria.

Ante o exposto, observa-se que o investimento via Fundo de Investimento em
Participações proporciona algumas vantagens fiscais para seus cotistas, seja em relação à alíquota, ao diferimento da tributação dos rendimentos e ganho de capital
auferido por residente no Brasil até o momento do resgate, sem antecipação do
recolhimento por meio do come cotas, ou em relação à alíquota zero do IR sobre os
rendimentos ou ganho de capital auferido por investidores estrangeiros, desde que
cumpridos os requisitos legais. Essas vantagens fiscais fizeram com que os FIP se
tornassem um veículo de investimento muito procurado.
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2.2 Planejamento Tributário
2.2.1 Definições, Razões e Limites
O planejamento tributário fundamenta-se em princípios previstos na Constituição Federal, entre eles o da legalidade, da livre concorrência, da liberdade de iniciativa, da liberdade contratual, bem como na garantia do direito à propriedade.
Entende-se por planejamento tributário uma forma lícita de se obter a maior economia tributária possível. Greco (2008) o conceitua como o “conjunto de condutas
que o contribuinte pode realizar visando buscar a menor carga tributária legalmente
possível”. Nesse sentido, Machado (2007) o define como “a economia lícita de tributos obtida através da organização das atividades do contribuinte, de sorte que sobre
elas recai o menor ônus possível”.
Ávila (2007) apresenta com precisão a essência do planejamento tributário com
as seguintes palavras:
“Na verdade, o contribuinte tem o direito de economizar no pagamento de tributos. Ele não é
obrigado a adotar a forma jurídica mais onerosa para conduzir seus negócios. O contribuinte
pode estruturar os seus atos ou negócios jurídicos de maneira a pagar menos, ou nenhum, tributo. Se o ato pode ser praticado por duas formas, sendo uma tributada e outra não, é evidente
que o contribuinte tem o direito de escolher a que melhor atenda aos seus interesses. Ninguém
é obrigado a adotar a forma mais onerosa para os seus negócios. Não haverá fraude ou evasão
quando o direito do Fisco ao crédito ainda não tiver sido concretizado. Enquanto não ocorrido
o fato gerador, portanto, é legitima a economia do tributo, desde que os atos praticados pelo
contribuinte encontrem amparo na ordem jurídica.”

Apontam-se diversas razões que levam à realização de um planejamento tributário. Do ponto de vista dos contribuintes, a principal causa levantada é a carga
tributária excessiva. Segundo estimativa divulgada pelo Tesouro Nacional, a carga
tributária em 2018 equivaleu a 33,58% do Produto Interno Bruto (PIB), um aumento
com relação aos valores de 2017, que foram 32,62%. No entanto, cabe ressaltar que
não deve ser feita a análise desse percentual da carga tributária de forma isolada,
sem levar em consideração a quantidade de serviços prestados pelo Estado. Além
disso, outro ponto a ser destacado é que a maior parte da carga tributária brasileira
está concentrada na tributação sobre o consumo, porém, a maior parte dos planejamentos tributários está na tributação sobre a renda e o patrimônio.
No gráfico 1 pode-se observar a evolução da carga tributária no Brasil entre os
anos 1998 e 2016:
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Gráﬁco 1 – Evolução da carga tributária no Brasil entre 1988 e 2016
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Fonte: Socolowski com base em dados da RFB.

Já no gráfico 2, é possível visualizar a carga tributária brasileira em comparação
aos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Os dados foram retirados do Relatório de Acompanhamento Fiscal
elaborado pela Instituição Fiscal Independente (IFI).

Gráﬁco 2 - Comparação da Carga Tributária do Brasil com os Países da OCDE em
participação (%) do PIB em 2009 e 2016.
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Fonte: Cálculos do IFI para Brasil e dados da OECD.Stat para os demais países. Siglas: Austrália (AUS), Áustria (AUT), Bélgica (BEL), Canadá (CAN), Chile (CHL), República Checa (CZE), Dinamarca (DNK),
Estônia (EST), Finlândia (FIN), França (FRA), Alemanha (DEU), Grécia (GRC), Hungria (HUN), Islândia (ISL), Irlanda (IRL), Israel (ISR), Itália (ITA), Japão (JPN), Coreia do Sul (KOR), Letônia (LVA),
Luxemburgo (LUX), México (MEX), Holanda (NLD), Nova Zelândia (NZL), Noruega (NOR), Polônia (POL), Portugal (PRT), República Eslovaca (SVK), Eslovênia (SVN), Espanha (ESP), Suécia (SWE), Suíça
(CHE), Turquia (TUR), Reino Unido (GBR), Estados Unidos (USA), média dos 35 países da OCDE (OECD) e Brasil (BRA).

Fonte: Instituição Fiscal Independente
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Trata-se de um assunto muito debatido e marcado por várias controvérsias. Há
inúmeras definições de planejamento tributário que podem ser apresentadas, porém, a grande parte delas possui um denominador comum: a necessidade de os atos
praticados serem lícitos. Os atos ilícitos realizados para se obter economia tributária
não se caracterizam de qualquer modo como um planejamento tributário, conforme bem leciona Greco (2008):
“Excluir do campo do planejamento os atos ilícitos é entendimento que penso ser unânime na
doutrina brasileira. Desde os que defendem as posições mais liberais, até os que examinam o
planejamento a partir de ótica mais abrangente, passando pelos formalistas, todos – que eu
saiba – sustentam que praticar ilícitos contamina o planejamento descaracterizando-o.
Ou seja, toda operação que tenha por efeito minimizar a carga tributária mediante atos ilícitos
está fora da nossa análise. Vale dizer, se alguém disser: aqui houve um planejamento com o
uso de uma falsidade, a rigor não está se referindo a um planejamento porque falsidade é um
ato ilícito; ou então afirmar que houve uma ação do contribuinte que está enquadrada na Lei
n°8.137/80 (ao prever aos crimes contra a ordem tributária) também não é tratar-se de um
planejamento.”

O planejamento tributário lícito, legítimo, é comumente chamado de elisão fiscal.
Greco (2008) afirmou que “planejamento e elisão são conceitos que se reportam à
mesma realidade, diferindo apenas quanto ao referencial adotado e à tônica que
atribuem a determinados elementos”. Isso posto, elisão e planejamento tributário
podem ser considerados sinônimos.
Dessa forma, pode-se definir esses institutos como os que tem por finalidade,
através de atos lícitos, a diminuição da carga tributária, seja buscando impedir ou
postergar a ocorrência do fato gerador do tributo ou reduzir o montante de tributo
a pagar. Para Costa (2014), a elisão fiscal consiste em:
“A expressão elisão fiscal é preferencialmente utilizada para denominar procedimentos legítimos, permitidos ao contribuinte, no intuito de fazer reduzir o ônus tributário, ou, ainda, significando a possibilidade de diferimento de obrigações fiscais. Visa, assim, à economia fiscal,
mediante a utilização de alternativas lícitas, menos onerosas ao contribuinte.”

Com base nos princípios da liberdade e da livre iniciativa, fundamentos do planejamento tributário lícito, os indivíduos detêm liberdade para organizar a forma
como realizam seus negócios na busca pelo menor custo tributário possível. Porém,
essa liberdade não é absoluta, conforme bem ilustra Huck (1997):
“O indivíduo tem o direito de organizar seus negócios e pagar o menor imposto possível, porém essa liberdade deve decorrer de circunstâncias ou eventos ligados à conveniência pessoal, a interesse de ordem familiar, a questões de natureza econômica ou ligadas ao desenvolvimento da empresa, ao seu aprimoramento ou ao incremento de sua eficiência. Sempre que
for assim, estará sendo utilizado o direito dentro da sua finalidade, sem abuso, e não haverá
que se falar em desconsideração do negócio ou atos para efeitos fiscais.”
88

Ocorre que nem todos os atos praticados com a finalidade de reduzir a carga tributária podem ser considerados como planejamentos tributários lícitos. Por vezes,
o contribuinte, na tentativa de obter economia tributária, vale-se de meios ilícitos.
Nesse sentido surge a figura da evasão fiscal, que, nas palavras de Huck (1997):
“A Evasão como uma expressão muitas vezes utilizada como sinônima de fraude fiscal, e certamente tem em comum uma série de fatores em sua composição: o objetivo final do agente
é o de pagar menos imposto do que se sabe devido; há uma atitude subjetiva que pode ser
caracterizada como sendo de má fé, deliberada e não acidental e uma série de atos marcados
pelos elementos de engano, má interpretação, simulação, artificialidade e desonestidade.”

2.2.2 Elisão x Evasão Fiscal
A utilização dos termos elisão e evasão fiscal não são unânimes na doutrina. Porém, existem contornos básicos majoritários que os diferenciam, no sentido de que
elisão fiscal corresponde à economia lícita de tributos e evasão fiscal, a economia
realizada por meios ilícitos, empregando fraude, sonegação ou simulação.
Coêlho (2010) diferencia os dois institutos nos seguintes termos:
“A doutrina pátria distingue os institutos da elisão (economia lícita de tributos, por alguns denominada “elusão”) e da evasão fiscal (ilícita). Conforme entendimento dominante, elisão fiscal corresponde à prática de atos lícitos, anteriores à incidência tributária, de modo a obter-se
legítima economia de tributos, seja impedindo-se o acontecimento do fato gerador, seja excluindo-se o contribuinte do âmbito de abrangência da norma ou simplesmente reduzindo-se
o montante de tributo a pagar. Já evasão fiscal constitui a prática, concomitante ou posterior à
incidência tributária, na qual são utilizados meios ilícitos (fraude, sonegação, simulação) para
escapar ao pagamento de tributos.”

Huck (1997) utiliza o mesmo critério para diferenciação de elisão e evasão, conforme se observa abaixo:
“O objetivo declarado da elisão é a busca de uma economia tributária, estruturando-se o negócio de forma aparentemente legal, havendo uma preocupação do agente em cercar seu negócio com um véu de licitude, na evasão, por outro lado, supõe-se que o agente está informado
de que foge ao imposto pelo caminho do ilícito e da fraude.”

Amaro (2014) compartilha o mesmo entendimento:
“Se a atuação do indivíduo percorre trilhas lícitas (no pressuposto de que, por outras sendas,
seria tributado), diz-se que ele procedeu à evasão lícita, ou elisão, ou economia de imposto. Ao
contrário, se, na tentativa de encontrar um percurso livre de ônus fiscais, o indivíduo adotou
um roteiro ilegal, diz-se que ele praticou evasão ilegal (ou evasão, tout court).”

Como pode-se observar, a elisão é a forma lícita de economia de tributos; de lado
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oposto se encontra a evasão fiscal, que é caracterizada pela realização de atos ou negócios jurídicos praticados por meios ilícitos. Segundo lição de Torres (2013), “uma
das lições mais difíceis da dogmática do direito tributário é a dos limites do planejamento fiscal legítimo”.
Nesse contexto, para análise da licitude ou não dos planejamentos tributários, a
doutrina costuma utilizar-se dos institutos da simulação, abuso de direito, fraude à
lei, abuso de forma, do propósito negocial para qualificação ou não de um planejamento tributário como legítimo ou evasivo (ilegítimo).
Passa-se à conceituação desses institutos, uma vez que o planejamento tributário
realizado com a prática de tais meios ilícitos são inoponíveis perante o fisco, que poderá desqualificá-los para requalificá-los de acordo com a real situação pretendida.

2.2.3 Simulação
A simulação dos negócios está prevista no ordenamento brasileiro no § 1º do
art. 167 da Lei n°10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), da seguinte forma:
“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for
na substância e na forma.
§ 1°Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente
se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.”

Trata-se de uma norma de grande utilidade no tocante às limitações impostas
aos planejamentos tributários ilícitos, uma vez que a simulação é causa de nulidade
do negócio jurídico.
Xavier (2002) define simulação como “um caso de divergência entre a vontade
(vontade real) e a declaração (vontade declarada), procedente de acordo entre o
declarante e o declaratório e determinada pelo intuito de enganar terceiros”.
Já nas palavras de Greco (2011):
“Na simulação há um negócio aparente, celebrado entre as partes, ao mesmo tempo em que
há um segundo negócio jurídico, este real e querido pelas partes, mas que não visível. Além
disso, a duplicidade dos negócios existe, pois, as partes têm a intenção de esconder o negócio
real (fiscalmente mais oneroso)”.
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Tem-se que no instituto da simulação, ou o negócio jurídico não existiu (simulação absoluta), ou era apenas parcialmente verdadeiro (simulação relativa). Neste
sentido, leciona Derzi (2001):
“A simulação absoluta exprime ato jurídico inexistente, ilusório, fictício, ou que não corresponde à realidade, total ou parcialmente, mas a uma declaração de vontade falsa. É o caso de um
contribuinte que abate despesas inexistentes, relativas a dívidas fictícias. Ela se diz relativa,
se atrás do negócio simulado existe outro dissimulado. Para a doutrina tradicional, ocorrem
dois negócios: um real, encoberto, dissimulado, destinado a valer entre as partes; e um outro,
ostensivo, aparente, simulado, destinado a operar perante terceiros.”

O negócio jurídico realizado pelo particular cuja finalidade seja dissimular a ocorrência do fato gerador é nulo, conforme previsto no art. 167 do Código Civil. Logo,
não produz qualquer efeito em relação ao fisco. A autoridade fiscal tem o dever legal
de efetuar o lançamento para tributar o fato gerador efetivamente praticado pelo
sujeito passivo, com base no inciso VII do art. 149 do CTN.

2.2.4 Abuso de Direito
Assim como a simulação, o abuso de direito é também um parâmetro limitador
aos planejamentos tributários e se encontra previsto no art. 187 do Código Civil de
2002, nos seguintes termos:
“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.”

Greco (2008) orienta que o abuso de direito serve para:
“Inibir práticas que, embora possam encontrar-se no âmbito da licitude, implicam, no seu resultado, uma distorção no equilíbrio do relacionamento entre as partes, (i) seja pela utilização
de um poder ou de um direito em finalidade diversa daquela para qual o ordenamento assegura sua existência, (ii) seja pela sua distorção funcional, por implicar inibir ineficácia da lei
incidente sobre a hipótese sem uma razão suficiente que a justifique.”

Oliveira (2013) afirma que “a utilização de um direito de forma excessiva, desproporcional, pode caracterizar o abuso de direito, acarretando a ineficácia fiscal do ato
abusivo”.
Isso posto, o abuso de direito ocorre quando o contribuinte, ao exercer o seu direito
de liberdade negocial, realiza atos em desacordo com o fim econômico e social daquela operação, distorcendo sua função estabelecida em lei ou nos costumes. Greco
(2008) defende, ainda, que haverá abuso de direito no caso de o negócio ser desprovido de motivo relevante que justifique a sua realização, tendo somente o fim de afastar
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o nascimento da obrigação tributária ou diminuir o montante de tributo a pagar.
O ordenamento brasileiro, conforme visto no art. 187 do Código Civil, dá ao abuso de direito o caráter de ilicitude, tendo, por consequência, a inoponibilidade dos
atos de planejamento tributário e de seus efeitos perante o fisco.
Assim, diante de atos praticados com abuso de direito, cumpre ao fisco apreciar
os fatos e requalificá-los em termos de uma hipótese de incidência tributária para
exigir o imposto que seria devido caso o negócio não ocorresse de maneira abusiva,
conforme lição de Greco (2008):
“Os negócios jurídicos que não tiverem nenhuma causa real e predominante, a não ser a redução da carga tributária, serão considerados como realizados em desacordo com o perfil
objetivo negocial e assumirão um caráter abusivo. Nesse caso, o Fisco a eles pode se opor,
desqualificando-os fiscalmente para requalificá-los segundo a descrição normativo-tributária
pertinente à situação que foi encoberta pelo desnaturamento da função objetiva do ato. Ou
seja, se o objetivo predominante for a redução da carga tributária, ter-se-á um uso abusivo
do direito.
(...)
Com a tese do abuso de direito aplicado ao planejamento fiscal, se o motivo predominante
é fugir à tributação, o negócio jurídico será abusivo e seus efeitos fiscais poderão ser neutralizados perante o Fisco. Ou seja, sua aplicação não se volta a obrigar o pagamento de maior
imposto, mas a inibir as práticas sem causa, que impliquem menor tributação.
Por outro lado, isto não significa que o Fisco possa simplesmente invocar o abuso para desqualificar o negócio jurídico. (...) Cabe ao Fisco o ônus da prova da finalidade predominantemente
fiscal do negócio para que, aí sim, possa justificar a desqualificação.”

2.2.5 Fraude à Lei
A fraude à lei está prevista no inciso VI do art. 166 do Código Civil de 2002, nos
seguintes termos:
“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:
VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa.”

Nos dizeres de Greco (2005):
“na fraude à lei o contribuinte monta determinada estrutura negocial que se enquadre na norma de contorno para, desta forma, “driblar” a norma contornada. Com isto pretende fazer
com que a situação concreta seja regulada pela norma de contorno, com o que fica afastada a
aplicação da norma de tributação (ou de tributação mais onerosa)”.

No âmbito do planejamento tributário, observa-se a fraude à lei quando, apesar
de o ato praticado no intuito de economizar tributos ser lícito, o contribuinte utiliza
uma norma inadequada para lhe conferir validade.
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O ato praticado em fraude à lei, quando analisado isoladamente, aparenta ser válido e mostra-se em perfeita observância com a lei. Tal validade se justifica somente
em razão de o ato ser realizado sob o amparo de uma norma de contorno, evitando
a incidência da norma imperativa. Caracterizada a fraude, os atos praticados com o
objetivo de reduzir artificialmente os tributos não são oponíveis ao fisco, que pode
desconsiderá-los e realizar o lançamento de ofício com base no art. 149 do CTN.

2.2.6 Lei Complementar n°104, de 2001, e o Parágrafo Único do
art. 116 do CTN
A Lei Complementar n°104, de 10 de janeiro de 2001, incluiu o parágrafo único
ao art. 116 do CTN, conferindo às autoridades administrativas a competência para
desconsiderar os atos e negócios jurídicos tributários celebrados quando estes buscarem a dissimulação do fato gerador da obrigação tributária pelo contribuinte:
“Art. 116. (...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem
estabelecidos em lei ordinária.”

A matéria é objeto de grande discussão por parte da doutrina, não havendo ainda
consenso quanto ao sentido e alcance dessa norma, principalmente sua interferência nos planejamentos tributários.
Alguns doutrinadores entendem que se trata de uma cláusula geral antielisiva válida, destinada a controlar atos e negócios praticados com objetivo de reduzir a carga
tributária. Outra corrente assenta que se trata de norma antievasiva, buscando combater os atos praticados por meio da simulação ou dissimulação. Por outro lado, há
autores que afirmam que a norma não tem eficácia plena e aplicabilidade imediata,
pois dependeria da edição da lei ordinária prevista na parte final do dispositivo e ainda
não editada; e ainda há uma ala mais radical que alega a sua inconstitucionalidade.
Apesar de toda a discussão, parte majoritária da doutrina firmou o entendimento
no sentido de que o parágrafo único do art. 116 do CTN trata de uma norma antievasiva buscando combater os atos praticados por meio da simulação ou dissimulação.
Coêlho (2010) reputa que a norma é uma norma antievasiva em que a desconsideração dos atos jurídicos autorizada pelo dispositivo limita-se àqueles em que o
contribuinte visa a dissimular a ocorrência do fato gerador:
“O parágrafo único do art. 116 permite à autoridade administrativa desconsiderar atos e negócios jurídicos dissimulatórios, portanto fraudulentos, que visam a ocultar a ocorrência do
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fato gerador, ou seja, as verdadeiras relações negociais constituídas, ou seu objeto, ou certas
determinações de seu conteúdo, relevantes e por ele pressupostas.
O art. 116 não consagra cláusula genérica antielisiva, nem tampouco altera os critérios de interpretação para autorizar o abandono da forma, conceitos e institutos de direito privado em
favor de uma chamada “interpretação econômica”.”

Derzi (2001) defende igualmente este posicionamento:
“O parágrafo único do art. 116 refere-se à evasão ilícita, pois a simulação absoluta ou relativa
(dissimulação), quando oculta a ocorrência do fato gerador ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação (preço, por exemplo), viola a lei, configurando verdadeira sonegação. E
mais, sempre foram desconsiderados pela autoridade administrativa (...) não está coibindo a
elisão ou o planejamento tributário, por si lícito, mas sim a simulação, sempre ilícita.”

Na prática, verifica-se que há situações em que o contribuinte, na busca pela economia tributária, percorre trilhas ilícitas, realizando atos ou negócios jurídicos que,
embora formalmente lícitos do ponto de vista do direito privado, não correspondem ao real interesse das partes, tendo como objetivo exclusivo ou principal evitar
o regime tributário normalmente aplicável, criando-se uma situação mais favorável
do ponto de vista fiscal. Esses atos praticados com o objetivo de reduzir ilicitamente
o pagamento dos tributos não são oponíveis ao fisco e devem ser combatidos. Nas
palavras de Moreira (2010):
“As práticas abusivas (sonegação, fraude, simulação) devem ser duramente repreendidas pela
ação estatal, de modo a não prejudicar os demais cidadãos, fazendo valer na prática os princípios da isonomia e capacidade contributiva.”

Apesar da controvérsia quanto à abrangência e a aplicabilidade ou não do parágrafo único ao art. 116 do CTN, é plenamente possível que as administrações tributárias desconsiderem atos ilícitos, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro,
sendo necessário somente provar a prática de tais atos e dar o adequado tratamento
tributário ao verdadeiro negócio ocorrido. Há outros dispositivos legais que servem
de fundamentação para o combate dos planejamentos tributários abusivos, como
os arts. 109, 118 e 149, VII, do CTN, que assim dispõem:
“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. 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.
(...)
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Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com
dolo, fraude ou simulação.”

Dessa forma, o fisco tem respaldo legal para não reconhecer os resultados jurídicos tributários almejados pelos contribuintes, independente da aplicação ou não
do parágrafo único ao art. 116 do CTN. Para tanto, é necessária a comprovação da
utilização, pelo contribuinte, de meios ilícitos ao celebrar o negócio jurídico, seja a
fraude, a simulação ou o abuso de direito. Os efeitos jurídicos tributários não são
definidos simplesmente pelos atos formalmente praticados, devendo merecer o tratamento tributário que o verdadeiro ato dissimulado produz.

3. Planejamento Tributário por Meio de um Fundo
de Investimento em Participações
As regras tributárias mais vantajosas concedidas aos Fundos de Investimento em
Participações, em especial o diferimento da tributação até o momento da amortização ou resgate das cotas, fizeram com que esses fundos se tornassem um veículo
muito buscado para investimento.
Essa possibilidade de perpetuação patrimonial chamou a atenção dos contribuintes, que começaram a utilizar os FIP como instrumentos de planejamento tributário em gestão de patrimônio e em reestruturações societárias, desvirtuando a sua
finalidade prevista nas regras da CVM.
Os Fundos de Investimento em Participações foram criados com a ideia de serem
uma comunhão de investidores voltados para a aquisição de participação em sociedades, promovendo o desenvolvimento dos negócios, com efetiva participação
na sua gestão, com o objetivo de, posteriormente, realizarem a venda com lucro.
Trata-se de um investimento com características de longo prazo, que tem uma série
de requisitos previstos na ICVM 578, de 2016.
No entanto, esses fundos estão sendo utilizados em restruturações societárias
com o intuito de obter a otimização da carga tributária potencialmente incidente
no ganho de capital que seria verificado por ocasião da venda de ações realizada
diretamente por uma pessoa física ou jurídica, visto que a tributação dos ganhos de
capital decorrentes da alienação das participações detidas é mais benéfica quando
realizadas por um FIP.
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Em virtude da isenção da carteira do fundo, no momento da alienação de uma
participação societária não há incidência de IR sobre o ganho de capital eventualmente obtido, e a tributação é diferida até o momento da amortização ou resgate
das cotas pelos investidores. Somente nesse momento serão tributados à alíquota
de 15% de IR, sendo que, para os investidores não-residentes, há previsão de alíquota zero, conforme determinam os arts. 2°e 3°da Lei n°11.312, de 2006.
Por outro lado, caso a venda seja realizada diretamente por meio do sócio pessoa
física (PF), o ganho de capital decorrente dessa venda será tributado a uma alíquota
progressiva que varia entre 15% e 22,5% a depender do valor do ganho de capital,
devendo ser pago até o último dia útil do mês subsequente ao da percepção dos
ganhos, conforme disposto no art. 21 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com
redação dada pela Lei nº 13.259, de 16 de março de 2016:
“Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da alienação de bens
e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda, com as seguintes alíquotas:
I - 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais);
II - 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e não ultrapassar R$ 10.000.000,00 (dez milhões
de reais);
III - 20% (vinte por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e não ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e
IV - 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que
ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).
§ 1º O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil do mês subsequente ao da percepção dos ganhos.”

Na hipótese de a alienação ser realizada por uma pessoa jurídica (PJ), como normalmente feito por uma holding, o ganho de capital auferido na alienação de participações societárias será computado na apuração da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL)
devidos pela pessoa jurídica, havendo incidência de uma carga tributária de aproximadamente 34% (25% de IR + 9% de CSLL), sem direito ao diferimento previsto
para os FIP. Por essa razão, muitos grupos empresariais têm utilizado os FIP como
alternativa às holdings.
Tal diferença de tratamento tributário tem levado contribuintes que pretendem
vender sua participação em empresas a realizarem um planejamento tributário que
consiste em, primeiramente, transferir sua participação para um FIP, para em seguida realizar a venda. Para isso, é realizada uma série de operações societárias que
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acaba resultando na transferência da participação, do sócio PF ou PJ, para o FIP, para,
só depois, efetivar-se a venda.
Acontece que, em um primeiro momento, essas reorganizações societárias aparentam ser lícitas. No entanto, ao se averiguar o conjunto dos eventos como um
todo, em vez de cada etapa de forma individual, por vezes chega-se à conclusão de
que o verdadeiro objetivo das reestruturações é somente se aproveitar das vantagens tributárias que o FIP proporciona, como o diferimento da tributação e a menor
alíquota de IR.
Há casos em que essas reestruturações são executadas em um curto espaço de
tempo, muitas vezes com a venda já sacramentada, com a intenção somente de se
obter uma vantagem tributária, sem qualquer propósito negocial. Os FIP são inseridos na estrutura do grupo empresarial para tentar fazer parecer que o fundo é quem
teria a titularidade das companhias vendidas, e consequentemente, o responsável
pela apuração do ganho gerado na alienação. É usual a transação se resumir no sócio integralizando as cotas do FIP com as ações que possui, e, logo em seguida, o
FIP realizar a venda daquelas ações, sem realizar capitalização na empresa investida,
sem qualquer ato de gestão, sem melhorias na governança, que são premissas que
regram os FIP. Nessas transações, observa-se também a ausência de uma comunhão
de investidores na criação do Fundo de Investimento em Participações, sendo realizado por uma única pessoa ou um grupo pequeno, normalmente antigos cotista PF
ou PJ, com o objetivo de servir às reorganizações societárias, em total contradição
com a essência de um fundo de investimento e as normas emanadas pela CVM.
Se as operações apresentarem as características descritas acima, pode-se enquadrá-las como planejamentos tributários abusivos, pois consistiriam em atos ou
negócios jurídicos estruturados sem nenhuma substância econômica ou propósito negocial, na qual os fatos não correspondem à realidade da negociação, com o
único objetivo de reduzir tributo. Além disso, operações realizadas nessas circunstâncias correspondem à utilização de um FIP em desconformidade com as normas
expedidas pela CVM que disciplinam o funcionamento dos FIP, o que reforça a percepção de que há problemas na operação. Dessa forma, as autoridades fiscais têm
concluído que essas transações não passam de uma manobra meramente artificial,
implementada com o único objetivo de reduzir a carga tributária, escapando temporariamente da tributação do ganho de capital, já que a tributação acaba diferida
indefinidamente para a amortização ou resgate do fundo. O fundamento para esse
entendimento da RFB encontra-se na definição de simulação prevista no inciso I
do § 1º do art. 167 do Código Civil, que afirma que “haverá simulação nos negócios jurídicos quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas
daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem”. Geralmente, imputa-se
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a prática de uma venda dissimulada, por meio da interposição do FIP entre o verdadeiro alienante – o antigo sócio ou acionista PF ou PJ – e o ativo alienado, o que
pode ser qualificado como ato ilícito – nos termos do citado art. 167 do Código Civil.
O princípio da liberdade de auto-organização garante que o indivíduo tem o direito de organizar seus negócios e pagar o menor imposto possível, porém deve ser
realizado por meio de procedimentos lícitos, legítimos e admitidos por lei. Porém,
tendo o fisco demonstrado que os atos foram praticados mediante simulação, abuso de direito ou fraude à lei, serão considerados planejamentos tributários abusivos,
devendo o fisco desqualificar o negócio jurídico original, exclusivamente para efeitos fiscais, requalificando-o para tributar o fato gerador efetivamente praticado pelo
sujeito passivo. Em alguns casos, a depender do comportamento do contribuinte e
das circunstâncias fáticas verificadas pelo agente fiscal, é possível haver a aplicação
de multa qualificada de 150% em eventual autuação, com base no art. 44 da Lei n°
9.430 de 27 de dezembro de 1996.
Nessa lógica, vale a pena conferir a lição de Greco (2011), apresentada abaixo:
“O contribuinte tem o direito de se auto organizar e dispor a sua vida como entender; não
está obrigado a optar pela forma fiscalmente mais onerosa. Porém, os negócios jurídicos que
não tiverem nenhuma causa real e predominante, a não ser conduzir a um menor imposto,
terão sido realizados em desacordo com o perfil objetivo do negócio e, como tal, assumem
um caráter abusivo neste caso, o Fisco a ele pode se opor, desqualificando-os fiscalmente para
requalificá-los, segundo a descrição normativo-tributária pertinente à situação que foi encoberta pelo desnaturamento da função objetiva do ato. Ou seja, se o objetivo predominante for
a redução da carga tributária, ter-se-á um uso abusivo do direito.”

Dessa forma, não é cabível que um sócio, seja ele uma PF ou uma holding, integralize sua participação em um FIP para rapidamente efetuar a venda. Tal transação,
nesses moldes, não traz qualquer desenvolvimento ou evolução para o negócio da
investida, que se espera que ocorra com a utilização de um FIP. E se o uso dessa
forma de investimento mostra-se indevida ou inconsistente, reforça-se a percepção
de que a utilização do FIP só ocorreu com a estrita finalidade de reduzir a tributação
sobre a operação, aproveitando-se dos benefícios tributários previstos na legislação para o FIP. Conclui-se, então, que não produz efeito tributário a constituição
de Fundo de Investimento em Participações, sem qualquer finalidade negocial ou
societária, e sua interposição entre o verdadeiro alienante e o ativo a ser negociado,
unicamente para diferir o pagamento de tributos devidos.
Desde 2016, a RFB tem dado especial atenção aos fundos de investimento em
suas fiscalizações, conforme divulgado nos próprios Planos Anuais de Fiscalização2
de 2016 e 2017, que incluía, entre as operações-foco, o “Planejamento Tributário
Envolvendo Fundos de Investimento em Participações (FIP)”. Em inúmeros casos,
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o fisco autuou o contribuinte por considerar a operação simulada ou abusiva, sem
propósito negocial, com o único fim de se ter economia tributária. Esses lançamentos acabam sendo questionados administrativamente pelos contribuintes e são julgados pelo Carf, o que será objeto de análise no próximo capítulo.

4 Jurisprudência do Carf
O Carf é um órgão colegiado, formado de forma paritária entre representantes da
Fazenda Nacional e dos contribuintes, com atribuição de julgar a inconformidade
dos contribuintes contra exigências tributárias e aduaneiras lançadas pela administração tributária em segunda instância administrativa.
O tema planejamento tributário com a utilização de um FIP ainda é recente no
Carf e por conta disso possui jurisprudência ainda escassa. Isso posto, passa-se à
exposição dos julgados.

4.1 Acórdão nº 1201-001.640
Trata-se de acórdão julgado em 11 de abril de 2017 pela 1ª Turma da 2ª Câmara da
1ª Seção, em que os conselheiros acordaram, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário da recorrente Tinto Holding LTDA, mantendo o
auto de infração realizado pelo fisco constante no processo nº 16561.720170/2014
01, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2009
VENDA DE AÇÕES DE EMPRESA CONTROLADA. FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FIP. ATO SIMULADO. SUJEITO PASSIVO. HOLDING CONTROLADORA.
O sujeito passivo a ser tributado por ganho de capital na venda das ações de empresa controlada é a holding detentora e não o FIP constituído alguns dias antes da operação mediante a
conferência das ações da empresa vendida, pois ato simulado não é oponível ao fisco, devendo receber o tratamento tributário que o verdadeiro ato dissimulado produz.
FIP. AUSÊNCIA DE FINALIDADE NEGOCIAL.
Desprovido de finalidade negocial o Fundo de Investimento em Participação FIP, constituído
por uma única investidora, com um único investimento ao qual não foi aportado qualquer
investimento adicional ou ato de gestão visando seu crescimento/desenvolvimento ou saneamento e cuja permanência no FIP durou alguns dias.
FIP. DESCONSIDERAÇÃO. LEGALIDADE.
É desprovida de base a acusação de que a desconsideração do FIP afronta ao princípio da
legalidade, dado que foi devidamente avaliado que a interposição do FIP no lugar da autuada
tratou-se de manobra para evadir tributação de ganho de capital.
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MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. SIMULAÇÃO. DOLO.
Estando comprovada a prática deliberada de simulação, portanto, estando caracterizados o
dolo e sonegação, cabe a qualificação da multa de ofício. (...)”

O processo trata de autos de infração de IRPJ e de CSLL, relativos ao ano-calendário 2009, ambos acrescidos de multa de 150%, em razão de o ganho de capital
auferido pela Tinto Holding na alienação de sua participação na Bertin S/A não ter
sido devidamente oferecido à tributação.
O objeto do litígio estava relacionado à constituição do Bertin Fundo de Investimento em Participações (BERTIN FIP) em uma das etapas da complexa associação
entre os grupos JBS e Bertin. A fiscalização entendeu que o BERTIN FIP era apenas
uma empresa veículo, constituída com propósito meramente tributário, visando o
diferimento, com base no art. 2º da Lei nº 11.312, de 2006, da tributação do suposto
ganho de capital.
De forma resumida, as etapas da associação entre os grupos JBS e Bertin apresentada no acórdão são as seguintes:
1até o 1°semestre de 2009, a participação societária da empresa
Bertin S.A era dividida entre aproximadamente 73% da Tinto Holding e
27% do BNDESPar;
2em 16/09/2009, os grupos Bertin e JBS firmaram acordo de associação, em que os acionistas controladores da JBS e os da Bertin concordaram em contribuir em uma sociedade holding (a FB Participações) que
passaria a ser acionista controladora tanto da Bertin como da JBS. O grupo
JBS entregaria a totalidade das ações da JBS S.A. para essa nova holding.
Em contrapartida, a Tinto Holding, controladora da Bertin S.A., entregaria
a sua participação na Bertin S.A (73,1%) também para essa nova holding
(FP Participações);
3-

em 23/09/2009, foi constituída a FB Participações (nova holding);

4-

em 26/11/2009, foi constituído o BERTIN FIP

5em 11/12/2009, a Tinto Holding subscreveu e integralizou todas
as cotas do BERTIN FIP, repassando-lhe as 20.926.764 de ações que detinha da Bertin S/A. Assim, o BERTIN FIP passou a ser o controlador da Bertin
S/A. O valor contábil dessas ações à época da operação era de R$1,775
bilhão. Em outras palavras, a Tinto Holding entregou as ações por este
valor e recebeu em troca as cotas do BERTIN FIP;
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6em 12/12/2009, os dois grupos decidiram que a JBS incorporaria as ações da Bertin S/A (agora de propriedade do BERTIN FIP e do
BNDESPar) e, em contrapartida, os controladores da Bertin S/A receberiam 32,45518835 ações de emissão da JBS, para cada ação de emissão
da Bertin S/A (permuta de ações). O BERTIN FIP recebeu, por permuta,
679.182.067,18 de ações da JBS S/A. Ficou condicionado que as ações de
emissão da JBS a serem recebidas em substituição pelos antigos controladores da Bertin S/A deveriam ser imediatamente empregadas na integralização de capital subscrito pela FB Participações S/A (nova holding).
E assim foi feito, o BERTIN FIP empregou as ações da JBS recebidas na
integralização da subscrição de aumento de capital social do FB Participações S/A. Assim, o BERTIN FIP e o BNDESPAR ficaram com participação
acionária direta na FB Participações S/A (nova holding);
7em 14/12/2009, somente 3 dias depois de a Tinto Holding ter
transferido as ações da Bertin S/A para o BERTIN FIP, foi divulgado que as
ações da Bertin S/A seriam incorporadas pela JBS S/A, que emitiu ações
em contrapartida, utilizadas para pagar o BERTIN FIP, avaliadas em R$ 8,8
bilhões. Portanto, o BERTIN FIP deveria ter reconhecido ganho de capital
de aproximadamente R$ 7 bilhões. Ainda em 14/12/2009, consta que as
ações da JBS recebidas deveriam ser capitalizadas na “nova holding” (FP
Participações), aquelas mesmas ações avaliadas em R$ 8,8 bilhões, que foram transferidas para a FP Participações ao valor de R$ 4,9 bilhões. Dessa
forma, teria ocorrido uma perda de R$ 3,9 bilhões (4,9 - 8,8 = 3,9) mas o
BERTIN FIP contabilizou ganho de capital de R$ 3,1 bilhões (4,9 - 1,775 =
3,1) pela troca de ações da Bertin S/A pelas ações da JBS;
8ao final dessas operações societárias, os acionistas da JBS e da Bertin S/A passaram a deter participação acionária direta na FB Participações,
com o controle pelos acionistas da JBS, e a Bertin S/A se transformou em
subsidiária integral da JBS;
9a subscrição e integralização do aumento de capital social, no
importe de R$ 4.949.046.230,13, implicou a emissão de 2.334.370.128 de
novas ações da FB Participações S.A., que foram recebidas pelo BERTIN FIP
em substituição às anteriores 679.182.067,18 de ações da JBS. Nessa nova
permuta de ações, o Grupo Bertin passou a deter relevante investimento
na FB Participações S.A.
10 -

após a concretização das operações descritas, o BERTIN FIP regis101

trou, contabilmente, ganho de capital de R$ 3.173.814.688,75, devido à
valorização de suas cotas promovidas pela substituição das antigas ações
da Bertin S.A. (custo de aquisição no importe de R$ 1.775.231.541,38) pelas novas ações de emissão da FB Participações (custo de aquisição no
importe de R$4.949.046.230,13). Esse ganho registrado contabilmente
está sujeito à tributação somente no resgate ou na alienação de cotas do
fundo, nos termos do artigo 2°da Lei n°11.312, de 2006. A fiscalização entendeu que não havia propósito negocial e que o fundo foi criado apenas
para reduzir e adiar a tributação sobre ganho de capital.
11 em 31/12/2009, a Bertin S.A. foi incorporada pela JBS S.A.
Após todas essas operações, em 24/12/2009, a Tinto Holding cedeu
1.174.351,62425 de cotas do Bertin FIP para a Blessed, sociedade com
sede em Delaware (EUA) pelo montante simbólico de US$ 10.000,00.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) defendeu o enquadramento
dessas reestruturações como planejamento abusivo com utilização de Fundo de
Participação em Investimento (FIP), haja vista o art. 2º da Lei nº 11.312, de 2006,
prever o diferimento da tributação de ganhos auferidos em FIP, e ter a fiscalização
constatado que, na reorganização societária descrita, a Tinto Holding inseriu o FIP
com único objetivo de escapar da tributação do ganho de capital que seria auferido
na alienação das ações da Bertin S/A.
A PGFN apontou a ausência de propósito negocial do BERTIN FIP na operação
que resultou na incorporação da Bertin S/A pela JBS. De modo que a inserção do
BERTIN FIP na estrutura do grupo Bertin, na iminência da associação com o grupo
JBS, teve motivação unicamente tributária. Alegou que o BERTIN FIP serviu apenas
de “veículo” para receber as ações da JBS e repassá-las à FB Participações, evitando
que a operação fosse concretizada pela Tinto Holding.
A Procuradoria salientou que o FIP não foi utilizado para o seu fim precípuo. Em
primeiro lugar, constatou-se a ausência de comunhão de investidores no BERTIN
FIP, visto que os recursos que o integram não são oriundos da agregação de investimentos de diferentes interessados. O fundo foi criado por uma única pessoa jurídica, a Tinto Holding, com o objetivo de servir às reorganizações societárias que
adviriam da associação entre o grupo JBS e Bertin. Frisou ainda que o FIP não foi
constituído para atender à finalidade prevista na regulamentação que lhe conferiu
a CVM, haja vista que foi criado para promover a alienação, e não a aquisição, de
participações societárias, nem, tampouco, fomentar o desenvolvimento das empresas adquiridas.
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Os argumentos da PGFN foram aceitos pelos conselheiros e a decisão foi desfavorável ao contribuinte. Os conselheiros mantiveram a autuação fiscal lavrada contra a
Tinto Holding, controladora do Grupo Bertin. No voto, a conselheira relatora trouxe,
de forma resumida, os seguintes argumentos:
“1- o FIP não se tratou de condomínio fechado de investidores, teve somente uma única investidora, a Tinto Holding, que o constituiu e os recursos aportados foram as ações da Bertin
S/A. O BERTIN FIP era 100% da Tinto Holding e a única investida era a Bertin S/A (os 73%, que
a Tinto Holding detinha originalmente) ;
2- a Bertin S/A já havia recebido recursos do BNDES, a constituição do FIP não carreou novos
recursos na capitalização da Bertin S/A;
3- o FIP não participou do processo decisório da companhia investida Bertin S/A, as decisões
sobre associação dos grupos JBS e Bertin já haviam sido tomadas pelos respectivos acionistas
e envolveram a transferência do controle da Bertin S/A para a JBS e posterior incorporação;
4- a empresa Bertin S/A não se encontrava em processo de recuperação e reestruturação
(abertura de novos mercados, redução de alavancagem financeira, desenvolvimento de novos
produtos, por exemplo), a reorganização societária empreendida foi dos grupos empresariais
e não houve reorganização na citada empresa que, como a própria recorrente alega, pode
prosseguir normalmente em suas atividades operacionais;
5- o FIP “investiu” na Bertin S/A (em 11/12/2009, data da integralização) e logo em seguida
“vendeu” sua participação para a JBS (anúncio de fato relevante em 14/12/2009 e a entrega
das ações da JBS em pagamento, integralizadas diretamente na FB Participações, sem transitar
pelo BERTIN FIP); qualquer ganho ocorrido nessa operação não pode resultar da atuação do
FIP que não dispôs de tempo para tanto, já que o retorno de um investimento não é imediato,
como é cediço para qualquer investidor portanto, a venda não resultou da uma maturação
do investimento feito e da conclusão do FIP de que era o momento propício para realizar e
devolver os recursos aos investidores;
6- as etapas não seguiram o padrão de, primeiro, o FIP captar recursos e depois, prospectar as
empresas que podem ser alvo de seus investimentos e seleção das mais promissoras.”

A conselheira concluiu que o BERTIN FIP não atendeu aos critérios previstos pela
CVM para os Fundos de Investimento em Participações, sendo criado apenas para
reduzir e adiar a tributação sobre ganho de capital, sem qualquer propósito negocial.
Ao fim, concordou com o entendimento da fiscalização de que o verdadeiro sujeito passivo a ser tributado por ganho de capital na venda das ações de empresa
controlada era a Tinto Holding e não o BERTIN FIP, constituído apenas alguns dias
antes da operação mediante a integralização das ações da empresa vendida, com o
argumento de que o ato simulado não é oponível ao fisco, devendo receber o tratamento tributário que o verdadeiro ato dissimulado produz.

4.2 Acórdão nº 1201-002.278
Trata-se de acórdão julgado em 15 de junho de 2018 pela 1ª Turma da 2ª Câ103

mara da 1ª Seção, em que os conselheiros acordaram, por maioria de votos, em
dar provimento ao recurso voluntário da recorrente Hemava Administração e Empreendimentos S.A e negar provimento ao recurso de ofício da Fazenda Nacional, cancelando o auto de infração realizado pelo fisco constante no processo nº
16561.720133/2015-75, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2010
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO POR FIP. RAZÕES EXTRATRIBUTARIAS. PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO. VALIDADE. OPONIBILIDADE AO FISCO
A transferência de investimento para um Fundo de Investimento em Participações (FIP) por
motivos de planejamento sucessório familiar e posterior alienação de tal investimento para
terceiro com o consequente oferecimento do ganho de capital à tributação pelo FIP é ato
plenamente oponível ao Fisco desde que ausentes fraude, simulação ou abuso de direito.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. CARÁTER INDUTOR DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. UTILIZAÇÃO
DE FIP. OPONIBILIDADE AO FISCO. POSSIBILIDADE.
A legislação tributária ao criar tributação mais favorecida aos fundos de investimento induz
o contribuinte a utilizar tal instrumento como forma de planejamento tributário válido que
pode ser oponível ao Fisco desde que ausentes fraude, simulação ou abuso de direito.”

O caso trata de autos de infração de IRPJ e de CSLL, relativos ao ano-calendário
2010, ambos acrescidos de multa de 150%, em razão do ganho de capital auferido
pela Hemeva Administração e Empreendimentos S/A na alienação de sua participação na ZAR Participações e Empreendimentos S/A não ter sido devidamente oferecido à tributação.
De forma resumida, as etapas da reestruturação societária realizadas pela Hemava são as seguintes:
1- de outubro de 2002 até meses antes de sua alienação, a ZAR Participações e
Empreendimentos S/A (ZAR) era controlada pela família Marco Antônio (FMA
50%) e pela empresa autuada (Hemava 50%), holding pertencente à família
Vasone;
2- em 18/12/2009, Hélio de Athayde Vasone e Marilena Rodrigues Vasone, patriarcas da família Vasone, transferiram suas participações na Hemava para a
HMV Fundo de Investimento em Participações (HMV FIP) e, na mesma data,
passaram suas cotas no HMV FIP para outros quatro fundos (AV FIQ, HVJ FIQ,
RV FIQ e CV FIQ), dos quais eram os únicos cotistas;
3- em 27/04/2010, a participação da Hemava na ZAR foi transferida para o HMV
FIP por meio da redução de capital da Hemava. Como a HMV FIP detinha participação na Hemava, tal operação estava fundamentada no art. 22 da Lei nº
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9.249, de 26 de dezembro de 1995. A entrega da participação na ZAR ao HMV
FIP foi realizada ao valor contábil, a título de devolução do capital social;
4- em 02.09.2010, a ZAR foi alienada pelo HMV FIP para a FMG, pelo valor de R$
285 milhões.
A fiscalização da RFB defendeu que a passagem das ações da ZAR detidas pela
Hemava para o HMV FIP foi artificiosamente concebida para que o ganho de capital
auferido pela Hemava ficasse ao abrigo do HMV FIP. A fiscalização tentou demonstrar que a participação na ZAR foi transferida ao HMV FIP apenas com o intuito de
economia tributária, sem real propósito negocial, sendo desconsiderados como atos
simulados para efeitos tributários. Para o fisco, a alienação do investimento realizado pelo FIP à FMG se deu, na verdade, pela própria Hemava.
A autuação fiscal se baseou no fato de que não houve propósito negocial na criação do fundo HMV FIP e na transferência das ações da ZAR, detidas pela Hemava,
para o fundo HMV FIP, exceto reduzir a tributação do ganho de capital apurado na
venda da ZAR, que foi efetuada logo em seguida.
A fiscalização enxergou a ocorrência de fraude na série de operações realizadas e
aplicou a multa qualificada de 150%.
Por outro lado, o contribuinte argumentou que houve motivações extratributárias para a transferência da ZAR para o HMV FIP, que são: gestão patrimonial, controle de riscos, segregação de ativos e linhas de negócios, manutenção do controle
dos investimentos, proteção de herdeiro incapaz e segurança jurídica, preservando
o patrimônio da família e evitando conflitos entre os herdeiros
A PGFN argumentou que a prática de atos empresariais com o intuito único de
economia tributária, ou seja, sem um real propósito negocial, caracteriza uma utilização indevida da empresa. Tratando-se, na verdade, de uma distorção ou de um
desvirtuamento da finalidade prevista para os FIP. Alegou que o exercício de um
direito para recolhimento tributário a menor, sem a existência de substrato econômico, caracteriza abuso de direito, que torna o ato ilícito e conduz à ineficácia do
planejamento tributário.
Houve votos acatando os argumentos da fiscalização e da PGFN a respeito da
ilicitude do planejamento tributário. No entanto, o voto vencedor foi no sentido de
que a simples alegação de ausência de propósito negocial não é suficiente para a
desconsideração da alienação do investimento da ZAR pelo HMV FIP e considerá-la
ocorrida na Hemava, como pretendia a fiscalização.
O conselheiro que proferiu o voto vencedor afirmou que a criação do HMV FIP teve
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razões extratributárias que justificavam a utilização do FIP, como a de consolidar a
gestão dos ativos da família, o que implica eventualmente na possibilidade de venda
de tais ativos para compra de outros, de forma que não somente as ações da ZAR,
mas também de outra empresa, a Localpar, foi transferida para o HMV FIP e que tal
investimento ainda permanece, ou ao menos permaneceu por muitos anos, no HMV
FIP. Para o conselheiro, a permanência do ativo Localpar no HMV FIP até a data do
julgamento demonstrava o real objetivo da consolidação dos investimentos nesse
fundo no contexto do planejamento sucessório dos investimentos da Família Vasone.
Afirma ainda que, nas reestruturações do presente caso, foram utilizados os instrumentos legais adequados e toda a legislação e regulação aplicável foi obedecida, inexistindo fraude, simulação ou abuso de direito, o que torna a fruição da tributação favorecida perfeitamente válida. Dessa forma, determinou o cancelamento do auto de infração.

4.3 Acórdão nº 2202-004.793
Trata-se de acórdão julgado em 12 de setembro de 2018 pela 2ª Turma da 2ª
Câmara da 2ª Seção, em que os conselheiros acordaram por unanimidade em negar
provimento ao recurso de ofício da Fazenda Nacional, mantendo o cancelamento
determinado pela DRJ do auto de infração realizado pelo fisco constante no processo nº 12448.725823/2016-47, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário:2011, 2012
ALIENAÇÃO DE ATIVO. UTILIZAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES. POSSIBILIDADE.
Não há simulação nem fraude pelo simples fato de que um acionista da empresa vê sua participação diluída com a entrada de outros acionistas, inclusive de Fundo de Investimentos em
Participação FIP em que é cotista, em período de reestruturação da sociedade antecedente à
alienação para terceiros. A diluição da participação é válida quando ela decorre da entrada de
novos investimentos e recursos, implicando valorização da sociedade. É válida a utilização de
FIP quando é instrumento indispensável à realização dos novos investimentos e exigido pelo
próprio adquirente do ativo).”

A fiscalização apontava a ocorrência de omissão de ganho de capital auferido
pelo contribuinte Jorge Neval Moll Filho na alienação de ações da Labs Cardiolab
Exames Complementares S.A., em decorrência de planejamento tributário abusivo
(utilização de fundo de investimento interposto).
De forma resumida, as etapas da reestruturação societária realizadas pelo contribuinte são as seguintes:
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1- no ano-calendário 2010, o contribuinte era proprietário de 100% das
ações da “Labs Cardiolab Exames Complementares S.A.”;
2- em 15/12/2010, houve tratativas para a alienação, da “Labs Cardiolab
Exames Complementares S.A.” para a “Fleury S.A.”, estimando-se, nessas
tratativas, o preço e as modalidades (venda e compra e incorporação de
ações) de alienação/aquisição;
3- no ano-calendário 2011, anteriormente a essa alienação, o contribuinte
utilizou dois fundos de investimento, recém-criados (Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Bordeaux Investimento no Exterior
e Delta FM&B Fundo de Investimento em Participações), para diluir sua
participação no capital social da “Labs Cardiolab Exames Complementares S.A.”, de 100,00% para 21,89%. Transferiu recursos para o “Fundo
BORDEAUX”, tornando-se o único cotista deste, o qual transferiu recursos
para o “Fundo DELTA”, tornando-se seu cotista majoritário, que, assim,
subscreveu aumento de capital social da “Labs Cardiolab Exames Complementares S.A.”, integralizando-o com estes recursos;
4- os aportes financeiros feitos pelo “Fundo BORDEAUX” no “Fundo DELTA”
e pelo “Fundo DELTA” na “Labs Cardiolab Exames Complementares S.A.”
foram recursos do próprio contribuinte e;
5- assim, com essa reorganização societária, engendrada e executada na
iminência da alienação da “Labs Cardiolab Exames Complementares S.A.”
para a “Fleury S.A.”, o contribuinte diminuiu e postergou a incidência do
imposto de renda sobre o ganho de capital auferido.
A fiscalização alegou que a reorganização societária da “Labs Cardiolab Exames
Complementares S.A.” ocorreu em curto espaço de tempo, compreendido entre dezembro de 2010 e julho de 2011. Nesse curto espaço de tempo, a diluição da participação do contribuinte no capital social da Labs foi abrupta e imensa (a participação
diminuiu de 100,0000% para 21,8970%), ocorrendo em ínterim ainda menor, entre
19/07/2011 e 26/07/2011 (08 dias), caracterizando um ato simulado.
A fiscalização desconsiderou a operação e autuou a tributação do ganho de capital no contribuinte Jorge Moll pelo Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), além
de multa qualificada de 150%, aplicada quando há dolo ou fraude, como se fosse
ele o real vendedor da Labs.
A PGFN relembrou que, quando do início das tratativas da alienação, em
15/12/2010, o contribuinte e a responsável solidária eram titulares de 100% das cotas. Porém, quando da efetiva assinatura do contrato, em 01/08/2011, haviam reali107

zado uma reorganização societária e reduzido sua participação para 21,897%.
Afirmou ainda que as operações de reorganização societária não tiveram propósito negocial nem substância econômica, mas visaram unicamente a alteração da
base de cálculo e do sujeito passivo da obrigação. Alegou a artificialidade da interposição do FIP, pois o fundo não foi utilizado para obtenção de recursos de terceiros,
mas sim, majoritariamente, utilizado como repositório de recursos próprios.
No voto, o conselheiro relator concluiu que os negócios não foram praticados com
o propósito único e específico de redução da carga tributária, e se mostram revestidos de uma substância econômica (propósito negocial), de modo que não haveria
como desconsiderá-los, por não ter havido um planejamento tributário abusivo.
Argumentou que, se a rede Labs fosse constituída somente de empresas sob o
controle do contribuinte, e a reestruturação societária consistisse apenas na incorporação de todas e aumento de capital da Nova Labs, então a interposição do Fundo
Delta seria altamente questionável. Entretanto, o cerne da reestruturação foi a aquisição do controle total de outras empresas, que representaram 50% do valor global
pago pela Fleury. A participação do Fundo Delta, com todas as características de
um FIP, foi fundamental nas negociações que culminaram com a concretização do
negócio jurídico desejado. De forma que, na opinião do conselheiro, não há como
não ver os fundamentos econômicos de sua utilização e a existência de nítidos propósitos negociais aí presentes.
Ao fim, determinou que não caberia imputar ao contribuinte o ganho de capital
auferido pelo Fundo Delta, o qual somente será tributado quando do resgate das
suas cotas, de modo que se considera improcedente o lançamento efetuado, devendo ser exonerado o crédito tributário anteriormente exigido.

4.4 Acórdão nº 2402-006.696
Trata-se de acórdão julgado em 04 de outubro de 2018 pela 2ª Turma da 4ª Câmara da 2ª Seção, em que os conselheiros acordaram, por voto de qualidade, em dar
provimento ao recurso de ofício da Fazenda Nacional, restabelecendo a apuração
de ganho de capital conforme determinado no auto de infração realizado pelo fisco
constante no processo nº 16561.720071/201682, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2012
IRPF. GANHO DE CAPITAL. DISSIMULAÇÃO. EMPRESA VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO.
Caracterizado o uso abusivo das formas jurídicas de direito privado com o objetivo de reduzir
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a apuração do ganho de capital em operação de alienação de ações, mediante dissimulação
com utilização de empresa veículo e ausente propósito negocial, impõe-se a desconsideração
do ato ou negócio jurídico, forte no art. 116, parágrafo único, do CTN c/c o art. 167 da Lei n.
10.406/2002 (Código Civil).
MULTA QUALIFICADA.
A qualificação da multa, nos termos do artigo 44, II, da Lei 9.430/1996, requer a identificação,
na conduta praticada pelo sujeito passivo, de sonegação, fraude ou conluio, previstas, respectivamente, nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964. A dissimulação, consubstanciada em abuso
de formas jurídicas de direito privado, mesmo com utilização de empresa veículo e ausente
propósito negocial, sem que reste comprovada fraude documental, não enseja a aplicação da
multa de 150%, vez que há evidente distinção entre o planejamento tributário sem propósito
negocial e a sonegação dolosa e fraudulenta de tributos, não se caracterizando, destarte, o
dolo, em seus aspectos subjetivo (intenção) e objetivo (prática de um ilícito).”

A fiscalização apontava a ocorrência de omissão de ganho de capital auferido
pelo contribuinte Mário Araújo Alencar Araripe na alienação de cotas das empresas Santa Mônica Energias Renováveis S/A; Santa Úrsula Energias Renováveis S/A;
São Benedito Energias Renováveis S/A e São Domingos Energias Renováveis S.A.,
em decorrência de planejamento tributário abusivo, com a utilização de fundo de
investimento interposto.
Alegou que o contribuinte incorreu no uso abusivo das formas jurídicas de direito
privado com o único objetivo de reduzir a apuração do ganho de capital nas operações de alienação, utilizando-se de artifício consubstanciado na alienação das ações
das companhias eólicas para o fundo de investimento SALUS FIP (empresa veículo),
sem qualquer propósito negocial, apenas para transferir a tributação do ganho de
capital da pessoa física para o fundo com a consequente postergação indevida do
recolhimento de imposto de renda sobre ele incidente.
O conselheiro relator votou por manter o auto de infração realizado pelo fisco,
que afirmava que o contribuinte buscou, mediante uso abusivo das formas jurídicas
de direito privado e sem propósito negocial, somente reduzir a tributação de ganho
de capital decorrente de alienação de ações, mediante dissimulação com utilização
de empresa veículo. Por outro lado, votou por reduzir a alíquota da multa aplicada
de 150% para 75% do valor do imposto devido.

4.5 Acórdão nº 1401-003.037
Trata-se de acórdão julgado em 20 de novembro de 2018 pela 1ª Turma da 4ª Câmara da 1ª Seção, em que os conselheiros acordaram, por voto de qualidade, em negar provimento quanto ao mérito do recurso voluntário da contribuinte Anna Maria
Capella Mantegazza (por responsabilidade), mantendo o auto de infração realizado
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pelo fisco constante no processo nº 16561.720188/2015-85, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 24/01/2011
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE AÇÕES EM ESPÉCIE. TRIBUTAÇÃO.
Constatado que o negócio implementado (alienação de ações em espécie), havia sido iniciado
e conduzido pela pessoa jurídica, extinta às vésperas da conclusão da venda das ações, e não
pelos Fundos de Investimento em Participações (FIP), fato que evidencia o cerne do planejamento tributário efetivado, se justifica o lançamento na pessoa jurídica por meio da responsabilização tributária dos demais sujeitos passivos implicados na ação fiscal).”

O auto de infração foi em decorrência da alienação das ações da Mantecorp Indústria Química Farmacêutica S.A (Mantecorp IQ) à Hypermarcas S.A.
A holding Mantecorp Participações S.A, constituída em 2002, controladora da
Mantecorp Indústria Química Farmacêutica S.A (Mantecorp IQ), a qual tinha como
acionistas os membros da Família Mantegazza, foi extinta conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06/12/2010.
Logo em seguida, as ações da Mantecorp IQ foram transferidas para as pessoas
físicas daquela família e, subsequentemente, para um FIP. Posteriormente, no dia
18/12/2010, apenas 2 dias depois, as ações já em propriedade do FIP foram alienadas à Hypermarcas S.A, sendo parte em dinheiro e parte por meio de incorporação
de ações.
A fiscalização argumentou que a extinção da holding e a posterior transferência
das ações para o FIP, embora realizadas com aparência de legalidade, foram feitas
com o único propósito de fugir da tributação do IRPJ e da CSLL que incidiria sobre o
ganho de capital que seria pela holding. Em síntese, o fundo foi parte integrante do
planejamento abusivo para fugir da tributação do IRPJ e da CSLL que seriam devidos
pela Mantecorp Participações S.A.
O fisco arguiu que, em um curto lapso temporal de 12 dias, extinguiu-se a controladora (holding) da empresa operacional, passou-se o controle para as pessoas
físicas, transferiram-se as ações para o FIP e assinou-se o contrato de alienação, redundando em uma carga tributária bem menor do que realmente deveria ser.
Para a fiscalização, teria ocorrido uma operação simulada (alienação das ações
da Mantecorp IQ pelos fundos de investimento) e uma dissimulada (alienação das
ações da Mantecorp IQ pela Mantecorp Participações S.A.), fundamentando a requalificação dos fatos com base no inciso I do artigo 167 do Código Civil.
Dessa forma, a autoridade fiscal defendeu que se trata de um planejamento tributário abusivo, realizado por meio de um ato simulado e que, na verdade, a real
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alienante foi a holding controladora Mantecorp Participações S.A, a qual deveria ter
contabilizado e declarado o ganho de capital e os consequentes tributos IRPJ e CSLL,
resultantes da alienação da Mantecorp IQ à Hypermarcas S.A.
O conselheiro relator responsável pelo voto vencedor concluiu que a reestruturação do grupo foi realmente caracterizada como um planejamento tributário abusivo
e que a extinção da holding às vésperas da conclusão da venda das ações não é
oponível ao fisco, devendo o ganho de capital ser apurado pela holding, por meio
da responsabilização tributária dos demais sujeitos passivos implicados na ação fiscal, e não pelo FIP.

4.6 Acórdão nº 2301-005.933
Trata-se de acórdão julgado em 14 de março de 2019 pela 1ª Turma da 3ª Câmara da 2ª Seção, em que os conselheiros acordaram, por maioria dos votos, em
negar provimento, quanto ao mérito, ao recurso voluntário da contribuinte Maria
Elisa Telles Figueiredo, mantendo o auto de infração realizado pelo fisco constante
no processo nº 10380.725189/2017-20, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Data do fato gerador: 09/08/2012, 21/02/2013, 09/11/2015, 07/10/2016
FIP. AUSÊNCIA DE FINALIDADE NEGOCIAL. Desprovido de finalidade negocial o Fundo de Investimento em Participação FIP, constituído por uma única investidora, com um único investimento ao qual não foi aportado qualquer investimento adicional ou ato de gestão visando
seu crescimento/desenvolvimento ou saneamento e cuja permanência no FIP durou alguns
dias. FIP.
DESCONSIDERAÇÃO. LEGALIDADE. É desprovida de base a acusação de que a desconsideração
do FIP afronta ao princípio da legalidade, dado que foi devidamente avaliado que a interposição do FIP no lugar da autuada tratou-se de manobra para evadir tributação de ganho de
capital.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. SIMULAÇÃO. DOLO. Estando comprovada a prática deliberada de simulação, portanto, estando caracterizados o dolo e sonegação, cabe a qualificação da multa de ofício).”

Trata-se de lançamento de ofício de IRPF em decorrência da omissão de ganhos
de capital na alienação de ações. A fiscalização alegava que o grupo familiar utilizou
um planejamento tributário abusivo, com a criação, sem propósitos negociais, de
Fundos de Investimento em Participações com o intuito de se eximir do pagamento
do imposto devido sobre ganho de capital na venda da empresa Ypióca Agroindustrial de Bebidas S/A, uma das empresas pertencentes à holding.
O grupo extinguiu a empresa holding após transferir suas participações societárias para o Telles Fundo de Investimento em Participações (TELLES FIP), como forma
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de integralização das cotas deste, que por sua vez teve suas cotas transferidas para
o Alvorada Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (ALVORADA FIM),
também para fins de integralização das cotas do último. As operações societárias
foram realizadas quase que concomitantemente à venda da empresa fabricante de
bebidas Ypióca Agroindustrial de Bebidas S/A.
Com a criação do Fundo de Investimento (TELLES FIP) e com a posterior integralização das cotas do fundo com as ações da Telles Participações e, consequentemente, de todas as empresas do grupo, dentre elas a recém-criada e logo em seguida
alienada, Ypióca Agroindustrial de Bebidas S/A, os rendimentos provenientes de
ganho de capital, decorrentes da alienação desta empresa passariam a ser do fundo
(TELLES FIP), e não mais da Telles Participações (holding).
A fiscalização alegou, ainda, que o curto lapso temporal entre as operações demonstra que a venda da Ypióca já estava previamente ajustada, aguardando-se,
apenas, a criação dos fundos, para que não fosse necessário o recolhimento dos
tributos relativos ao ganho de capital da venda, pois com fundos, as alienações de
ativos teriam tributação favorecida.
Ao considerar o planejamento tributário abusivo, a autoridade lançadora desconsiderou a integralização das cotas do TELLES FIP com as ações da empresa Telles
Investimento em Participações S/A, bem como a posterior integralização das quotas
do Alvorada FIM com as quotas do TELLES FIP e efetuou os lançamentos nas pessoas
físicas sócias da TELLES FIP, como reais alienantes.
No julgamento, o conselheiro relator concluiu que: a) as operações societárias
ocorreram sem finalidade negocial (não houve justificativa para sua ocorrência); b)
as operações societárias ocorreram em um curto espaço de tempo, o que evidencia
ainda mais o objetivo das partes; e c) os fundos criados são desprovidos de finalidade negocial. De forma que julgou como válido o lançamento referente ao ganho de
capital da alienação da Ypióca Bebidas.

5 Conclusão
Conforme demonstrado ao longo do trabalho, os Fundos de Investimento em
Participações possuem diversas vantagens fiscais previstas na legislação. Essas regras tributárias mais vantajosas fizeram com que os FIP se tornassem um veículo de
investimento muito procurado para investimento e desinvestimento em empresas.
A isenção da carteira dos fundos, a possibilidade de diferimento da tributação
para o momento da amortização, resgate, ou liquidação das cotas dos fundos, con112

forme previsto no art. 2º da Lei nº 11.312, de 2006, e a forma mais benéfica de apuração do ganho de capital na alienação de participações levaram à utilização dos FIP
em planejamentos tributários em reestruturações societárias e em gestão de patrimônio, desvirtuando sua finalidade prevista nas regras da CVM.
Os FIP são voltados para a aquisição de participação em sociedades, que, após
adquirir as ações, promovem a capitalização e o desenvolvimento dos negócios e o
aprimoramento da governança da investida, com efetiva influência na definição de
sua política estratégica e na sua gestão, com o objetivo de posteriormente realizar
o desinvestimento com lucro. No entanto, os FIP, em alguns casos, estão sendo utilizados em restruturações societárias com o intuito de se obter a otimização da carga
tributária potencialmente incidente no ganho de capital que seria verificado caso a
venda de ações fosse realizada diretamente por uma pessoa física ou jurídica.
Trata-se de um planejamento tributário que consiste em, primeiramente, transferir a participação do cotista, pessoa física ou jurídica, para um FIP, para em seguida
realizar a venda. Os FIP são inseridos na estrutura do grupo empresarial, sem qualquer propósito negocial, para tentar fazer parecer que o verdadeiro vendedor é o
fundo e, dessa forma, o responsável pela apuração do ganho gerado na alienação.
Em um primeiro momento, essas reorganizações societárias aparentam ser lícitas.
No entanto, ao se averiguar o conjunto dos eventos como um todo, percebe-se que
o objetivo preponderante das operações é aproveitar as vantagens tributárias que
o FIP proporciona.
O fisco tem enquadrado essas transações como planejamentos tributários abusivos, desqualificando o negócio jurídico original para efeitos fiscais e requalificando-o segundo a descrição normativo-tributária pertinente à situação que foi encoberta
pelo desnaturamento da função objetiva do ato. Essas autuações acabam sendo
questionadas administrativamente pelos contribuintes e julgadas pelo Carf.
No Carf, o assunto ainda é recente e conta com jurisprudência ainda escassa.
Constata-se, dos acórdãos analisados no presente trabalho, que o principal critério levado em conta para a caracterização da utilização do FIP como planejamento
tributário lícito ou abusivo é se o FIP cumpriu a sua função precípua prevista nas
normas da CVM, em especial a ICVM n°578, de 2016, que é uma comunhão de investidores dispostos a adquirir participações societárias, capitalizar a empresa, definir uma estratégia de crescimento, exercer obrigatoriamente a efetiva influência
na gestão da empresa, implantar mecanismos de aprimoramento da governança,
valorizar as ações e, ao fim, vender com lucro essa participação. Caso a finalidade do
fundo seja desvirtuada, há caracterização do FIP como um instrumento de planejamento tributário abusivo.
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O Carf leva ainda em consideração como critérios para enquadramento da utilização do FIP como instrumento de planejamentos tributários abusivos se o fundo é
constituído por um único ou um grupo pequeno de investidores, e se esses investidores são os antigos cotistas PF ou PJ da empresa a ser investida, se a investida é o
único investimento do fundo, se houve capitalização na investida, se houve a prática de qualquer ato de gestão visando seu crescimento e desenvolvimento, além
do tempo transcorrido entre o investimento na investida e a venda. Operações que
não atendam esses critérios, todos característicos da essência dos fundos em participações, são enquadradas como manobras meramente artificiais, pois consistiriam
em atos ou negócios jurídicos estruturados sem nenhuma substância econômica ou
propósito negocial, nas quais os fatos não correspondem à realidade da negociação,
com o único objetivo de reduzir tributo.

Notas
Ano de Conclusão: 2019.

1

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Plano Anual da Fiscalização da Receita Federal do Brasil para 2017. Disponível em: http://idg.

2

receita.fazenda.gov.br/dados/resultados/fiscalizacao/arquivos-e-imagens/plano-anual-de-fiscalizacao-2017-e-resultados-2016.
pdf#page34. Acesso em: 23 jun. 2019.
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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
ABUSIVO E A APLICAÇÃO DA
MULTA QUALIFICADA: ELUSÃO
OU EVASÃO FISCAL?
Abstract
This study was developed around the main objective of proposing a legal answer
to the question involving the differentiation between abusive tax planning and tax
evasion. Those corresponding to the manipulation of lawful legal forms that result in
atypical illegality (illicit avoidance), this understood as illicit conduct (simulation and
fraud) practiced in order to hide the taxable event or the elements characterizing the
tax obligation. The present research demonstrates that the qualification of the fine in
tax planning considered fraudulent by the inspection (evasion), has little adherence
to Carf, being maintained in only 43% of the analyzed judgments. Even when the
artificiality of operations is confirmed by the second instance, without coherence
with the typical cause and dissociated from the factual reality (simulated), these
aspects may not be considered sufficient by the administrative court to prove the
intent required to characterize the tax fraud, defined in art. 72 of Law nº 4.502/64.
There is some confusion in the differentiation between tax crime (felony criminal
offense) and civil tax fraud, with the undue expansion or extrapolation of the rules for
applying and grading penalties for tax offense, for the criminal law context, with its
own rules, formalisms and specific requirements (typicality, subjective element). The
results of the research confirm a context in which the combination of (a) conceptual
indeterminacy in the administrative court, (b) lack of regulation of anti-tax rules, (c) tax
penal policy adopted by the Brazilian State (minimal intervention), create incentives to
low compliance of taxpayers and lack of equity in the national tax system.
Keywords: tax planning; qualified penalty; simulation; deceit; tax avoidance; tax
evasion; tax elusion; fraud and concealment.

Resumo
O presente estudo foi desenvolvido em torno do objetivo principal de se propor
uma resposta jurídica para a questão envolvendo a diferenciação entre planejamen123

tos tributários abusivos e evasão fiscal. Aqueles correspondendo a manipulação de
formas jurídicas lícitas que resultam em ilicitude atípica (elisão ilícita), esta compreendida como conduta ilícita (simulação e fraude) praticada com o intuito de ocultar
o fato gerador ou os elementos caracterizadores da obrigação tributária. A presente
pesquisa demonstra que a qualificação da multa nos planejamentos tributários considerados fraudulentos pela fiscalização (evasão), possui pouca aderência no Carf,
sendo mantida em apenas 43% dos acórdãos analisados. Mesmo quando confirmada pela segunda instância a artificialidade das operações, sem coerência com a
causa típica e dissociada da realidade fática (simuladas), estes aspectos podem não
ser considerados suficientes pelo tribunal administrativo para comprovação do dolo
exigido na caracterização da fraude fiscal, definida no art. 72 da Lei nº 4.502, de 1964.
Verifica-se certa confusão na diferenciação entre crime tributário (infração penal) e
ilícito tributário (infração tributária), com a indevida ampliação ou extrapolação das
regras de aplicação e graduação de penas para infrações tributárias, para o plano do
direito penal, com regras próprias, formalismos e exigências especificas (tipicidade,
elemento subjetivo). Os resultados da pesquisa confirmam um contexto em que a
conjugação da (a) indeterminação conceitual no tribunal administrativo, (b) falta de
regulamentação de normas antielisivas, (c) política penal tributária adotada pelo Estado Brasileiro (intervenção mínima), criam incentivos à baixa conformidade fiscal
dos contribuintes e à falta de equidade do sistema tributário nacional.
Palavras-chave: planejamento tributário; multa qualificada; simulação; dolo; elisão; evasão; elusão; fraude e dissimulação.
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1 Introdução
1.1 Contextualização
A fiscalização de planejamentos tributários abusivos – PTA2 faz parte do plano
estratégico da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB para garantir a
arrecadação necessária ao funcionamento do Estado e a redução do gap tributário.
Em seu relatório anual referente ao ano calendário de 2019,3 a RFB informa o encerramento de 3.209 procedimentos fiscais envolvendo PTA e fraudes tributárias,
com a constituição de crédito tributário de 94,2 bilhões de reais e a programação
de novas ações envolvendo tanto a área de tributos internos como a de comércio
exterior. Nestes procedimentos, quando comprovadas pela autoridade tributária as
situações qualificadoras de sonegação, fraude ou conluio (arts. 71, 72 e 73 da Lei nº
4.502, de 30 de novembro de 1964), o lançamento é efetuado com a aplicação da
multa proporcional de 150%, nos termos do art. 44, § 1º, da Lei nº 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Em 2019 foram elaboradas pelos Auditores-Fiscais 2.963 representações fiscais
para fins penais, que correspondem a 27,24% de todas as ações fiscais encerradas
naquele ano. Essas representações são encaminhadas ao Ministério Público Federal
– MPF (titular da ação penal), após o lançamento definitivo na esfera administrativa,
quando identificados indícios de ocorrência de crimes contra a ordem tributária.
O estudo da evasão fiscal no Brasil, com dados do exercício de 2018, elaborado pelo
Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional – Sinprofaz,4 estima uma
sonegação de 23,1% da arrecadação tributária, correspondente a R$ 524,9 bilhões ou
7,7% do PIB de 2018. Em que pesem as divergências sobre a metodologia e a confiabilidade dos resultados dessas estimativas, servem como parâmetro do gap de cumprimento tributário para atuação da administração tributária no combate à sonegação
fiscal e cumprimento de sua missão institucional de promover a justiça fiscal.
A contraposição entre os princípios constitucionais da liberdade de inciativa, função social da empresa e a capacidade contributiva é um tema central na doutrina
e na aplicação do direito tributário. A liberdade para se auto-organizar de forma a
obter a menor carga tributária possível seria absoluta ou teria o Estado o dever de
estabelecer limites aos planejamentos tributários com o intuito de assegurar um
sistema tributário justo, isonômico e progressivo? Os planejamentos tributários praticados por meio de instrumentos jurídicos válidos, mas com finalidade exclusiva
de contornar a norma de incidência tributária (vício de causa), devem ser desconsi125

derados e requalificados pelo fisco? A comprovação de prática de atos ou negócios
jurídicos simulados configura hipótese de qualificação da multa (Lei nº 9.430, de
1996, art. 44, § 1º)? Pela jurisprudência mais recente do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – Carf, verifica-se que a multa qualificada – importante instrumento
disciplinador da política tributária – tem caído em desuso naquele órgão administrativo, em função de divergências conceituais e de interpretação dos diplomas legais.
A utilização de conceitos próprios do direito penal é a principal razão identificada
para justificar a impossibilidade de aplicação da penalidade agravada. Defende-se,
neste artigo, a tese de que o direito tributário não depende da análise dos elementos volitivo e cognitivo do agente, com a necessária individualização da conduta
dos administradores, para comprovação do dolo exigido na aplicação de sanção
pecuniária contra a pessoa jurídica. Ao contrário, a comprovação da circunstância
qualificadora prevista na legislação tributária é objetiva, aceitando-se como prova
do dolo os atos e fatos externados pela empresa, que em seu conjunto comprovem a simulação (resultado incompatível com a causa jurídica declarada). Sendo
a pessoa jurídica desprovida de consciência ou vontade (capacidade penal), resta
prejudicada a utilização de conceitos do direito penal para fins de comprovação do
dolo exigido na legislação tributária.
Prevalecendo essa tendência restritiva em relação à aplicação da multa qualificada no tribunal administrativo, associada à trava da Sumula Vinculante 24 do STF
(a qual vincula o início da persecução penal ao término do processo administrativo fiscal) e a política penal tributária adotada pelo Estado Brasileiro, permitindo a
suspensão da pretensão punitiva mediante parcelamento dos débitos ou mesmo
a extinção da punibilidade dos crimes tributários pelo recolhimento do tributo devido, resta estabelecido um conjunto de incentivos à sonegação fiscal.6 Conforme
modelo seminal de Graetz, Reinganune e Wild,7 os contribuintes agem estrategicamente em função desses incentivos, de forma a maximizar a utilidade esperada,
dada a probabilidade de serem auditados, associada à alíquota do imposto e multa
incidentes sobre a renda sonegada.
Neste contexto de benefícios oferecidos aos sonegadores, com uma opção clara do Estado pela intervenção penal mínima nos delitos tributários, surge algumas
questões a serem trabalhadas na presente pesquisa. Quais as sanções administrativas disponíveis ao fisco para combater a sonegação fiscal e garantir a ordem tributária? Os procedimentos e meios de prova utilizados para aplicação destas sanções são disciplinados exclusivamente pelo direito tributário ou possuem alguma
conexão com o direito penal? Qual a tendência predominante na jurisprudência do
tribunal administrativo quanto à aplicação de sanções no contencioso envolvendo
planejamentos tributários abusivos?
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1.2 Objetivo e Metodologia
Definido o tema de pesquisa, o estudo foi desenvolvido em torno do objetivo
principal: através de uma lógica científica, propor uma resposta jurídica para a questão envolvendo a diferenciação entre planejamentos tributários abusivos e evasão
fiscal. Aqueles correspondendo a manipulação de formas jurídicas lícitas que resultam em ilicitude atípica (elisão ilícita), esta compreendida como conduta ilícita (simulação e fraude) praticada com o intuito de ocultar o fato gerador ou os elementos
caracterizadores da obrigação tributária. Essa diferenciação traz consequências no
momento da qualificação da multa.
Além da revisão doutrinária sobre os conceitos relacionados ao tema de pesquisa, será apresentada a jurisprudência recente do Carf, envolvendo planejamentos
tributários abusivos, com a consolidação das patologias identificadas, elementos de
prova e fundamentação legal utilizada para aplicação da multa qualificada nos casos
de sonegação e fraude definidos nos arts. 71 e 72 da Lei nº 4.502, de 1964.
A pesquisa jurisprudencial partiu de uma compilação das decisões do Carf no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2019, versando sobre planejamento tributário abusivo, com aplicação de multa qualificada (pesquisa por palavras-chave nas
ementas dos acórdãos). Essas decisões foram analisadas e sistematizadas em função
das hipóteses de pesquisa a serem testadas: (1) nos lançamentos com caracterização
de fraude fiscal, fundamentados na prática de atos ou negócios jurídicos simulados,
a multa qualificada de 150% (Lei nº 9.430, de 1996, art. 44, § 1º) aplicada pela fiscalização é mantida pelo Carf (grau de aderência); (2) a demonstração da artificialidade
dessas operações, sem coerência com a causa típica e dissociada da realidade fática,
é considerada suficiente pelo tribunal administrativo para comprovação do dolo exigido para caracterização da fraude fiscal, definida no art. 72 da Lei nº 4.502, de 1964.
A partir do marco teórico escolhido, foram feitas comparações e críticas sobre as
diferentes interpretações adotadas nessas decisões para os dispositivos legais relacionados ao tema de pesquisa. Concluindo, dentre as diversas teses possíveis, será
detalhada aquela considerada como a mais adequada para responder às questões
jurídicas enfrentadas nesta pesquisa (lege lata): A fraude fiscal – real intenção de
enganar o fisco – não seria ínsita aos atos praticados com simulação, no sentido de
falseamento da realidade e mascaramento do fato gerador tributário? Há diferença
conceitual entre a simulação prevista no art. 149, VII, e a dissimulação prevista no
art.116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional – CTN?
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2. Planejamento Tributário
2.1 Dos Conceitos de Elisão, Evasão e Elusão
O planejamento tributário pode ser definido como a conduta do contribuinte
voltada a reorganização de seus negócios, através de arranjos ou substituições jurídicas respaldadas pelo direito positivo, de modo a evitar a configuração do fato
gerador tributário ou sua configuração em hipótese com menor carga fiscal. Para
Marco Aurélio Greco, o planejamento e a elisão fiscal retratam a mesma realidade,
correspondendo o primeiro aos atos lícitos praticados pelo contribuinte para obtenção de economia fiscal e a segunda aos efeitos daquela conduta.8
Diva Malerbi utiliza as seguintes qualificações jurídicas para diferenciar os institutos de elisão e evasão: (a) abstenção de incidência pura e simples; (b) elisão em
sentido estrito ou via jurídica lícita menos onerosa; (c) evasão em sentido estrito ou
via jurídica, ilícita menos onerosa; (d) simulação ou ocultação do fato imponível por
meio de forma aparente de legitimidade; (e) fraude ou ocultação pura e simples de
fato imponível ocorrido.9
Para Paulo Roberto Lyrio Pimenta, representante da corrente positivista, o planejamento tributário é exercido nas lacunas da lei e possui fundamento jurídico –
constitucional nos princípios da livre-inciativa, livre concorrência e na garantia do
direito de propriedade. Para o autor, seria válida uma forma jurídica adotada com
propósito exclusivamente elisivo, sendo desnecessária a existência de propósito negocial para a realização de planejamento tributário (entendido como sinônimo de
elisão tributária). A distinção entre a elisão e a evasão (fraude) residiria no critério
temporal (em relação ao fato gerador) e na licitude dos meios empregados. Reconhece a figura da elusão tributária como a celebração de negócios jurídicos sem
causa, para evitar a incidência da norma impositiva tributária, a qual seria alcançada
pelo parágrafo único do art. 116 do CTN (observado o procedimento previsto na lei
do ente tributante).10
Heleno Torres, ao comentar a tentativa de regulamentação da Declaração Obrigatória de Planejamentos Tributários (DPLAT) pela Medida Provisória nº 685, de 21
de julho de 2015, destaca a relevância do princípio que exige a função social da propriedade privada (art. 5º, XII da CF), “a justificar o necessário equilíbrio entre o poder
de tributar e a autonomia privada”. Para o autor, aquela “declaração antielusiva” –
alinhada ao Plano de Ação 12 (Mandatory Disclosure Rules) do Programa Base Erosion and Profit Shifting – BEPS da OCDE – teria como objetivo facilitar a verificação,
pelo fisco, da relação entre forma e substância dos atos, permitindo uma melhor
128

qualificação e separação dos casos de evasão, elusão e planejamento lícito.11 O art.
7º da referida MP elencava os atos ou negócios jurídicos que, ao acarretar supressão,
redução ou diferimento de tributo, deveriam ser declarados: a) atos ou negócios
jurídicos sem razões extratributárias relevantes; b) forma não usual, que utilizasse
negócio jurídico indireto ou contivesse cláusula que modificasse os efeitos do contrato típico; c) negócios jurídicos específicos previstos em regulamento. No mesmo
artigo, Torres conclui que essa declaração permitiria a correta qualificação da elusão
tributária, mediante identificação de negócios desprovidos de causa jurídica, com
ausência apurada por meio de provas e afastada a insegurança jurídica dos meios
fundados em repercussões econômicas.
A elusão diferencia-se da evasão, visto que, enquanto esta pressupõe o ocultamento, aquela constitui-se de atos transparentes, declarados ao fisco, mediante arranjos jurídicos atípicos e com abuso de formas, para furtar-se à incidência tributária.
Na evasão há um descumprimento direto do ordenamento (ilícito típico), enquanto
na elusão a infração ocorre de forma indireta (ilícitos atípicos), cuja sanção é a requalificação jurídica para efeitos fiscais.12
Para Ricardo Lobo Torres, baseando-se na jurisprudência de valores (primazia dos
princípios) e no pós-Positivismo, considera-se lícito apenas o planejamento fiscal
que não seja maculado por alguma forma de abuso de direito e ilícito a “elisão abusiva ou o planejamento inconsistente”. Ainda segundo o autor, no direito comparado
encontram-se dois testes principais para caracterização da elisão abusiva: propósito negocial (business purpose test), desenvolvido nos Estados Unidos, e o teste
da proporcionalidade, adotado pelo Código Tributário Alemão, referente a arranjos
jurídicos com abuso de forma.13 Essas duas figuras constavam do texto da Medida Provisória nº 66, de 29 de agosto de 2002 (art. 14, §§ 2º e 3º), que visava regular a norma
geral antielisiva do art. 116, parágrafo único, do CTN, rejeitados pela Lei nº 10.637, de 30
de dezembro de 2002.
Para Eduardo de Andrade,14 a visão clássica de planejamento tributário (anterioridade, licitude e sem simulação), para definir se há elisão ou evasão fiscal, não seria a
mais adequada. Isso porque a fraude prevista no art. 72 da Lei nº 4.502, de 1964, corresponderia a prática de condutas de contorno da norma jurídica tributária, praticadas com o intuito de obter tributação mais favorável, disciplinada por outra norma
(exatamente a feição da fraude à lei do direito civil). Não há a ocorrência do fato gerador ou esse ocorre de forma modificada, justamente porque houve um contorno
malicioso da lei tributária que prescreve a sua ocorrência. O elemento subjetivo da
fraude do art. 72 restaria comprovado se os atos de contorno fossem motivados pelo
desejo de suprimir ou reduzir a tributação e, portanto, realizados de forma consciente. O fato de o contribuinte declarar os arranjos jurídicos ou negócios indiretos
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utilizados para burlar a norma imperativa não desqualificaria a fraude. A declaração
da conduta de contorno seria parte integrante da fraude, com o intuito de enganar
a administração tributária quanto à correta qualificação jurídica dos fatos.
Para Paulo de Barros Carvalho,15 apenas após a ocorrência do fato gerador, caso
o contribuinte venha a praticar atos com o intuito de ocultá-lo ou modificá-lo de
forma artificiosa (“ocultando a realidade do direito”), estaria a fiscalização diante de
operações simuladas, passíveis de desconsideração e aplicação de sanções. Considera necessária a comprovação de algum desvio jurídico na declaração de vontade
do contribuinte (abuso de forma) para caracterizar a intenção de burlar o fisco ou
ocultar a ocorrência do fato jurídico tributário. Caso contrário, a vontade declarada
deve ser considerada real e efetiva, condizente com a legítima e lícita finalidade de
obter a menor carga tributária possível. Em face do princípio da estrita legalidade e
da tipicidade fechada, que norteiam o direito tributário, Carvalho afirma que “apenas os atos fraudulentos, praticados com o único intuito de ocultar o verdadeiro
negócio efetivado, mascarando o fato jurídico, são suscetíveis de desconsideração
pela autoridade fiscal, com a correspondente lavratura do auto de infração.” As figuras da sonegação e da fraude teriam em comum o propósito de ocultação: pratica-se
o ato prescrito na regra matriz de incidência tributária, mas impede o seu conhecimento, mediante mascaramento do negócio celebrado (simulação) ou por meio
de atos que modificam ou excluem ilicitamente as características do fato (fraude).
Conclui o renomado autor que, para desconsiderar o negócio jurídico praticado por
atos atípicos, não basta que os seus efeitos econômicos sejam semelhantes aos de
atos típicos com a exata qualificação jurídica prevista na hipótese normativa. Seria
imprescindível a comprovação, pelo fisco, da ocorrência de alguma ilicitude na realização desses atos, nos exatos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502, de 1964.
Entende-se como relevante, para compreender o sentido de fraude consignado
no art. 72, a diferenciação entre agressão direta à lei tributária (contra legem) e a
violação indireta ao ordenamento tributário (fraude à lei). A partir dessa análise, pode-se compreender a discussão de relevo na jurisprudência analisada neste estudo:
houve uma conduta intencional em fraudar o fisco ou apenas uma divergência de
subsunção do fato jurídico à norma de incidência? Nesse ponto cumpre destacar a
ressalva feita por Marco Aurélio Grego16 de que qualquer operação praticada por
meio de ato ilícito para redução da carga tributária está fora do campo de planejamento tributário. Ilícito entendido como descumprimento de qualquer dever
jurídico ou que viole direito atribuído a outrem. Assevera o autor que “se alguém
disser: aqui houve um planejamento com uso de uma falsidade, a rigor não está se
referindo a um planejamento porque falsidade é ato ilícito”. Contudo, não há consenso doutrinário nem em relação a essa ilicitude do falseamento da realidade, a ser
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abordada adiante entre as patologias que contaminam o planejamento. Cumpre
antecipar que alguns autores defendem a tese de que existiria uma “simulação sem
fraude”, ou realizada mediante condutas lícitas.

2.2 Patologias do Planejamento Tributário: Abuso de
Direito, Fraude à Lei e Simulação
O planejamento tributário, em função do direito de auto-organização e livre iniciativa, desde que exercido mediante práticas lícitas e eficazes que evitem a ocorrência
do fato gerador, não deve ser considerado, a priori, como um ilícito decorrente da supressão ou redução de tributos. Ocorre que, mesmo quando consideradas lícitas em
relação ao aspecto formal, certos arranjos ou substituições jurídicas geram incerteza
quanto à adequação do formato ou função pretendida ao respectivo perfil objetivo
da norma de cobertura com menor carga fiscal. Se acometidas por alguma patologia,
as condutas do contribuinte tornam-se inoponíveis ao fisco (planejamento tributário
abusivo). A depender da patologia (abuso de direito, fraude a lei ou simulação) e da
conduta, além da desconsideração do negócio jurídico, podem ocorrer sanções administrativas (pecuniárias) e/ou penais.17
Para Marco Aurélio Greco,18 a patologia da fraude à lei, que contamina o planejamento tributário e o torna imponível ao fisco, não viola diretamente a letra da lei
(contra legem), mas os seus preceitos e finalidades (ordenamento jurídico). Nesse tipo
de conduta, há um contorno da norma que se pretende evitar, por meio de atos lícitos,
regulados pela norma de cobertura. No direito civil a fraude à lei é hipótese de nulidade do negócio jurídico, não de ato ilícito como no caso do abuso de direito. Tampouco
visa enganar diretamente a pessoa da vítima (portanto, não se confundindo com a
fraude em seu sentido penal). De acordo com o autor, pode-se identificar duas situações distintas de fraude: 1) a fraude à lei, em que há violação indireta ao ordenamento
jurídico, frustrando os efeitos da lei imperativa; 2) a fraude contra o fisco, em que o
agente agride diretamente a lei tributária, de modo a esconder ou impedir a ocorrência do fato gerador do tributo. Defende que as duas categorias (abuso de direito
e fraude à lei) são aplicáveis ao direito tributário independentemente de lei expressa
que as preveja, visto que situadas no plano dos fatos, sem interferências na legalidade
e tipicidade das normas tributárias.
Andre Folloni lembra que o conceito de abuso de formas jurídicas constava no art.
86 da versão inicial proposta pela Comissão Especial do Código Tributário, sendo suprimido da versão final do CTN. A partir do Código Tributário Alemão, explica o autor
que o preceito do abuso de forma consiste na identificação de uma forma adequada
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para realização de determinado negócio jurídico, sendo que a utilização de forma alternativa não pode implicar em fraude à lei tributária. Cita o exemplo da operação
“casa e separa” (integralização de capital com o bem a ser alienado e posterior retirada
da sociedade sem apuração de ganho de capital) para demonstrar o abuso de formas
societárias, criadas para outro fim, com o objetivo de fraudar a norma tributária. A escolha de uma forma jurídica lícita, quando considerada isoladamente, constituiria um
direito do cidadão. Contudo, se através de uma visão holística da operação for verificada a obtenção de vantagens tributárias não previstas (fraude à lei), estar-se-ía diante
de uma espécie de abuso de direito. Se descartaria a hipótese de abuso quando a
forma alternativa utilizada se justificasse por razões extrafiscais (propósito negocial).19
Para Marciano Seabra de Godoi, a fraude à lei tributária corresponde à dissimulação
do fato gerador, através de atos ou negócios jurídicos que, apesar de serem reais e efetivos (portanto, não simulados), baseiam-se em normas (comerciais, civis, societárias)
estabelecidas pelo legislador com finalidade diversa daquela que norteou a atuação
do sujeito passivo, distorcendo artificiosamente a causa típica do negócio com o intuito de obter uma vantagem tributária. Essa fraude à lei tributária (fraus legis) não teria
nenhuma semelhança com a fraude fiscal tratada no CTN (art. 149, VII; art. 150, § 4º;
art. 154, parágrafo único) e na legislação criminal (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de
1991), a qual corresponde a uma violação direta à ordem tributária por meios ilícitos.
Esta dissimulação da ocorrência do fato gerador, prevista na norma antielisão, teria um
sentido mais próximo à concepção civilista de fraude à lei ou abuso de direito, do que
às concepções jurisprudenciais norte-americanas (case law) que introduziram o teste
do propósito negocial. Nesse sentido, um planejamento tributário com finalidade exclusiva de economia fiscal, sem burla à causa típica dos negócios jurídicos utilizados,
seria considerado uma elisão lícita oponível ao fisco. Cita como exemplo o desdobramento de uma doação sujeita a determinada alíquota de tributação, em duas ou mais
doações separadas em pequenos intervalos de tempo, sujeitas a menores alíquotas,
como um arranjo jurídico sem distorção da causa típica do negócio. Alerta para a dificuldade prática de aplicação do teste de proposito econômico-negocial (business
purpose test), em função da subjetividade na definição abstrata de um motivo extra
fiscal preponderante (“sendo muito fácil que o organizador do planejamento coloque
uma pitada de elementos negociais quando conceba seu plano”).20
Para Paulo de Barros, a simulação é, “em síntese, uma declaração enganosa da
vontade, visando a produzir efeito diverso daquele que a declaração real da vontade
acarretaria.” Além disso, para caracterizar a ilicitude do ato simulado, imprescindível a
“intenção de prejudicar terceiros ou de violar disposição de lei – isto é, o dolo.”21 Essa
conceituação civilista da simulação como vício de vontade é a linha doutrinária dominante no direito tributário brasileiro.
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Marco Aurélio Grego22 examina a simulação a partir da causa do negócio jurídico
e cita Orlando Gomes como o pioneiro na construção de outra linha de pensamento
em relação à simulação, a qual não estaria no plano da vontade, mas sim no plano da
causa do negócio. Portanto, o parâmetro para definir se há simulação está na comprovação de um motivo real (propósito ou finalidade do negócio) divergente do propósito aparente (“... se a causa do negócio era vender o estabelecimento industrial por
que foi feita uma cisão?”).
Para este estudo, interessam as simulações classificadas pela doutrina como objetivas: aquelas que levam em consideração o negócio jurídico celebrado. Essas podem
ser relativas (um negócio real e outro aparente) ou absolutas (um negócio aparente e
nenhum subjacente). Para Ricardo Mariz, o objeto da simulação seria o fato/negócio
apresentado (inexistente), enquanto o objeto da dissimulação seria o fato real escondido, mas em comum a ambos a ocultação da realidade. Simula-se a realização de um
negócio jurídico não tributado (por exemplo, doação) para ocultar outro real e tributado (venda): esse último dissimulado pelo primeiro através de uma simulação relativa.23
Parte da doutrina ainda defende a interpretação positivista do direito tributário e a
possibilidade ilimitada do planejamento fiscal. Mesmo entre aqueles que concordam
com a constitucionalidade formal e material da norma geral antielisiva introduzida no
CTN pela Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001, existe uma corrente que
a considera uma norma sem eficácia plena e sem aplicabilidade, enquanto não for
editada a lei ordinária reguladora. Alguns consideram que, enquanto não introduzidas
formalmente no direito tributário por lei expressa, as figuras do abuso de direito e
fraude à lei não poderiam ser aplicadas pelo fisco para desconsideração de negócios
lícitos. E ainda existem aqueles que partem do pressuposto de que o planejamento
fiscal abusivo corresponderia a uma subsunção malograda ou erro de interpretação
da norma de incidência, sendo equivocada sua equiparação às condutas com simulação e fraude, tratadas no art. 149, VII, do CTN. Como se verá adiante, toda essa indefinição doutrinária e normativa quanto aos princípios, conceitos e regras que regulam o
direito tributário está refletida no contencioso administrativo, com reflexos negativos
na segurança jurídica, nos custos do sistema tributário, na arrecadação e na capacidade do país de atrair investimentos para o desenvolvimento econômico e social.

2.3 Norma Geral Antielisiva
Nos termos do art. 116, parágrafo único, do CTN, a autoridade tributária 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. O art. 118, por sua vez, estabelece que a definição legal do fato
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gerador é interpretada abstraindo-se a validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, bem como a natureza do seu objeto e dos seus efeitos.
A MP nº 66, de 2002, que tentou regular a norma antielisão, estabelecia como indicativos de condutas dissimuladas a falta de propósito negocial (opção pela forma
mais complexa ou onerosa para a prática de determinado ato) ou o abuso de forma (negócio jurídico indireto, com os mesmos efeitos do ato dissimulado). Estavam
excluídos dessa regulamentação os atos e negócios jurídicos praticados com dolo,
fraude ou simulação.
Não obstante a falta de regulamentação dessa norma, a autoridade fiscal está
obrigada (atividade vinculada) a constituir de ofício o crédito tributário nos casos
em que for constatada conduta simulada ou fraude à lei (art. 118 c/c art. 149, VII,
do CTN). A fraude possui definição em sentido estrito no art. 72 da Lei nº 4.502, de
1964, como circunstância qualificadora da infração tributária. Nesse sentido, afirma
Eduardo Andrade que “nenhuma norma antielisiva necessita ser criada para que a
autoridade fazendária possa afastar o ato em fraude à lei ou simulado, e tributar o
negócio jurídico direto ou o ato dissimulado.” Para o autor, a fraude à lei está contemplada no art. 72 da Lei nº 4.502, de 1964, tanto pelo critério objetivo (contorno
malicioso da norma), como pelo critério subjetivo (ação ou omissão dolosa, com finalidade de impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador). Ressalva que a fraude
do art. 72 não incluiria a simulação relativa, visto que uma vez desconsiderado o ato
simulado, sofreria incidência tributária o ato dissimulado, caracterizando ocultação
do fato gerador (sonegação nos termos do art. 71).24
Carvalho25 argumenta que a lei complementar que acrescentou o parágrafo único ao art. 116 do CTN não trouxe nenhuma inovação ao ordenamento tributário
brasileiro. Ao contrário, serviu apenas para ratificar a regra já existente no art. 149,
VII, do CTN. Ricardo Mariz possui opinião similar, afirmando que “o parágrafo único
do art. 116 refere-se à simulação relativa, categoria dos atos de simulação nocente,
isto é, da simulação que visa prejudicar terceiros, no caso o fisco.” Apoia-se na doutrina civilista para equiparar o conceito de dissimulação adotado na referida norma
como equivalente a simulação relativa, daí considerá-la como norma antievasiva, e
não antielisiva.26
Diverge dessa posição Ricardo Lobo Torres, que considera tratar-se de legítima
regra antielisiva (inspirada no modelo francês), sem nenhuma similaridade com a
regra antissimulação (evasão) já existente no direito brasileiro (art. 149, VII, do CTN).
Essa nova regra teria como alvo a dissimulação do fato gerador abstrato, no qual
o mascaramento se refere à hipótese de incidência, e não ao fato concreto, como
ocorre no caso da simulação relativa ou dissimulação no sentido do direito civil. A
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regra geral antielisiva não anula o ato ou negócio jurídico praticado, como ocorre
na simulação (art. 167 do Código Civil), mas permite sua requalificação para impedir
que o fato gerador e demais elementos constitutivos da obrigação tributária tenham
sua ocorrência dissimulada através de interpretação abusiva da legislação tributária.27 Mesmo entendimento possui Godoi,28 que assim descarta a possibilidade de
tratar-se de norma antissimulação:
“se doutrina e jurisprudência desde há muito retiraram com acerto a simulação do campo da
elisão e a colocaram no campo da evasão, e a própria lei penal já contempla vários de seus
supostos como crime contra a ordem tributária, nos parece totalmente equivocado considerar
que o legislador venha, a estas alturas, determinar que a autoridade administrativa poderá
desconsiderar os atos e negócios simulados.”

Para Lobo Torres, uma das razões para a não conversão em lei dos dispositivos da
Medida Provisória nº 66, de 2002, teria sido o erro do Poder Executivo em tentar regulamentar uma regra geral e aberta antielisiva, definindo casos específicos em que
poderia ocorrer a desconsideração (falta de propósito negocial e abuso de forma).
Essa falta de regulamentação não teria impacto na eficácia da Lei Complementar nº
104, de 2001, posto que a União possui regramento próprio para processo administrativo tributário (Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972). Contudo, criou-se uma
lacuna em relação às sanções penais e administrativas para os casos de elisão abusiva. Ao se equiparar a elisão ilícita à simulação e fraude (art. 149, VII, do CTN), caberia
também a responsabilização penal e a exigência da multa qualificada nos casos de
planejamento tributário abusivo.29

3 Sanções Penais e Administrativas
3.1 Multa Qualificada
Gabriel Troianelli argumenta que, até o início dos anos dois mil, a doutrina não
aceitava uma hipótese intermediária, em que apesar de lícito, o negócio jurídico
praticado pelo contribuinte pudesse ser desconsiderado para fins tributários pelo
fisco. Reinava a dicotomia segundo a qual o negócio praticado pelo contribuinte
para obter redução da carga fiscal era lícito e oponível ao fisco (elisão fiscal), ou era
ilícito e inoponível (evasão fiscal). Contudo, a partir da introdução da norma antielisiva pela Lei Complementar nº 104, de 2001, a jurisprudência administrativa passou
a adotar uma divisão tripartida, com a terceira categoria de negócios que, embora
lícitos, seriam inoponíveis ao fisco, por terem como único ou principal propósito a
redução artificial de tributos. Defende o autor que, nessa nova configuração triparti135

da, apenas aqueles negócios considerados ilícitos poderiam ser objeto de autuação
com aplicação da multa qualificada de 150%.30
Destaca Troianelli31 que a grande polêmica em relação às multas aplicadas nos
autos de infração sobre planejamento tributário decorre da confusão terminológica
quanto à denominação do negócio lícito, mas inoponível ao fisco, por alguns chamados de “elusão ou simulação-dissimulação-elusão, por outros de fraude à lei, ou,
ainda, abuso de direito, abuso de forma, ausência de propósito mercantil ou dissimulação do fato gerador”. Para mitigar essa confusão, o autor defende buscar na lei
tributária o significado (mens legis) das condutas de sonegação e fraude puníveis
com a multa qualificada. A essência comum a ambas as condutas seria a ocultação
do fato gerador ou de algum de seus elementos, mediante apresentação de elementos falsos (fraude) ou omissão dolosa (sonegação), com o intuito de impedir
a correta apuração do tributo devido pela autoridade fiscal. Cita os artigos 13 a 19
da Medida Provisória nº 66, de 2002, assim como sua exposição de motivos, que,
mesmo não tendo sido convertidos em lei, demonstrariam, de forma cabal, que a
intenção do Poder Executivo não era punir os negócios jurídicos lícitos e declarados
pelo contribuinte com a multa qualificada prevista no parágrafo 1º do art. 44 da Lei
nº 9.430, de 1996, mas tão somente desconsiderar os seus efeitos para fins tributários (inclusive com a possibilidade de recolhimento espontâneo acrescido apenas
de multa de mora).
A aplicação da multa qualificada está disciplinada no art. 44 da Lei nº 9.430, de
1996. Com a alteração da redação original e a exclusão da subjetividade implícita no
termo “evidente intuito de fraude”, restringiu-se a discricionariedade interpretativa
por parte da autoridade tributária que, no curso de procedimento fiscal, identifique
as situações qualificadoras de sonegação, fraude ou conluio, descritas nos art. 71, 72
e 73 da Lei nº 4.502, de 1964. Contudo, os referidos artigos possuem uma definição
conotativa das características do ato de sonegação, fraude ou conluio, com muito
mais espaço para interpretação, quando comparada ao sentido denotativo do termo.
McNaughton32 afirma que o art. 1º da Lei nº 8.137, de 1990, descreve em seus
incisos condutas individualizadas que caracterizam fraude ou sonegação (sentido
denotativo). Se o contribuinte omite informação ou presta declaração falsa à autoridade tributária, certamente estaria cometendo sonegação fiscal, definida no art. 71
da Lei nº 4.502, de 1964. Por sua vez, para cometer a fraude fiscal (art. 72), o contribuinte teria que inserir em sua declaração informações para omitir a operação dissimulada encoberta pela fraude e refletir as características do ato simulado. Conclui o
autor que os incisos I a V da Lei nº 8.137, de 1990, envolvem necessariamente atos de
sonegação, os quais podem ou não estar acompanhados de fraude, caso envolvam
operações simuladas que modifiquem as circunstâncias próprias do fato jurídico
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tributário. Faz, portanto, uma vinculação clara entre fraude fiscal e simulação (“... a
fraude, para fins de aplicação da multa qualificada, é a prática de simulação ou dissimulação voluntária que “esconde” a prática do evento tributário...”). Para o autor, a
fraude fiscal possui dois elementos: a) vontade de lesar o fisco, com consciência do
dano ao erário; b) conduta mentirosa com a intenção de dissimular a ocorrência do
fato gerador ou de elementos da obrigação tributária, na concepção do parágrafo
único do art. 116 do CTN (interpretação com a qual se discorda, por se entender que
a dissimulação do parágrafo único alcança os arranjos jurídicos atípicos, não maculados pela ocultação ou falseamento dos fatos tributários). As condutas descritas na
Lei nº 8.137, de 1990, equivaleriam aos tipos de sonegação e fraude previstos nos
arts. 71 e 72 da Lei nº 4.502, de 1964, mas definidas com técnicas legislativas distintas. De forma denotativa, nos crimes contra a ordem tributária, e de forma conceitual (conotativa), na hipótese de incidência da multa qualificada.
Aponta-se uma ressalva em relação a essa associação entre as duas legislações
no que se refere à possível suficiência do processo administrativo para comprovação do elemento subjetivo dos tipos penais tributários ou a alegação de que o dolo
exigido para qualificação da multa deve ser aquele regido pelo direito penal. Como
destacado por McNaugnton, o conceito de fraude do art. 72 é mais amplo do que
as condutas expressamente tipificadas na legislação penal. A primeira propicia um
maior nível de subjetividade ao aplicador do direito. Essa foi uma opção do legislador (redação dada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007), mantendo a hipótese de duplicação da multa vinculada às situações qualificadoras da Lei nº 4.502, de
1964, e não à legislação penal. O controle dessa subjetividade pode ser realizado
por meio de regulação normativa, com maior precisão dos conceitos aplicáveis ao
direito tributário (incluindo a regulação da norma antielisiva), mas não por analogia
à legislação penal.
Conforme ensinamentos de Bitencourt,33 a análise de adequação típica (objetiva
e subjetiva) dos crimes fiscais depende de uma atividade valorativa, um juízo de
subsunção do tipo normativo. A análise objetiva do nexo causal entre as condutas
incriminadas e o resultado de supressão ou redução do tributo. O dolo é demonstrado através do nexo subjetivo entre o agente e o resultado pretendido (consciência e
vontade de fraudar o fisco). Em relação ao crime tipificado no inciso I do art. 1º da Lei
nº 8.137, de 1990 (omitir informação ou prestar declaração falsa), destaca que deve
ser inexatidão ou falsidade de dado relevante, com capacidade de enganar ou levar
o fisco ao erro. No crime de fraude à fiscalização (inciso II), assevera que a inserção de
elementos inexatos ou omissões indevidas nos livros fiscais devem recair sobre fato
juridicamente relevante, que constitua “elemento substancial da obrigação tributária”. Sendo irrelevantes tais irregularidades, não constituiriam falsum idôneo capaz
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de enganar a fiscalização tributária. Não parece haver qualquer dúvida sobre a competência da autoridade tributária para auditar o cumprimento dos deveres instrumentais exigidos pela lei fiscal e identificar omissões ou inexatidões que acarretem
supressão ou redução dos tributos devidos (adequação típica objetiva), relatando
tais condutas na representação fiscal como indícios de crimes fiscais. Contudo, se
for exigido ainda da autoridade fiscal, no âmbito do processo administrativo fiscal, a
comprovação do dolo penal (adequação típica subjetiva), restaria concluída a análise da tipicidade dos crimes tributários, bastando o oferecimento da denúncia e não
a elaboração de representação fiscal para fins penais (notícia crime).
Para Marco Aurélio Greco, há dois tipos de fraude: a fraude penal, quando há dolo
específico de enganar a vítima, e a fraude civil, em que o objetivo é o contorno da
norma imperativa através de outra norma jurídica (fraude à lei). Considerando que o
CTN está impregnado com a doutrina positivista da tipicidade fechada e legalidade
estrita, conclui que a fraude, assim como o dolo e a simulação previstos no art. 149,
inciso VII, do CTN, trata da fraude penal.34
A fraude à lei ou fraude civil, entendida como divergência de qualificação jurídica dos fatos, não estaria alcançada pelo inciso II do art. 44 da Lei nº 9.430, de 1996
(fraude contra o fisco), que exige o intuito de enganar, esconder ou iludir. Na visão
do autor, ficaria prejudicada a qualificação do planejamento tributário como conduta típica de sonegação fiscal prevista no art. 71, caracterizada pela ocultação de
qualquer elemento do fato gerador da obrigação tributária, visto que geralmente
os atos são realizados de forma transparente, devidamente contabilizados e declaradas ao fisco (a operação respaldada pela norma de contorno na fraude à lei ou
sem causa típica, no caso do abuso de direito). Já a fraude do art. 72 prevê a ação
dolosa do contribuinte para impedir, retardar ou modificar as características do fato
gerador, após a realização de atos que iniciam o processo de formação da hipótese
de incidência tributária, ou mesmo após a sua concretização. Nos planejamentos
tributários, em geral, não há essa modificação a posteriori. O contribuinte quer e
pratica determinado fato jurídico real, que considera amparado por determinada
norma de incidência (ou isenção), o qual poderá ser requalificado posteriormente
pela autoridade administrativa.35
Eduardo Andrade36 estabelece a correspondência entre a fraude do art. 72 da Lei
nº 4.502, de 1964, e a fraude do direito civil, com a ressalva de que neste exige-se
apenas o critério objetivo de fraudar a lei imperativa, enquanto na legislação tributária exige-se o elemento subjetivo (dolo). Argumenta o autor que o ato de contornar
maliciosamente a norma de incidência (fraude à lei), corresponde à conduta dolosa
(consciente e intencional) de impedir a ocorrência do fato gerador e, portanto, impõe a aplicação da multa qualificada do art. 44 da Lei nº 9.430, de 1996. A alegada
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transparência do contribuinte, como elemento capaz de descaracterizar a fraude fiscal, aparece com frequência nos acórdãos do Carf, com referência à obra de Marco
Aurélio Greco. Contudo, a declaração da operação e o seu devido registro contábil
não atestam, por si só, a boa-fé do contribuinte.37 O CTN prevê o prazo de cinco
anos para a administração tributária verificar a correspondência dos fatos declarados aos eventos ocorridos no mundo fenomênico (art. 150). Se comprovado pela
fiscalização que foram declarados fatos jurídicos inconsistentes (sem causa ou com
motivação falsa), com o intuito de encobrir/mascarar o real fato gerador praticado,
caracterizado estará o intuito doloso de fraudar o fisco, mediante apresentação de
situação fictícia para dissimulação do fato jurídico praticado de fato. Esse é o conceito de simulação considerado neste estudo: falseamento da realidade, com o intuito
de enganar o fisco. O registro desses atos fictícios em documentos fiscais impõe a
sanção com a multa qualificada (art. 72 da Lei nº 4.502, de 1964), sem prejuízo de
eventual repercussão penal como crime contra a ordem tributária (art. 1º, II, da Lei
nº 8.137, de 2001).
O presente estudo demonstra haver, na jurisprudência atual do Carf e mesmo na
doutrina, envolvendo planejamentos tributários abusivos e aplicação da multa qualificada, uma certa confusão entre crime tributário (infração penal) e ilícito tributário
(infração tributária). Confusão essa que leva à indevida ampliação ou extrapolação
das regras de aplicação e graduação de penas para infrações tributárias previstas
na Lei nº 4.502, de 1964 (definida pelo legislador como parâmetro de aplicação da
multa qualificada), para o plano do direito penal, com regras próprias, formalismos e
exigências especificas (tipicidade, elemento subjetivo).
Ao defender a constitucionalidade da norma antielisiva do CTN, Godoi38 ressalva
a sua ineficácia no âmbito penal, tendo em vista que:
“(...) são patentes as diferenças entre tipo penal na estrutura do delito e a hipótese de incidência na estrutura do tributo, além do que, e talvez principalmente, são diferentes os bens jurídicos protegidos pela tipicidade penal e tributária, a liberdade pessoal num caso e o patrimônio
submetido à tributação no outro.”

Conclui o autor que um certo grau de subjetividade e insegurança jurídica implícitas na regra antielisiva (decorrentes do maior peso atribuído a isonomia e capacidade contributiva) é possível no direito tributário, mas incompatível com o princípio
da legalidade penal. Considera-se adequado esse entendimento, o qual, somado à
competência do MPF para apuração dos delitos tributários, leva à irrefutável constatação de que o dolo exigido na norma tributária para aplicação da multa qualificada
possui regras distintas de configuração em relação àquele do tipo penal.
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3.2 Prova do Dolo no Processo Administrativo Fiscal
No que tange aos delitos fiscais, grande polêmica envolve a exigência do elemento subjetivo do tipo específico implícito, qual seja: a intenção de fraudar o erário no
momento da redução ou supressão dos tributos. Para Marco Aurélio Greco,39 não
se deve “confundir finalidade de um ato e dolo na prática do mesmo ato”. O fato de
o contribuinte realizar negócio jurídico com a única finalidade de obter economia
fiscal não configura, por si só, a conduta dolosa prevista na legislação tributária e
penal. Para sua configuração, são indispensáveis a consciência e a vontade de realização da conduta descrita no tipo legal. O dolo exige a vinculação da vontade à
ação descrita no tipo e não a intenção ligada à finalidade do negócio. Na hipótese
da fraude fiscal definida no art. 72 da Lei nº 4.502, de 1964, a consciência e a vontade
estariam ligadas às condutas de impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador.
Paulo de Barros Carvalho40 afirma ser indispensável, para a caracterização da simulação, a apresentação de provas pela autoridade fiscal que atestem a vontade do
agente em encobrir de forma maliciosa a ocorrência do fato gerador. Sendo necessária, portanto, a demonstração da intenção de fraudar a legislação tributária. Conclui o autor ser inadmissível a utilização de presunções para configuração de fraude,
dolo e simulação, visto que dependem da vontade do agente. Argumenta o autor
que o indício não é suficiente para presumir a ocorrência de determinado fato. Isso
porque a presunção consistiria no “processo lógico em que de um fato conhecido
se infere fato desconhecido e, portanto, incerto”. Reforça a tese do critério temporal,
segundo a qual apenas na hipótese de já ocorrido o fato jurídico tributário, vindo
este a ser ocultado por atos simulados ou modificado de forma ilícita, estaria a fiscalização diante das figuras de sonegação e fraude fiscal. Antes da ocorrência do fato
gerador, o contribuinte teria liberdade absoluta para escolha da forma do negócio
jurídico, sendo inaceitável a sua desconsideração pelo fisco pelo simples fato de seu
resultado econômico ser semelhante ao de outra forma diversamente tributada.
Karem Jureidini Dias argumenta que a utilização de presunção como elemento
de prova a suportar a exigência fiscal é, via de regra, aceita no Carf, já que respeita
a legalidade, não atuando na subsunção e tampouco na relação jurídico-tributária
prevista na norma geral e abstrata, mas apenas na descrição do evento e constituição do fato jurídico. Através de análise jurisprudencial do Carf, demonstra que,
em lançamentos baseados em presunção legal (ex: omissão de receita por depósito
bancário), torna-se mais factível a configuração da fraude quando sua motivação estiver relacionada ao indício (objetivamente comprovado) e não ao fato presumido.
Seria o caso de utilização de interposta pessoa para recebimento dos recursos. Outras motivações relacionadas ao fato presumido também seriam aceitas pela juris140

prudência para configuração da fraude: i) reiterada conduta relacionada à infração
tributária; ii) obtenção de benefício fiscal (ex: enquadramento no Simples) por meio
de infração fiscal (ex: omissão de receita). Por outro lado, identifica a autora situações adotadas como excludente de fraude nos lançamentos por presunção hominis,
como no caso em que há a devida contabilização e declaração ao fisco de todos os
fatos relacionados à suposta infração.41
Muitos autores e a própria jurisprudência do Carf encampam a tese de que o dolo
exigido para configuração da fraude fiscal definida no art. 72 da Lei nº 4.502, de
1964, seria o dolo na concepção do direito penal. Sem a sua comprovação pelas regras deste ramo do direito, incabível a aplicação da multa qualificada. Com a devida
vênia, parece estar-se diante de uma tese falaciosa. A competência para oferecimento da denúncia por crimes contra a ordem tributária, mediante comprovação do
elemento subjetivo dos tipos penais descritos na Lei nº 8.137, de 1990, é do MPF nos
casos de sonegação de tributos federais. Ao Auditor-Fiscal cumpre apenas a representação ao MPF quando identificar indícios de crimes contra a ordem tributária. Por
esta lógica, a aplicação da multa qualificada ficaria sobrestada até a confirmação,
pelo MPF, do elemento subjetivo do tipo penal.
Para Fernanda Vilares,42 a lavratura de auto de infração com aplicação de multa
qualificada fundamentada em conduta dolosa para fraudar a fiscalização e suprimir
a tributação não é suficiente para comprovar o elemento subjetivo, tampouco para
individualização da conduta exigida no processo penal. Acorda-se com essa linha
de raciocínio, a qual desvincula o dolo da fraude fiscal definida no art. 72 da Lei nº
4.502, de 1964, do dolo como elemento subjetivo dos crimes contra a ordem tributária. Não fosse assim, a manutenção do crédito tributário com multa qualificada na
esfera administrativa seria suficiente para início da persecução penal, uma vez que
restariam comprovados, na esfera administrativa, os elementos materiais e subjetivos do tipo. Pelo mesmo raciocínio, entende-se serem equivocadas as decisões
administrativas que derrubam a multa qualificada quando motivadas pela falta de
comprovação do dolo em sua concepção penal.
A situação qualificadora exigida para duplicação da multa está definida em uma
lei da década de 1960, relativa ao imposto sobre o consumo (Lei nº 4.502, de 1964),
que trata especificamente de sanções (pecuniárias, inclusive) para infrações apuradas em processo administrativo (art. 65). Apesar de alguns autores entenderem que
os artigos 71 a 73 dessa lei teriam sido absorvidos pelos crimes tributários estabelecidos na Lei nº 8.137, de 2001, a Lei nº 9.430, de 1996, em seu art. 44, § 1º (com a
redação dada pela Lei nº 11.488, de 2007), manteve a remissão expressa às condutas
definidas naquela norma tributária, independentemente de outras penalidades cabíveis. Cabe, portanto, indagar qual teria sido a motivação do legislador em manter a
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definição legal das figuras de sonegação e fraude independente da legislação penal.
Parece claro que essa opção legislativa decorre das diferenças intransponíveis entre o direito penal e o tributário, cada qual com princípios, conceitos, bens jurídicos
tutelados e procedimentos próprios. No direito tributário, as infrações são apuradas
de forma objetiva, sem maiores preocupações com a intenção do agente. No direito
penal, há necessidade de individualização da conduta e comprovação dos elementos subjetivos do tipo (consciência e vontade), para imputação de culpa. Por outro
lado, no processo tributário é plenamente cabível a atribuição de responsabilidade
à pessoa jurídica pela conduta dolosa de sonegação e fraude (arts. 71 e 72 da Lei nº
4.502, de 1964), sem individualização da conduta de seus administradores. A Constituição não dotou a pessoa jurídica de responsabilidade penal (art. 5º, XLV). Passível
também de questionamento a transposição do conceito do dolo penal, como elemento do tipo subjetivo da conduta, para o processo administrativo tributário, sem
a revisão do conceito de culpabilidade previsto atualmente em nosso ordenamento
jurídico (societas delinquere non potest). Não se defende aqui a desnecessidade de
comprovação do dolo para aplicação da multa qualificada, mas que a essência desse
dolo exigido na norma tributária talvez esteja mais próxima do conceito do Código
Civil (art. 145), como vício de consentimento, caracterizado pelo artifício de enganar
alguém (no caso, o fisco). Uma vez provado, no processo administrativo – inclusive
por presunção baseada em indícios objetivos –, que o contribuinte praticou atos
simulados, que levaram o fisco a incorrer em erro na apuração dos tributos devidos,
resta plenamente justificada a aplicação da multa qualificada, independentemente
de eventual apuração de ilícito penal (com seus critérios próprios de tipicidade e
elementos subjetivos).
Boa parte das impugnações apresentadas no contencioso administrativo sobre
planejamento tributário argumentam que seus atos possuem jurisprudência administrativa e judicial favorável (ou não condenada de forma unânime), baseiam-se
em orientação jurídica e entendimento doutrinário que validam tal operação. Isso
posto, inadmissível a configuração do dolo (vontade e consciência de cometer a
evasão), tratando-se de mera divergência de interpretação ou subsunção à norma
de incidência (elisão inoponível ao fisco). Algumas decisões do tribunal administrativo se baseiam no erro de proibição como justificativa para descaracterizar a conduta
dolosa. Contudo, se o dolo exigido para aplicação da multa qualificada for o dolo em
seu sentido penal (jurisprudência majoritária atual), exige-se coerência do intérprete
e aplicação de todos os preceitos daquele ramo do direito, o qual prescreve que, no
erro de proibição evitável, a culpabilidade persiste, sendo a pena atenuada (art. 21
do Código Penal).43
Portanto, a grande problemática nesse contencioso tributário está em diferen142

ciar as condutas de elisão abusiva (ilícita) e as condutas de sonegação ou fraude. As
primeiras sujeitas à multa de ofício de 75% e as últimas à multa qualificada de 150%
(sem prejuízo de eventuais sanções penais). Para Rubens Gomes de Souza,44
“o único critério seguro é verificar se os atos praticados pelo contribuinte para evitar, retardar
ou reduzir o pagamento do tributo foram efetivados antes ou depois da ocorrência do fato
gerador: na primeira hipótese, trata-se de evasão; na segunda trata-se de fraude fiscal.”

Considera-se frágil esse critério de distinção, tendo em vista que as condutas fraudulentas, com o propósito de enganar a administração tributária (dolosa, portanto),
muitas vezes começam a ser implementadas antes da ocorrência do fato gerador.
Verifica-se essa hipótese com clareza nos casos de utilização de interposta pessoa
(critério amplamente aceito pelo tribunal administrativo como prova do dolo), seja
na abertura de uma conta bancária em nome de laranjas ou constituição de empresa de fachada/prateleira. Essa última – denominada “empresa veículo” – é muito utilizada nos planejamentos abusivos para criação de ágio fictício em reorganizações
societárias; em planejamentos tributários envolvendo quebra na cadeia de IPI ou
para creditamento fraudulento de PIS-Cofins. Em todos esses casos, a simulação –
ocultação do contribuinte de fato ou da real transação envolvida – ocorre antes da
realização do fato gerador tributário.45 A hipótese de evasão fiscal ilegal por meio de
atos simulados preparatórios – antes da ocorrência do fato gerador – com o intuito
de enganar o fisco é corroborada por Ricardo Mariz de Oliveira:
“O que se constata na prática é a ocorrência de evasão fiscal ilegal na mais das vezes através da
simulação de atos perpetrados ainda quando a obrigação tributária não existe, numa tentativa
de ludibriar o fisco e escamotear a verdade sobre a futura ocorrência do fato gerador, ou dos
elementos que virão a constituí-lo.” 46

Parece que o critério mais seguro seria a diferenciação entre simulação (art. 149, VII)
e dissimulação, na acepção do parágrafo único do art. 116 do CTN. Ricardo Lobo Torres foi preciso nessa diferenciação entre a norma geral antielisiva e a regra antievasiva:
“Tal regra antielisiva tem as seguintes características: permite à autoridade administrativa requalificar os atos ou negócios praticados, que subsistem para efeitos jurídicos não tributários;
atinge a dissimulação do fato gerador abstrato, para proceder à adequação entre a intentio
facti e a intentio juris – o que é característica da elisão, na qual o fingimento se refere à hipótese de incidência, e não ao fato concreto, como acontece na simulação relativa ou dissimulação
no sentido do direito civil.”

As Medidas Provisórias nº 66, de 2002 (arts. 13 e 17, § 2º), e nº 685, de 2015 (arts.
9º e 11, III), previam expressamente a possibilidade de o contribuinte recolher o tributo acrescido apenas de juros e multa de mora, quando os fatos jurídico-tributários
declarados fossem desconsiderados e requalificados pelo fisco, para fins tributários.
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A primeira (norma geral antielisiva) excluía expressamente do seu campo de atuação os negócios jurídicos praticados com dolo, fraude ou simulação. A segunda
(declaração de planejamento tributário) declarava expressamente a ineficácia de
declaração que contivesse hipótese de falsidade material ou ideológica, caracterizadora do intuito de sonegação ou fraude. Portanto, nenhuma dúvida quanto à intenção dos legisladores em diferenciar a simulação (falseamento do fato concreto),
já prevista no CTN (arts. 149, VII, e 150, § 4º), da dissimulação (interpretação abusiva
ou fraude à lei tributária) introduzida pelo art. 116, parágrafo único, do CTN.

4 Pesquisa Jurisprudencial
4.1 Consolidação dos Acórdãos
Para a pesquisa jurisprudencial, optou-se por um recorte de planejamentos tributários abusivos com apontamento de simulação no relatório de fiscalização. De acordo com a linha doutrinária defendida neste estudo, a qualificação da multa, nesses
casos, seria menos controvertida, tendo em vista que a ocultação do fato gerador ou
de algum de seus elementos, mediante apresentação de elementos falsos (fraude)
ou omissão dolosa (sonegação), seria inerente à prática de atos ou negócios jurídicos simulados.
A primeira consulta foi realizada no site do Carf (jurisprudência – acórdãos) com
os seguintes critérios de pesquisa: (a) período – 01/2017 a 12/2019; (b) palavras-chave na ementa: “planejamento tributário”, simulação, multa, qualificada. Retornaram
20 acórdãos com esses critérios e foram selecionados 13 deles.47 Para ampliação
do número de acórdãos a serem analisados, foi realizada nova consulta com as seguintes palavras-chave na ementa: ágio, simulação, multa, qualificada. Esta segunda
amostra retornou 40 acórdãos, dos quais foram selecionados 34 para o presente
estudo.48 O resultado desses acórdãos está consolidado na Tabela 01. Para fins de
verificação das hipóteses de pesquisa, foram selecionados apenas os acórdãos que
mantiveram, ainda que parcialmente, o crédito tributário lançado. Este baseado na
acusação fiscal de prática de atos simulados, que justificariam a aplicação da multa
qualificada (relação de acórdãos no Anexo 1).
Para consolidação dos resultados, os tipos de planejamento foram divididos em
04 subgrupos: dois envolvendo amortização de despesas com ágio, ganho de capital em reorganizações societárias e planejamentos diversos envolvendo tributação
de IPI, PIS/Cofins, IRPJ e IRPF. Importante destacar que os elementos fáticos para
comprovação da infração fiscal e aplicação da multa proporcional são muito simila144

res em cada grupo, não constituindo o aspecto mais relevante para a decisão quanto à manutenção da multa qualificada. Nos casos de ágio interno, por exemplo, de
forma geral foi constatada a criação fictícia de ágio em operações societárias dentro
do mesmo grupo econômico, sem efetivo dispêndio financeiro. Contudo, em 20
decisões (43%), discordaram os julgadores da acusação fiscal, por entenderem que
essas operações artificiais, sem nenhuma substância econômica ou efetiva alteração
patrimonial, não caracterizam situação de simulação ou fraude, mas sim uma interpretação equivocada do real alcance das normas tributárias.49

Tabela 01 – Resultado – acórdãos selecionados para pesquisa.

Em relação a essa amostra (47), a multa qualificada foi mantida em 20 (43%) dessas decisões. Em sete decisões com cancelamento da multa, a simulação por vício
de causa, na qual se baseou a autoridade fiscal para requalificação dos fatos, não foi
considerada suficiente para comprovação da conduta dolosa em seu aspecto penal,
pesando em favor dos contribuintes o fato de terem sido registradas e declaradas as
operações contestadas, sem comprovação de falsidade material. Sobre a fundamentação da ocorrência de simulação, a justificar a aplicação da multa qualificada nos
planejamentos tributários abusivos,50 bastante oportuna a explicação do voto vencedor do Acórdão nº 1302.003-556 (14/05/2019), em que se confirmou a existência
de ato simulado, mas decidiu-se pela exclusão da penalidade qualificada:
“Nas situações de planejamento tributário, normalmente, invoca-se a ocorrência da simulação
para sustentar a qualificação das multas aplicadas. No entanto, esse conceito pode estar presente em duas situações distintas: quando há simulação do negócio jurídico ou quando há
simulação da causa do negócio jurídico.
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No primeiro caso, há o requisito da mentira ou falseamento acerca de aspectos relevantes
do negócio jurídico. As partes declaram algum aspecto que seja falso, portanto, aparente ou
simulado que encobre o real ou dissimulado (simulação relativa ou dissimulação) que teria
dado ensejo à ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Trata-se, com efeito, das
hipóteses em que se concretizam condutas como a sonegação ou a fraude penais. Estamos,
assim, no campo dos planejamentos tributários evasivos.
Por outro lado, quando há o vício da causa, situações em que se verificam os planejamentos
tributários inoponíveis ao Fisco, inexistem condutas maculadas pela mentira ou falseamento
de aspectos relevantes dos negócios jurídicos. As partes deixam às claras as formas jurídicas
empregadas. A causa real dissimulada (economizar tributo), que prepondera sobre a causa
negocial simulada, não deixa de ser lícita.”

A indeterminação conceitual acerca das patologias verificadas nos planejamentos tributários abusivos está refletida no resultado das decisões em análise. Em 35
(74%) acórdãos, a decisão quanto à multa qualificada foi tomada por maioria dos
julgadores ou por voto de qualidade. Os três acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF decidiram por voto de qualidade pela manutenção do crédito
tributário lançado (revertendo a exclusão anterior na 2ª instância) e da multa qualificada. Portanto, a Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, que estabeleceu o fim do voto
de qualidade no Carf, terá reflexos no nível de conformidade fiscal dos contribuintes,
caracterizado por um comportamento racional e estratégico em função dos riscos e
incentivos oferecidos pelo sistema tributário.
O teor das fundamentações dos acórdãos analisados gira em torno da diferenciação feita por Ricardo Lobo Torres entre os casos de dissimulação tratados pela norma antielisiva do art. 116, parágrafo único, do CTN e os casos de simulação tratados
pela norma antievasiva (art. 149). Nos primeiros, há uma subsunção malsucedida à
norma abstrata ou erro de interpretação jurídica (elisão inconsistente) e, nos últimos,
uma simulação do fato gerador concreto (evasão fiscal). No acórdão supracitado, há
divergência se a utilização de empresa veículo para criação artificial de ágio intragrupo (sem dispêndio financeiro) e redução do lucro tributável seria uma conduta
evasiva, sujeita à multa qualificada, ou apenas um planejamento inoponível ao fisco.
Importante destacar que a simulação verificada na maioria dos planejamentos
tributários abusivos se assemelha ao crime de falsidade ideológica, em que não há
presença de falsidade material de fácil verificação e comprovação objetiva. Nessa
situação, é raro haver a prova documental da falsidade (a chamada prova cabal
da fraude), sendo necessária para sua comprovação a utilização de provas indiciárias e presuntivas. Foi o que precedeu a autoridade fiscal no lançamento objeto
do Acórdão nº 3201-003.930 (20/06/2018), no qual a multa qualificada foi excluída
por maioria dos votos. Trata-se de planejamento envolvendo tributação monofásica
de PIS-Cofins, com a introdução de empresa comercial atacadista do mesmo grupo
econômico entre a indústria/importadora e os terceiros compradores no mercado
146

interno. Foi comprovado pela fiscalização que não houve circulação econômica ou
jurídica de mercadoria nas vendas simuladas entre a autuada (indústria) e sua coligada (comercial). Os fatos descritos pelo contribuinte, apesar de amparados em documentos e escrituração contábil/fiscal formalmente regulares, foram considerados
inexistentes pelo fisco, sendo tributada a real operação de venda entre o estabelecimento industrial e os compradores finais. Portanto, alinha-se à acusação fiscal, por
entender tratar-se de conduta fraudulenta (simulação do fato gerador concreto),
com intuito de modificar ardilosamente os elementos constitutivos do fato gerador
e enganar a administração tributária, no exato sentido da descrição de fraude fiscal
prescrita no art. 72 da Lei nº 4.502, de 1964. Conforme argumentação apresentada
na declaração de voto desse acórdão, a apresentação das operações ao fisco, como
se fossem de compra e venda, quando materialmente não eram, revela simulação
(falseamento da realidade) e elemento doloso na conduta.
A utilização de presunção hominis é considerada por Maria Rita Ferragut51 como
instrumento eficaz contra atos praticados mediante dolo, fraude e simulação. Justamente porque, nessas situações, os ilícitos são praticados de forma a dificultar a
produção de provas diretas. Adverte a autora que a verdade jurídica também é alcançada através de provas indiretas, diferenciando-se em relação às provas diretas
apenas quanto à probabilidade de correspondência com a realidade fática (a verdade absoluta do evento é inatingível).
Pela análise da jurisprudência objeto deste estudo, nas decisões com requalificação dos fatos jurídicos declarados pelo contribuinte, não há muita discussão sobre
os elementos factuais apresentados pela fiscalização e as respectivas provas utilizadas na requalificação. A divergência ocorre em relação às valorações interpretativas
de subsunção desses fatos às normas sancionadoras. Não há divergência quanto à
existência de simulação em sentido amplo (aparência dissociada da realidade), mas
quanto a sua qualificação como conduta ilícita juridicamente tipificada (simulação
do próprio negócio jurídico, dolosa) ou ilicitude atípica decorrente da reinterpretação dos fatos e do direito pela autoridade fiscal (simulação sem fraude, por vício
de causa). A próxima seção destaca algumas decisões com valoração da simulação
como situação qualificadora de fraude ou sonegação fiscal.

4.2 Simulação: Fraude Fiscal ou Ilícito Atípico
Para exemplificar esta divergência quanto à qualificação dos fatos como simulação, transcrevo trechos do Acórdão nº 1302-002.390 (18/10/2017), que excluiu a multa qualificada aplicada na infração referente ao ágio transferido pelo real adquirente
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para empresa veículo, por considerar não comprovada a ocorrência de simulação, pelos critérios definidos no art. 167 do Código Civil. No voto vencido houve manifestação pela manutenção da multa qualificada pela consideração de que a reorganização
societária sem propósito negocial, com interposição de pessoa jurídica, corresponde a
prática de simulação e fraude definida no art. 72 da Lei nº 4.502, de 1964. Importante
destacar que neste mesmo acórdão foi mantida a multa qualificada em relação ao
ágio interno (ato ou fato artificial, inexistente, em que as partes formalmente pactuantes não percebem os efeitos do negócio simulado; inciso I art. 167 C.C):
“Voto Vencido
Constata-se, com nitidez, a construção artificial do suporte fático, para que se pudesse amoldar à hipótese de incidência de despesa de amortização do ágio. Movimentações na mesma
data ou em datas próximas, utilização de empresas sem nenhuma substância, com o deliberado intuito de fabricar uma despesa com repercussão na base tributável. Destarte, dou
provimento ao recurso de ofício para manter a qualificação da multa de ofício, também em
relação ao “1º ágio”. (grifou-se)
Voto Vencedor
“Pois bem, se, de fato, a interpretação adotada pelo Fisco e pela Fazenda Nacional acerca da
legislação adjetiva art.116, parágrafo único, do CTN considera critérios metajurídicos e subjetivos para a tipificação dos fatos ilícitos “simulação” e “dissimulação” (em especial o alardeado
“intento negocial”) é certo, ao menos a meu ver, que o Código Civil adota, muito antes, critérios objetivos (e não subjetivos) para atestar a ocorrência de atos eivados de ineficácia (o ato é
nulo e não anulável), como se extrai das proposições contidas no seu art. 167 (...).”

No Acórdão nº 1401-002.078 (19/09/2017), entende o relator do voto vencedor
que a utilização de empresa veículo (materialmente inexistente) para figurar artificialmente como adquirente e permitir a amortização do ágio pela própria investida
(incorporação reversa) caracteriza simulação, mas não é fator suficiente para qualificação da multa, devendo ser reduzida a penalidade aplicada à amortização de
despesas com ágio ao percentual de 75%:
“Quem simula acredita na “situação simulada” e adota condutas condizentes com tal circunstância, mas isso não significa dizer que quem simula tem “dolo” no sentido de intenção de
praticar um ilícito (dolo normativo). A intenção de quem simula é criar uma situação que na
prática não existe e isso não é, no ordenamento jurídico brasileiro, um ilícito. De fato, não há
norma que proíba simular uma situação nem norma que obrigue não simular, o que há são
apenas consequências para o ato simulado, quais sejam: no âmbito civil, a nulidade do ato simulado nos termos do art. 167 do Código Civil, no âmbito tributário, a possibilidade de o fisco
rever o lançamento nos termos do artigo 149, VII, do Código Tributário Nacional.
De fato, a depender da linha que se adote e não cabe aqui discorrer sobre todas possíveis acepções a simulação é, no máximo, um ilícito atípico, o qual, por tal natureza, não pode ensejar
o agravamento da multa (GERMANO, Livia De Carli. Planejamento tributário e limites para a
desconsideração dos negócios jurídicos. São Paulo: Saraiva, 2013, pgs. 83 e 127).” (grifou-se)
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No Acórdão nº 1201-002.893 (16/04/2019), em que pese ter sido demonstrado,
no Termo de Verificação Fiscal, que o ágio originário tinha como fundamento econômico o fundo de comércio, intangíveis e outras razões (indedutíveis), posteriormente transferido de forma fraudulenta para empresa veículo com fundamento em
rentabilidade futura e amortizado pela própria investida, decidiu a autoridade julgadora afastar a qualificação da multa por não restar evidente o intuito de fraude, nos
termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502, de 1964:
“A fraude penal não se confunde com a fraude à lei (ou fraude civil) acima invocada. Nesta
última, o contribuinte enquadra sua conduta numa norma, mas vem o Fisco e o faz em outra.
É um problema de qualificação jurídica. Por sua vez, a fraude penal, assim como a sonegação,
são condutas típicas do direito penal também caracterizadas como crimes contra a ordem tributária (artigos 1º e 2º, I, da Lei nº 8.137/90). Tanto é que o § 1º do artigo 44 da Lei nº 9.430/96
ressalva a aplicação de outras penalidades criminais.
Na simulação por vício de vontade, há o requisito do falseamento ou manipulação de aspectos
relevantes dos negócios jurídicos. As partes declaram algum aspecto que seja falso, portanto, uma vontade aparente ou simulada (simulação absoluta), ou algum aspecto que tem por
objeto encobrir outro de natureza diversa, portanto, uma vontade aparente ou simulada que
encobre uma vontade real ou dissimulada (simulação relativa ou dissimulação). Trata-se, com
efeito, das hipóteses em que se concretizam condutas como a sonegação ou a fraudes penais.
Estamos fora do campo dos planejamentos tributários propriamente ditos.
Por outro lado, na simulação por vício de causa, situações em que se verificam os planejamentos tributários inoponíveis ao Fisco, inexistem condutas maculadas pelo falseamento ou manipulação de aspectos relevantes dos negócios jurídicos. As partes deixam às claras as formas
jurídicas empregadas.” (grifou-se)

A decisão exarada nesse acórdão se alinha à corrente doutrinária que considera
não haver falseamento ou manipulação de aspectos relevantes do negócio jurídico
na simulação por vício de causa. Nesse sentido, cumpre transcrever trecho de artigo
da professora Aurora Tomazini: 52
“Essa reinterpretação do negócio jurídico realizado pelo sujeito passivo, por parte do fisco,
com fundamento no art. 116 do CTN, o constitui como um negócio “simulado” para fins tributários, mas não fraudulento, no sentido de ato ilícito doloso, para fins de aplicação da multa
qualificada. Por isso, importante a separação dos conceitos de “simulação com fraude” e “simulação sem fraude”. Ambas permitem a desconsideração dos atos praticados pelo sujeito
passivo para efeitos tributários, mas somente na primeira incide a qualificação da multa.”

De acordo com essa tese doutrinária, a requalificação dos fatos jurídicos tributários pela fiscalização, mediante valoração das provas e subsunção à normas que lhe
parecem mais coerentes com a situação fática, não implica em caracterização da
simulação no conceito do direito civil (ocultação ardilosa). Não haveria, nesse caso,
uma ilicitude legalmente tipificada, mas uma inconsistência entre a forma (linguagem) apresentada pelo contribuinte e a finalidade da norma jurídica aplicada por
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ele ao caso concreto. Trata-se de planejamento inconsistente (subsunção malograda), que pode ser requalificado pelo fisco, nos termos do ar. 116, parágrafo único, do
CTN. Parece ser esse o entendimento majoritário nas decisões que mantêm a glosa
das despesas de amortização de ágio mediante utilização de empresa veículo, mas
negam a aplicação da multa qualificada. A constituição de uma sociedade empresária com objeto distinto da causa empresarial (mera formalidade jurídica para obtenção de benefício fiscal e não o exercício de uma atividade econômica organizada
para a produção ou circulação de bens ou de serviços, em conformidade com os artigos 966 e 982 do Código Civil), caracterizaria a simulação (vício) da causa do negócio
jurídico, não necessariamente ilícita. Situação diferente daquela em que há simulação com fraude, em que há uma mentira ou falseamento de informações declaradas,
concernentes ao negócio (ou algum aspecto do negócio) aparente ou simulado, a
fim de esconder o negócio (ou aspecto do negócio) verdadeiro ou dissimulado (fato
gerador da obrigação tributária). A simulação, nesses termos qualificada como relativa, teria a intenção de lesar o fisco mediante o falseamento ou a manipulação
de aspectos relevantes dos negócios jurídicos. Essa é a qualificação jurídica dada à
simulação (ágio interno) tratada no Acórdão nº 1302.002-387 (17/10/2017):
“Assim, com o devido respeito às eminentes opiniões contrárias, não tenho dúvidas de que
nesta operação intermediária há o conflito entre a vontade externada e a vontade real do
grupo econômico, o que configura declaração não verdadeira suficiente à incidência do artigo
167, § 1º, inciso II.
E não se fale em negócio indireto, pois, nesse caso, estaríamos diante de um negócio típico,
querido pelas partes (independentes) e cujas consequências, todas, são, pelas partes, assumidas, sem o que o professor Marco Aurélio Greco chama de afastamento das cláusulas indesejadas. No caso concreto o desfazimento do negócio em si, no curto intervalo de tempo
caracteriza este afastamento, não das cláusulas, mas da totalidade de um negócio não querido
pelas partes se não para a criação do ágio.
Tenho claro que a simulação perpetrada com a operação societária intermediária àquela que
seria a realmente querida foi feita com o intuito doloso de reduzir o tributo devido, criando
uma despesa de ágio absolutamente irreal e fictícia. Essa atitude se amolda perfeitamente ao
conceito de fraude descrito no artigo 72 da Lei nº 4.502/1964.”

A diferenciação entre simulação e negócio jurídico indireto tem consequência
direta na aplicação da multa qualificada. Para Ricardo Mariz,53 o negócio indireto diferencia-se da simulação porque nesta há uma desconformidade entre o desejado e
o praticado (vicio de vontade), o que obriga as partes a realizar atos paralelos ocultos
de desfazimento ou neutralização dos efeitos do negócio praticado ostensivamente, ao passo que, no negócio indireto, as partes desejam e mantêm o ato praticado
e se submetem por inteiro ao seu regime jurídico e a todas as suas consequências
(inclusive aquelas não desejadas).54 No Acórdão nº 9101-003.168 (07/11/2017), que
trata de reorganizações societárias com propósito exclusivo de evitar a tributação
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do ganho de capital, foi comprovada a existência de cláusulas contratuais desvirtuando as características do negócio típico de associação entre os contratantes (cisão
já prevista no ato societário de aumento de capital):
“LEGALIDADE. APRECIAÇÃO INTEGRADA. PLUS NA CONDUTA. DOLO. SIMULAÇÃO. MULTA
QUALIFICADA Não há que se tolerar o desvirtuamento dos institutos jurídicos. Legalidade não
é dizer que se o negócio jurídico é legal para um ramo do direito (civil, empresarial, dentre
outros) encontra-se intocável para todo o ordenamento jurídico. Legalidade é verificar se o
negócio jurídico é legal sob o âmbito de todo o direito. Transação de alienação de investimento escamoteada. Adquirente aumenta capital social do investimento, investimento é cindido
no dia seguinte, a participação societária do investimento é vertida para a adquirente, e o
caixa do investimento é vertido para a alienante, esquivando-se da tributação do ganho de
capital. Afronta à legislação tributária, nos termos dos art. 149, inciso VII do CTN, art. 44, § 1º
da Lei nº 9.430, de 1996 e arts. 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502, de 1964. Caracterizada a ocorrência
do dolo (presença dos elementos cognitivo e volitivo), simulação, fraude e conluio, ensejando
a qualificação da multa de ofício para 150%.”

Em sentido oposto àquelas decisões que privilegiam o cumprimento de requisitos formais, no Acórdão nº 1402-003.605 (11/12/2018), decidiu a maioria dos conselheiros pela manutenção da multa qualificada, ainda que não comprovadas fraudes
materiais. As reorganizações societárias estariam maculadas por simulação, praticada de modo a parecer que os atos praticados seriam aqueles formalizados, quando
a substância seria, na verdade, distinta. Confirmado que os atos praticados no processo de aquisição das empresas padeciam de artificialidades próprias de fraude por
simulação, em especial pela utilização de empresas veículo, em estrutura complexa
adotada com o único intuito de obter vantagem tributária indevida, e considerando as demais ponderações apresentadas pela fiscalização, bem como o enquadramento legal apresentado, conclui que foi preenchida a circunstância qualificadora
da multa de ofício (art. 72 da Lei nº 4.502, de 1964), sendo inaplicável o art. 112
do CTN por inexistir dúvida quanto aos fatos que a autorizam. Importante destacar
trecho do Termo de Verificação Fiscal transcrito no acórdão, em que a autoridade
fiscal ressalva que “(...) o contribuinte não escondeu os atos do fisco. Se isto tivesse
ocorrido estaríamos falando de sonegação pura e simples, e não da fraude prevista
no art. 72 da Lei 4.502/64.” Posição contrária à tese defendida por alguns julgadores
(baseados na obra de Marco Aurélio Greco), segundo a qual a suposta transparência
do contribuinte na apresentação de suas declarações serviria como prova de sua
boa-fé e inexistência de conduta dolosa. A corroborar sua conclusão, a relatora cita
entendimento firmado pela 1ª Turma da CSRF em julgado analisado neste estudo:
“MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE Caracteriza o evidente intuito de fraudar o Fisco as operações de reestruturação societárias criadas com o objetivo único de possibilitar a amortização de ágio gerado artificialmente, mediante a utilização de empresas veículo,
sem propósito negocial que não seja o de obter benefício tributário. (Acórdão nº 9101003.208.
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Sessão de 8 de novembro de 2017).” (grifou-se)

Diante dessa divergência de interpretação das autoridades julgadoras quanto à
caracterização da fraude fiscal (art. 72 da Lei nº 4.502, de 1964) nos casos de amortização de ágio por meio de reorganizações fictícias (empresa veículo), cumpre
perquirir quais seriam os critérios válidos para comprovação do “evidente intuito
de fraudar o fisco” (dolo). Destaca-se que a divergência quanto à manutenção da
multa qualificada nessas decisões se dá tão somente em relação aos conceitos de
simulação, fraude e dolo. Não há dúvida quanto aos fatos: artificialidade das operações, mediante utilização de empresas sem nenhuma substância econômica (vício
de causa), com propósito exclusivo de subsunção à norma instituidora de benefício fiscal. Portanto, trata-se de caso de simulação, no sentido de falseamento ou
ocultação do negócio jurídico real. O prejuízo ao fisco, resultante dessa conduta do
contribuinte, está comprovado pelo próprio crédito tributário mantido na decisão.
Para qualificação da multa proporcional, portanto, restaria a caracterização do dolo
(consciência e vontade de lesar o fisco).
Por qualquer qualificação que se queira dar a essa conduta (simulação, dissimulação, abuso de direito, fraude à lei), resta clara a conduta maliciosa do contribuinte para contornar a norma de incidência. Há uma conduta do contribuinte visando
modificar as características do fato gerador, nos exatos termos do art. 72 da Lei nº
4.502, de 1964. A interposição de pessoa jurídica (inexistente de fato) entre a real
adquirente e a investida é uma conduta consciente e intencional (redução do tributo devido). Não se pode considerar essa conduta como subsunção malsucedida à
norma abstrata ou erro de interpretação jurídica (elisão inconsistente). O propósito
da operação sempre foi a aquisição de B por A. Na simulação, os efeitos reais ou
resultados pretendidos são diferentes daqueles declarados. Após a reorganização
societária simulada, com incorporação da empresa veículo (C), obtém-se exatamente o resultado da operação dissimulada. Existem dois negócios, o real (aquisição de
B por A) e o aparente (aquisição de B por C – com recursos de A, seguida da incorporação de C por B). Como já tratado anteriormente, ao contrário de outros autores,
considera-se que o critério temporal (antes, depois ou no curso do iter formativo do
fato gerador) não se mostra adequado para diferenciar evasão de elusão fiscal.
De forma geral, para caracterização da hipótese qualificativa da multa tributária,
consideram-se três critérios, em conjunto, para a correta subsunção à norma sancionadora: (i) intensão de fraudar o fisco (dolo genérico); (ii) prática ilícita, tipificada e
(iii) finalidade de evitar ou reduzir o pagamento de tributos (dolo específico). O dolo
é ínsito à simulação de operação fictícia com objetivo específico de enganar a fiscalização e obter tributação favorecida. Seja pelo conceito mais amplo do direito civil
(artifício para enganar terceiro, no caso o fisco), ou pelo conceito do direito penal,
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vinculado à conduta típica definida pela lei. Porém, a conduta típica está definida
nos arts. 71 a 73 da Lei nº 4.502, de 1964, e não, como defendem alguns autores,
na Lei nº 8.137, de 1990. A primeira tipifica as situações qualificadoras da infração
tributária, a última, os delitos tributários (crimes contra a ordem tributária). O dolo
descrito no art. 72 refere-se (de forma conotativa) à conduta de: a) impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador; ou b) excluir ou modificar as
características essenciais do fato gerador, para reduzir, evitar ou diferir o montante
do imposto devido. Essa fraude pode ser efetuada em violação direta à legislação
(falsidade material em documentos fiscais) ou de forma indireta (contorno malicioso
da norma, mediante simulação de negócios jurídicos desprovidos de causa). Nos
casos de evasão fiscal analisados na jurisprudência deste estudo, salvo raras exceções, não se verificam fraudes grosseiras de falsidade material, mas condutas sutis
de contorno malicioso da norma ou falseamento da realidade. Nesses casos, a comprovação do dolo se faz por inferência baseada nos elementos externos reveladores
da “consciência e vontade” da pessoa jurídica: existiria alguma outra razão para a
criação de uma empresa fictícia, que não enganar o fisco e reduzir a carga fiscal?
A presente pesquisa demonstra que a qualificação da multa nos planejamentos
tributários considerados fraudulentos pela fiscalização (evasão), fundamentados na
prática de atos ou negócios jurídicos simulados, possui pouca aderência no Carf, sendo mantida em apenas 43% dos acórdãos analisados (hipótese 1 não confirmada).
Mesmo quando confirmada pela segunda instância, a artificialidade das operações,
sem coerência com a causa típica e dissociada da realidade fática (simuladas), esses
aspectos podem não ser considerados suficientes pelo tribunal administrativo para
comprovação do dolo exigido na caracterização da fraude fiscal, definida no art. 72
da Lei nº 4.502, de 1964 (hipótese 2 confirmada em 74% dos casos com confirmação
da ocorrência de atos simulados). Verifica-se, portanto, uma tendência à formação
de jurisprudência no Carf contrária à aplicação da multa qualificada aos planejamentos tributários abusivos com falseamento da realidade fática mediante mera adequação formal (ficta) às normas tributárias, sem a presença de falsidade material.
Se essas decisões estivessem sob a vigência da Lei nº 13.988, de 2020 (fim do voto
de qualidade), a multa qualificada teria sido excluída em 70% dos casos analisados.
Esses resultados confirmam o contexto apresentado na introdução deste artigo, em
que a conjugação da (a) indeterminação conceitual no tribunal administrativo, (b)
falta de regulamentação de normas antielisivas, e (c) política penal tributária adotada pelo Estado Brasileiro (intervenção mínima), cria incentivos à baixa conformidade
fiscal dos contribuintes e falta de equidade do sistema tributário nacional.
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5 Conclusão
A regra antielisiva do parágrafo único do art. 116 possui foco distinto da regra antissimulação (evasão) já existente no direito brasileiro (art. 149, VII, do CTN). Aquela
tem como alvo a dissimulação do fato gerador abstrato, no qual o mascaramento se
refere à hipótese de incidência, e não ao fato, como ocorreria no caso da simulação
relativa ou dissimulação no sentido do direito civil. A regra geral antielisiva não anula o ato ou negócio jurídico praticado, como ocorre na simulação (art. 167 do CC),
mas permite sua requalificação para impedir que o fato gerador e demais elementos
constitutivos da obrigação tributária tenham sua ocorrência dissimulada através de
interpretação abusiva da legislação tributária.
As Medidas Provisórias nº 66, de 2002 (arts. 13 e 17, § 2º), e nº 685, de 2015
(arts. 9º e 11, III), previam expressamente a possibilidade de o contribuinte recolher
o tributo acrescido apenas de juros e multa de mora, quando os fatos jurídicos tributários declarados fossem desconsiderados e requalificados pelo fisco, para fins
tributários (abuso de forma e falta de propósito negocial). A primeira (norma geral
antielisiva) excluía expressamente do seu campo de atuação os negócios jurídicos
praticados com dolo, fraude ou simulação. A segunda (declaração de planejamento
tributário) declarava expressamente a ineficácia de declaração que contivesse hipótese de falsidade material ou ideológica caracterizadora do intuito de sonegação ou
fraude. Portanto, nenhuma dúvida quanto à intenção dos legisladores em diferenciar a simulação (falseamento do fato concreto), já prevista no Código Tributário Nacional (arts. 149, VII, e 150, § 4º), da dissimulação (interpretação abusiva ou fraude à
lei tributária) introduzida pelo art. 116, parágrafo único, do CTN.
Se comprovado pela fiscalização que foram declarados fatos jurídicos inconsistentes (sem causa ou com motivação falsa), com o intuito de encobrir/mascarar o
real fato gerador praticado, caracterizado estará o intuito doloso de fraudar o fisco,
mediante apresentação de situação fictícia para dissimulação do fato jurídico praticado de fato. Esse é o conceito de simulação considerado neste estudo: falseamento da realidade, com o intuito de enganar o fisco. Declarar conscientemente uma
situação ficta ao fisco (simulação e dolo) é diferente de praticar um fato jurídico e
tentar enquadrá-lo na norma com a menor carga fiscal (subsunção inconsistente ou
dissimulação do art. 116, parágrafo único, do CTN).
O conceito de fraude do art. 72 é mais amplo do que as condutas expressamente
tipificadas na legislação penal. A primeira propicia um maior nível de subjetividade
ao aplicador do direito. Essa foi uma opção do legislador (redação dada pela Lei nº
11.488, de 2007), mantendo a hipótese de duplicação da multa vinculada às situações qualificadoras da Lei nº 4.502, de 1964, e não à legislação penal. O controle
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dessa subjetividade pode ser realizado por meio de regulação normativa, com maior
precisão dos conceitos aplicáveis ao direito tributário (incluindo a regulação da norma antielisiva), mas não por analogia à legislação penal.
Um certo grau de subjetividade e insegurança jurídica implícitas na regra antielisiva (decorrentes do maior peso atribuído à isonomia e à capacidade contributiva), é
possível no direito tributário, mas incompatível com o princípio da legalidade penal.
O dolo exigido na norma tributária para aplicação da multa qualificada possui regras
distintas de configuração em relação àquele do tipo penal.
A essência do dolo exigido na norma tributária está mais próxima do conceito
do Código Civil, como vontade dirigida a um fim não autorizado pelo ordenamento
jurídico, caracterizado pelo artifício de enganar alguém (no caso, o fisco). Uma vez
provado no processo administrativo – inclusive por presunção baseada em indícios
objetivos – que o contribuinte praticou atos simulados, que levaram o fisco a incorrer em erro na apuração dos tributos devidos, resta plenamente justificada a aplicação da multa qualificada, independentemente de eventual apuração de ilícito penal
(com seus critérios próprios de tipicidade e elementos subjetivos).
Pela análise da jurisprudência objeto deste estudo, nas decisões com requalificação dos fatos jurídicos declarados pelo contribuinte, não há muita discussão sobre
os elementos factuais apresentados pela fiscalização e as respectivas provas utilizadas na requalificação. A divergência ocorre em relação às valorações interpretativas
de subsunção desses fatos às normas sancionadoras. Não há divergência quanto à
existência de simulação (disfarce da realidade jurídica), mas quanto a sua qualificação como conduta ilícita juridicamente tipificada (dolosa) ou ilicitude atípica decorrente da reinterpretação dos fatos e do direito pela autoridade fiscal (simulação sem
fraude).
De forma geral, para caracterização da hipótese qualificativa da multa tributária,
consideram-se três critérios, em conjunto, para a correta subsunção à norma sancionadora: (i) intenção de fraudar o fisco (dolo genérico); (ii) prática ilícita, tipificada;
e (iii) finalidade de evitar ou reduzir o pagamento de tributos (dolo específico). O
dolo é ínsito à simulação de operação fictícia com objetivo específico de enganar
a fiscalização e obter tributação favorecida (o negócio jurídico ostensivo não existe
ou seus efeitos são neutralizados). Seja pelo conceito mais amplo do direito civil
(artifício para enganar terceiro, no caso o fisco), ou pelo conceito do direito penal,
vinculado à conduta típica definida pela lei. Porém, a conduta típica está definida
nos arts. 71 a 73 da Lei nº 4.502, de 1964, e não, como defendem alguns autores,
na Lei nº 8.137, de 1990. A primeira tipifica as situações qualificadoras da infração
tributária, a última, os delitos tributários (crimes contra a ordem tributária). O dolo
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descrito no art. 72 refere-se (de forma conotativa) à conduta de: a) impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador; ou b) excluir ou modificar as
características essenciais do fato gerador, para reduzir, evitar ou diferir o montante
do imposto devido. Essa fraude pode ser efetuada em violação direta à legislação
(falsidade material em documentos fiscais) ou de forma indireta (contorno malicioso
da norma, mediante atos jurídicos desprovidos de causa, fictícios).
A confiança mútua entre contribuinte e administração tributária pode ser assegurada através da estratégia de cooperative compliance (conforme proposto pelo Fórum de Administração Tributária – FTA da OCDE ),55 baseada na divulgação e transparência quanto a questões tributárias relevantes que possam gerar divergência de
interpretação entre contribuinte e fisco. O Governo tentou implementar um modelo
de divulgação dessas informações relevantes através de nova obrigação acessória,
por meio da Medida Provisória nº 685, de 2015. Os artigos da referida MP que estabeleciam a obrigatoriedade de declaração de planejamentos tributários (arts. 7º ao
12), foram excluídos quando da sua conversão na Lei nº 13.202, de 2015. No modelo
cooperativo, contribuinte e fisco buscam um consenso sobre os fatos e circunstâncias relacionados ao evento tributário em análise, facilitando a resolução das divergências e a redução do contencioso administrativo e judicial.
Toda a indefinição doutrinária e normativa quanto aos princípios, conceitos e regras que regulam a aplicação do direito tributário aos casos concretos envolvendo
planejamento tributário abusivo (evasão ou elusão) está refletida no contencioso
administrativo, com reflexos negativos na segurança jurídica, nos custos e na efetividade do sistema tributário nacional.
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DATA
16/10/2019

ACORDÃO
TIPO INFRAÇÃO
1201-003.201 ÀGIO - EMPRESA VEÍCULO

DATA
18/10/2017

ACORDÃO
1302-002.390

TIPO INFRAÇÃO
ÀGIO INTERNO

18/09/2019
18/09/2019
17/09/2019
14/08/2019
17/07/2019
19/03/2019
16/04/2019
21/02/2019
19/02/2019
22/01/2019
15/02/2017
11/12/2018
14/08/2018
04/04/2018
15/05/2018
12/03/2018
19/02/2018
19/09/2017
19/02/2018
07/11/2017
08/11/2017
19/09/2017
17/10/2017

1201-003.144
1201-003.145
1302-003.912
1201-003.822
1402-003.978
1401-003.185
1201-002.893
1402-003.751
1402-003.122
1401-003.082
1301-002.208
1402-003.605
1301-003.284
9101-003.538
1302-002.786
1302-002.618
1302-002.541
1402-002.740
1301-002.761
9101-003.168
9101-003.208
1301-002.608
1302-002.387

19/09/2017
19/09/2017
25/07/2017
20/06/2017
20/06/2017
11/04/2017
21/03/2017
11/04/2017
22/03/2017
12/12/2018
14/05/2019
29/01/2019
29/01/2019
29/01/2017
08/11/2018
04/10/2018
20/06/2018
17/04/2018
10/05/2018
26/10/2017
19/09/2017
17/09/2017

1401-002.077
1401-002.078
1302-002.307
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