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Resumo 
 
O presente artigo representa uma análise a respeito da importância da reestruturação societária 
como ferramenta de planejamento tributário. Por meio do estudo de casos, selecionados pela 
pesquisa, a acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), órgão de 
segunda instância administrativa, vinculado ao Ministério da Fazenda, objetivou-se constatar 
os procedimentos realizados pelos contribuintes que podem ser considerados elisivos, ou seja, 
em conformidade com a lei e que, ao mesmo tempo, possibilitam a economia de tributos. 
Nesta perspectiva, questiona-se o que as decisões administrativas consideram como atitudes 
evasivas, por parte das sociedades empresárias, que alegam tratar-se de planejamento fiscal. A 
sedimentação dos conceitos de elisão e evasão fiscal promove, ao presente trabalho, uma 
fundamentação clara e simples que subsidiará o contribuinte na busca pela melhor 
reestruturação de seu negócio.   
 

Palavras-chave: Planejamento Tributário. Reestruturação societária. Elisão e evasão fiscal.  

 

1 Introdução 
 

“As pessoas não planejam fracassar, elas fracassam por não planejar!”. O ditado 

popular vem ao encontro de uma realidade cada vez mais forte no atual cenário econômico 

brasileiro, em que o planejamento tem se tornado uma ferramenta indispensável para o 

sucesso das atividades empresariais.   

Justifica-se a abordagem do planejamento tributário, no presente estudo, haja vista 

que as empresas viabilizam a potencialidade de suas atividades, reestruturando a sua 

organização societária em busca da economia de tributos. Sob tal ótica, analisam-se as 

decisões do CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), órgão de segunda 

instância administrativa, ligado ao Ministério da Fazenda. Por meio destas análises de 

decisões, resulta a compreensão de situações que podem ser consideradas como economia 

lícita de tributos, em contraponto com outras que se enquadram como evasão fiscal.  



Cientifica-se um aporte científico e multidisciplinar do planejamento tributário, uma 

vez que ele faz o diálogo entre a contabilidade e o direito. Este movimento, por sua vez, 

viabiliza o enriquecimento teórico e pragmático do tema. Em constância, justifica a 

viabilidade de economia de tributo, consolida e estende o ciclo de vida da empresa. Tornar 

uma empresa mais sólida, competitiva, em crescente desenvolvimento, demanda 

planejamentos e conhecimentos amplos.  

A metodologia adotada, neste caso, é a de análise jurisprudencial, por meio da qual 

se pretende obter conclusões a respeito do que as autoridades administrativas e judiciais 

ponderam como elisão e evasão fiscal nas situações de reestruturação societária. Assim sendo, 

tem-se a oportunidade de conciliar o conhecimento doutrinário e a práxis jurídica no âmbito 

do CARF. Destarte, obtendo-se, ao final deste estudo, um apanhado teórico e prático sobre 

planejamento tributário e a sua importância ao contribuinte. 
 

2 Pressupostos de planejamento tributário  

 

Compreender o conceito de planejamento tributário e o que ele significa para o 

desempenho e a vida econômica de uma organização depende do conhecimento de diversos 

conceitos, que lhe são atrelados, como elisão e evasão fiscal. No presente estudo, não se trata 

destes conceitos com uma fundamentação extensa, mas se faz um apanhado que auxilia o 

leitor a entender a filosofia em que consiste planejamento tributário, considerado como 

instrumento de economia tributária, e apresentam-se ferramentas, já utilizadas por 

contribuintes, como é o caso da reestruturação societária, capazes de torná-lo palpável ao 

universo empresarial. 

Os conceitos de elisão e de evasão fiscal, no palco do Direito Tributário, são de 

concepção antagônica para boa parte da doutrina jurídica1

O conceito corrente na doutrina brasileira de evasão fiscal correspondente ao agente 
(contribuinte) que, por meio ilícitos, visa eliminar, reduzir ou retardar o 
recolhimento de um tributo, já devido pela ocorrência do fato gerador. Em momento 
precedente, na elisão fiscal, o agente licitamente visa a evitar, minimizar ou adiar a 

. A primeira refere-se à prática de 

atos lícitos, sendo propriamente sinônimo de planejamento tributário. A segunda é definida 

como a prática de atos ilícitos (fraude, sonegação ou simulação) com o intuito de reduzir, 

retardar ou afastar a incidência tributária. Nesta acepção, cita-se: 

 
 

                                                             
1 Não são unânimes, na doutrina, as definições de elisão fiscal e evasão fiscal. Nesse sentido vide MAIDA (2010, 
p. 65)    



ocorrência do próprio fato gerador, que daria origem à obrigação tributária. 
(OLIVEIRA, 2005, p. 167) 
 
 
 

Na tentativa de melhor compreender tais institutos, faz-se necessária a sua distinção, 

com a aplicação de dois critérios, a saber: “o critério cronológico” e o “critério da licitude dos 

meios”. Quanto ao “critério cronológico”, tratado pela doutrina de Rubens Gomes de Souza, a 

elisão ocorre sempre antes da realização do fato gerador, enquanto que a evasão fiscal dá-se 

no momento ou após a ocorrência do fato gerador. 

 

 
O único critério seguro (para distinguir a fraude da elisão) é verificar se os atos 
praticados pelo contribuinte para evitar, retardar ou reduzir o pagamento de um 
tributo foram praticados antes ou depois da ocorrência do respectivo fato gerador: na 
primeira hipótese, trata-se de elisão; na segunda trata-se de fraude fiscal. 
(MOREIRA, 2003, p. 2).  

 

 

O fato gerador é o conceito que exprime o momento definido em lei como necessário 

e suficiente para a geração/nascimento de uma obrigação tributária em que a pessoa (que a lei 

indicou2), como sujeito passivo3, gera um crédito tributário para com o sujeito ativo4

Além do “critério cronológico”, e antes de dar-se continuidade na explanação sobre a 

elisão e a evasão fiscal, é importante tomar-se conhecimento do “critério de licitude”, já que 

. 

                                                             
2 É importante salientar a compreensão do Princípio da Legalidade, na qual se fundamenta, como um princípio 
regulador. O Estado de Direito é então uma situação jurídica, ou, dentro de uma organização política, um sistema 
institucional, em que todos, do cidadão simples ao ente público estão submetidos ao respeito do direito, ou seja, 
da Lei, fruto da “Vontade Geral”. O conceito de “Vontade Geral” é defendido pelo filósofo Jean Jacques 
Rousseau como o direito positivo, lei, fruto da vontade dos interesses comuns de todos os cidadãos que 
compõem uma nação. O Estado de Direito protege, portanto, os interesses comuns de uma nação dos interesses 
particulares das autoridades, do Estado. Na Constituição Federal de 1988, o Artigo 1º traz e consagra de forma 
soberana o Princípio da Legalidade, pois ao definir a “República Federativa” como um “Estado Democrático de 
Direito”, o Brasil é constituído de uma nação onde a vontade do povo predomina em todos os aspectos, e a lei, 
igualmente democrática, rege a sociedade. Destarte, somente através da Lei que o Estado tem o direito de cobrar 
seus tributos, a obrigação ex lege, de seus contribuintes (ATALIBA, 2010, p. 53).             
3 Segundo Ataliba (2010, p. 86), “Sujeito passivo da obrigação tributária é o devedor, convencionalmente 
chamado de contribuinte. É a pessoa que fica na contingência legal de ter o comportamento objeto da obrigação, 
em detrimento do próprio patrimônio e em favor do sujeito ativo. É a pessoa que terá diminuição patrimonial 
com a arrecadação do tributo.” 
4 O sujeito ativo, o Estado, um ente público, é aquele que detém o crédito tributário fruto do fato gerador. 
Conforme Ataliba (2010, p. 83): “É a pessoa a quem a lei atribui a exigibilidade do tributo. Só a lei pode 
designar o sujeito ativo. Esta designação compõe a h.i., integrando seu aspecto pessoal. (...) A lei que contém a 
h.i. só pode ser expedida pela pessoa política-constitucional competente (União, Estado, Distrito Federal e 
Município) de acordo com os critérios de repartição de competência tributaria (discriminação de rendas) 
constitucionalmente estabelecidas.”      



ele adiantará e esclarecerá os demais conceitos anteriormente citados e ampliará a 

compreensão efetiva da distinção entre os atos correspondentes à elisão e à evasão fiscal.  

O “critério de licitude” visa a analisar os meios empregados pelo contribuinte para 

realizar a economia de tributos. Quando se utiliza de meios transparentes e lícitos para 

retardar, reduzir ou eliminar o recolhimento de tributos, obviamente, discorre-se sobre a elisão 

fiscal. Nesse diapasão, a evasão fiscal ocorre na tentativa do contribuinte fazer a economia de 

tributos de forma ilícita, fugindo de sua obrigação já consumada. A evasão fiscal é, 

normalmente, acompanhada por ardis como a simulação, a fraude e a sonegação fiscal. 

Por meio da “norma anti-elisiva", preceituada pela Lei Complementar n° 104/2001, 

presente no parágrafo único do artigo 116, do Código Tributário Nacional, restou autorizada a 

autoridade administrativa em “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”. Parece confuso, mas é compreensível a presença de uma 

norma anti-elisiva no ordenamento jurídico brasileiro, a fim de combater aqueles atos elisivos 

abusivos, que envolvem uma aparente elisão fiscal para, na verdade, ilicitamente (evasão, 

simulação, dissimulação) retardar, diminuir ou extinguir o pagamento do tributo.  

Com o propósito de explicitar, com maior clareza, o que é planejamento tributário, 

convém proceder-se à delimitação dos conceitos ilícitos, que definem a evasão fiscal. Assim, é 

tênue o traço que delimita a elisão da evasão, sendo que a elisão fiscal está diretamente ligada 

ao planejamento tributário. 

Sendo assim, o planejamento tributário é um procedimento legalmente reconhecido 

pela legislação brasileira. Age de forma preventiva, tendo como referência sempre o fato 

gerador, antecedendo a sua efetivação, retardando-o ou até impedindo a sua ocorrência. A 

projeção do fato gerador possibilita que os tributos, resultantes dele, tornem-se menos 

onerosos. “Planejamento é a atividade que, feita de maneira exclusivamente preventiva, prevê, 

coordena e projeta atos e negócios com o objetivo de determinar qual é o meio menos oneroso 

para a realização destes mesmos atos e negócios” (RIBEIRO e MARIO, p. 7).  

Destarte, tornar o planejamento tributário palpável à realidade empresarial exige 

estudos e conhecimento da legislação tributária. O contribuinte tem o direito de se organizar e 

efetivar um planejamento tributário em sua empresa, propiciando a economia de tributos. 

Com esta finalidade, apresentam-se, a seguir, estudos de casos sobre a reestruturação 

societária, uma ferramenta que vem ao encontro desta aspiração econômica das empresas.   

 

 



3 Planejamento tributário na reestruturação societária: um estudo de caso 

 

Analisados os pressupostos do planejamento tributário, concebem-se os elementos 

que caracterizam a reestruturação societária como uma ferramenta viável, lícita e segura para 

tornar a economia de tributos um fato concreto.  

A reestruturação societária poderá dar-se de diversas formas abrangendo situações 

como a cisão, a fusão, a incorporação/a incorporação às avessas e a sociedade em conta de 

participação. Cria-se novas pessoas jurídicas (sociedades). Ressalta-se que, no ato de 

reestruturação societária, “não existe dissolução ou liquidação de pessoa jurídica, mas sim 

extinção dos atos constitutivos, que são substituídos por outros” (CARVALHOSA, 2002, p. 

185). Sob tal ótica, observa-se que nessa alteração, ocorrem ganhos em economia tributária.  

Conforme já mencionado ao longo do texto, diariamente, o contribuinte preocupa-se 

com o bem estar de seus negócios, haja vista que calcular o custo tributário faz parte da sua 

rotina. De acordo com “estudo publicado em 11.07.2010 pelo jornal O Estado de São Paulo, 

(...) a carga tributária brasileira” tem subido constantemente e registra “recorde de 34,7% do 

Produto Interno Bruto” (ROTHMANN, 2010, p. 13). Devido a tal realidade, as pequenas e as 

médias empresas veem-se “esmagadas” com a alta tributação e buscam soluções para o seu 

desempenho. Neste cenário, a reestruturação societária é uma relevante ferramenta de 

planejamento tributário.  

Com esta finalidade, analisa-se uma jurisprudência do CARF que envolve 

reestruturação societária, em paradigma a outras cinco decisões do Conselho, que foram 

selecionados dentre os pesquisados. Trata-se da decisão proferida em 28 de janeiro do ano de 

2008, pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, anterior Terceira Câmara do 

Primeiro Conselho de Contribuintes, consubstanciada no Acórdão nº 103.23.357, nos autos do 

processo administrativo nº 11516.002462/2004-18, em que a sociedade empresária “Estaleiro 

Kiwi Boats Ltda.” foi autuada com base na alegação da Receita Federal do Brasil de 

simulação na reorganização societária. Nesse sentido, observa-se a ementa da decisão: 

 
 
 
SIMULAÇÃO — INEXISTÊNCIA — Não é simulação a instalação de duas 
empresas na mesma área geográfica com o desmembramento das atividades antes 
exercidas por uma delas, objetivando racionalizar as operações e diminuir a carga 
tributária. 
OMISSÃO DE RECEITAS — SALDO CREDOR DE CAIXA — DEPÓSITOS 
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA — A reunião das receitas 
supostamente omitidas por duas empresas para serem tributadas conjuntamente 
como se auferidas por uma só importa em erro na quantificação da base de cálculo e 



na identificação do sujeito passivo, conduzindo à nulidade do lançamento. Recurso 
provido. (Processo n° 11516.002462/2004-18. Recurso n° 149.524 Voluntário. 
Matéria IRPJ E OUTROS. Acórdão n° 103-23.357. Sessão de 23 de janeiro de 2008 
Recorrente ESTALEIRO KIWI BOATS LTDA. Recorrida 4ª TURMA/DRJ-
FLORIANOPOLIS/SC. Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ 
Exercício 2002) 
 
 
 

Em tal situação, a referida pessoa jurídica desmembrou as suas atividades, 

inicialmente, apenas dirigidas para a construção de embarcações, em outra sociedade 

empresária, denominada “Estaleiro Shaefer Yachts Ltda.”, a qual, por sua vez, tinha como 

objeto social a prestação de serviços de montagem, acabamento e manutenção de 

embarcações náuticas. Estas empresas, assim como constituídas, visavam a atuar de forma 

combinada, de maneira que a atividade empresarial da segunda complementasse a atividade 

empresarial da primeira, resultando em economia de tributos, uma vez que a última pode 

beneficiar-se do regime simplificado para pagamento de impostos e contribuições que, à 

época, era denominado “Simples Federal” (Lei nº 9.317, de 05/12/1996). 

O sistema simplificado de recolhimento de tributos era uma opção cabível somente 

para empresas devidamente enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

em que, mediante a aplicação de alíquota única, calculada sobre a receita bruta (OLIVEIRA, 

2009, p. 165), representava uma forma de tributação muito vantajosa; porém, nos termos de 

sua lei de regência, estava limitada às empresas de pequeno porte cuja receita bruta anual não 

excedesse a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)5

Receita Bruta Anual  

. No entanto, este limite a 

sociedade empresária “Estaleiro Kiwi Boats Ltda.”, certamente, ultrapassaria se não tivesse 

segregado suas atividades. Nessa acepção, observa-se a tabela 01 a seguir:   

 

Tabela 01 

Carga Tributária Anual 
Regime pelo lucro 
presumido6

Carga Tributária Anual 

 
Regime pelo Simples 
Federal7 

R$ 1.200.000,00 R$ 135.960,00 R$ 108.000,00 
Fonte: elaboração própria 

 

                                                             
5 Art. 2° da Lei 9.317/96. Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 
[...] 
II - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-calendário, receita bruta superior a 
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e igual ou inferior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). 
(Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11.12.1998) 
6 O montante da carga tributária compreende as seguintes alíquotas no lucro presumido: PIS (0,65%), COFINS 
(3%), IRPJ (15%) e CSLL (9%). Para efeitos de cálculo o ISS não foi considerado. 
7 Alíquota única conforme a lei nº 9.317/96. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9732.htm#art3�


A partir dos cálculos desenvolvidos, observa-se uma economia tributária de R$ 

27.960,00, ao ano, representando uma redução 20,56%. 

O principal argumento da fiscalização fazendária, referente à alegação de simulação 

e consequente desconsideração da estrutura jurídica eleita pelos sócios do “Estaleiro Kiwi 

Boats Ltda.”, foi o fato de que as empresas estavam sediadas no mesmo local, ou seja, na 

mesma área geográfica; motivo que, entretanto, por si só, não constitui indício suficiente para 

a constatação de conduta ilícita por parte do contribuinte. 

Na sessão de julgamento do referido caso, foi enfrentada a questão da existência ou 

não de simulação, sendo que o Conselheiro Relator não vislumbrou ilicitude no procedimento, 

eis que considerou que o contribuinte pode optar pelo caminho fiscalmente menos oneroso8

No caso objeto de estudo ora apresentado, ambas as sociedades empresárias, apesar 

de estarem localizadas na mesma área geográfica, possuíam registros e inscrições fiscais 

. 

A simulação fiscal é classificada pelo Código Civil Brasileiro como um negócio 

inválido quando “aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às 

quais realmente se conferem, ou transmitem; contiverem declaração, confissão, condição ou 

cláusula não verdadeira; os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados” (art. 

167, § 1º, I, II e III). Caracteriza-se, principalmente, pela utilização de meios ilícitos, mas que 

dão, em primeira vista, a impressão de serem lícitos. Os atos são acobertados, tornando-se, 

assim, difícil à fiscalização localizar o momento exato da ocorrência do fato gerador e do ato 

de simulação. Alves (2003) explica que a simulação compreende a realização de determinado 

negócio que não representa, de fato, a verdadeira intenção e os objetivos dos agentes. É 

evidente a vontade enganosa do contribuinte. Consoante Marcelo Campos, “o agente tem 

consciência de que está realizando um negócio simulado e esta é a sua vontade (simular)” 

(2003, p. 479).  

                                                             
8 Impõe-se, assim, de início, o enfrentamento da existência ou não de simulação. Na companhia da melhor 
doutrina, não vejo "ilicitude na escolha de um caminho fiscalmente menos oneroso, desde que a menor 
onerosidade seja a única razão da escolha desse caminho", sob pena de se ter de admitir "o absurdo de que o 
contribuinte seria sempre obrigado a escolher o caminho de maior onerosidade fiscal" (Luciano Amaro). Da 
Constituição Federal advém o direito "à utilização de estruturas jurídicas válidas, sem violação da lei, que sejam 
capazes de evitar incidências tributárias, ou de minorar os seus ônus" (Ricardo Mariz de Oliveira). Todos os 
meios e formas lícitas de que se vale o contribuinte, para evitar a ocorrência do fato gerador do tributo, 
reduzindo ou impedindo o surgimento do dever ou da obrigação tributária são designados pelo nome de elisão 
fiscal, cuja distinção básica da evasão ilícita reside nos meios empregados, como ensina SAMPAIO DÓRIA: "O 
primeiro aspecto substancial que as extrema é a natureza dos meios eficientes para sua consecução: na fraude, 
atuam meios ilícitos (falsidade) e, na elisão, a licitude dos meios é condição sine qua non de sua realização 
efetiva". (Elisão e Evasão Fiscal, São Paulo, José Bushataky, Editor, p. 58). BRASIL. Ministério da Fazenda. 
Primeiro Conselho de Contribuintes. Processo nº 11516.002462/2004-18 – Acórdão 103-23.357, p. 6-7, Relator 
Conselheiro Paulo Jacinto do nascimento, 3ª Câmara, seção de 28 jan 2008. Disponível em: < 
http://www.acordaoscarf.com.br/acordaos/1cc/3camara/acordaos/10323357_149524_11516002462200418_009.
PDF>. Acesso em: 06 jul 2011)  



próprias, quadro de funcionários diferentes e celebração de negócios que se davam 

separadamente, de modo que a segregação de atividades entre as empresas não se achava 

realizada fora dos parâmetros da legalidade e ainda não estava desprovida de causa jurídica, 

de consistência, de finalidade. O mero desmembramento de atividades, pois, não poderia 

consistir unicamente no único meio de provar ou de presumir a ocorrência de simulação.  

A partir dessa análise, pode resultar, numa primeira conclusão, que, se o contribuinte 

age em adequação com a lei, sem contrariá-la, não se pode qualificar a operação que visa à 

economia tributária de simulação fiscal, considerada como evasão de tributos sujeita à sanção. 

Essa conclusão primeira fundamenta-se também em outras decisões proferidas no âmbito 

administrativo, pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais9

Diferentemente, quando o contribuinte age de forma ilícita, ocorrendo o dolo ou a 

sonegação fiscal, que podem ser compreendidos como ações ou omissões dolosas que tendem 

a impedir, retardar, total ou parcialmente, o conhecimento das autoridades fazendárias sobre a 

ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. A sonegação fiscal teria como pressuposto 

a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, sendo que, como exemplo desta situação, 

cita-se o acórdão nº 204-02.199

.  

10

Por meio do acórdão nº 108-09.037

, do Segundo Conselho de Contribuintes.  
11

                                                             
9  “GANHO DE CAPITAL. SIMULAÇÃO. PROVA A ação do contribuinte de procurar reduzir a carga 
tributária, por meio de procedimentos lícitos, legítimos e admitidos por lei revela o planejamento tributário. Para 
a invalidação dos atos ou negócios jurídicos realizados, cabe a autoridade fiscal provar a ocorrência do fato 
gerador ou que o contribuinte tenha usado de estratagema para revesti-lo de outra forma. Não havendo 
impedimento legal para a realização das doações, ainda que delas tenha resultado a redução do ganho de capital 
produzido pela alienação das ações recebidas, não há como qualificar a operação de simulada. A reduzida 
permanência das ações no patrimônio dos donatários/doadores e doadores/ donatários, por si só, não autoriza a 
conclusão de que os atos e negócios jurídicos foram simulados. [...] Considerando que a regra do parágrafo único 
do art. 116 do CTN, incluído pela Lei Complementar n° 104 de 10 de janeiro de 2001, é meramente declaratória 
e por isso depende de regulamentação, e que a simulação não foi provada (RIR11994, art. 894, § 1°) os negócios 
os atos jurídicos praticados pelo recorrente são considerados válidos e sobre o valor recebido pela venda das 
ações não pode incidir imposto”. (Excerto de Voto – BRASIL. Ministério da Fazenda. Primeiro Conselho de 
Contribuintes. Processo nº 10865.002058/2002-41 – Acórdão nº 06-14.481, p. 27 – 30, Relatora Conselheira 
Sueli Efigênia Mendes de Britto. 6 ª Câmara, seção de 16 mar. 2005. Disponível em: < 

, constata-se que os contribuintes agiram de 

forma fraudulenta e simulatória. A fraude caracteriza-se, no caso, pelos meios ilícitos e 

http://www.acordaoscarf.com.br/acordaos/1cc/6camara/acordaos/10614481_137703_10865002058200241_030.
PDF>. Acesso em: 22 jun. 2011)  
10 ELISÃO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. Para que se possa falar de elisão fiscal há de ser obstada a 
ocorrência do fato gerador do tributo por meio de ato lícito. Se o ato praticado, ainda que lícito, é concomitante 
ou posterior à ocorrência da hipótese de incidência, não cabe falar em planejamento tributário e devido é o 
tributo que se tentou evitar. Recurso negado (Excerto de Voto – BRASIL. Ministério da Fazenda. Segundo 
Conselho de Contribuintes. Processo nº 16327.001874/00-41– Acórdão nº 204-02.199, p. 1 – 8, Relator 
Conselheiro Júlio César Alves Ramos. seção de 27 fev. 2007. Disponível em: < 
http://www.acordaoscarf.com.br/acordaos/2cc/4camara/acordaos/20402199_135040_163270018740041_008.PD
F>. Acesso em: 06 jul. 2011)    
11 OPERAÇÃO ÁGIO — SUBSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COM ÁGIO E SUBSEQÜENTE CISÃO — 
VERDADEIRA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO — Se os atos formalmente praticados, analisados pelo seu 
todo, demonstram não terem as partes outro objetivo que não se livrar de uma tributação especifica, e seus 

http://www.acordaoscarf.com.br/acordaos/1cc/6camara/acordaos/10614481_137703_10865002058200241_030.PDF�
http://www.acordaoscarf.com.br/acordaos/1cc/6camara/acordaos/10614481_137703_10865002058200241_030.PDF�
http://www.acordaoscarf.com.br/acordaos/2cc/4camara/acordaos/20402199_135040_163270018740041_008.PDF�
http://www.acordaoscarf.com.br/acordaos/2cc/4camara/acordaos/20402199_135040_163270018740041_008.PDF�


dolosos que o agente faz uso como adulteração, falsificação ou exclusão, beneficiando-se pelo 

não recolhimento das obrigações tributárias decorrentes do fato gerador. “O contribuinte age 

de modo deliberado contra os ditames legais, com o objetivo de fugir do ônus tributário, 

mediante distorção abusiva das formas jurídicas (...)” (OLIVEIRA, 2005, p. 175).  

Enfim, constata-se que a reestruturação societária é uma ferramenta de planejamento 

tributária acessível e que promove uma boa economia de tributos às empresas que a adotam. 

Os valores resultantes do planejamento parecem até pequenos, mas para as pequenas 

empresas, são significativos. O planejamento tributário é possível e pode ser muito bem 

aplicado, exige apenas, como já mencionado, muito estudo e conhecimento da legislação 

tributária. Mas o que mais torna o planejamento tributário uma ferramenta de sucesso às 

empresas é o que a ele está atrelado, como essência de sua existência, ou seja, a sua veia lícita 

de planejar para economizar.   

 

4 Considerações Finais 
 

Ao longo deste estudo, buscou-se dar um desdobramento cientifico da importância 

do planejamento tributário para as empresas que o adotam. O planejamento tributário, que 

pode ocorrer por da reestruturação societária, gera benefícios e economia de tributos às 

empresas, tornando-as competitivas e mais seguras ao longo de seu ciclo de vida. Para 

compreender o planejamento tributário, desenvolveu-se uma análise conceitual e fundamental 

para se distinguir o que o torna lícito, elisão fiscal, de uma atividade evasiva, ilícita. Por meio 

desta análise, constatou-se que a diferença entre a elisão e a evasão fiscal é muito tênue e, 

como não há uma lei clara capaz de definir os parâmetros entre elisão e evasão fiscal, as 

diferenciações estão sendo construídas casuisticamente na jurisprudência do CARF, 

determinando ao contribuinte insegurança ao aplicar e desenvolver o planejamento tributário.  

Portanto, instiga-se que os estudos, nesta área, sejam intensificados e que, assim, se 

criem leis novas e mais claras à compreensão e à segurança do contribuinte. O que se busca, 

tanto pela comunidade científica, pelo contribuinte e pelo Estado, não é que as empresas 

                                                                                                                                                                                              
substratos estão alheios às finalidades dos institutos utilizados ou não correspondem a uma verdadeira vivência 
dos riscos envolvidos no negócio escolhido, tais atos não são oponíveis ao fisco, devendo merecer o tratamento 
tributário que o verdadeiro ato dissimulado produz. Subscrição de participação com ágio, seguida de imediata 
cisão e entrega dos valores monetários referentes ao ágio, traduz verdadeira alienação de participação societária. 
[...] (Excerto de Voto – BRASIL. Ministério da Fazenda. Primeiro Conselho de Contribuintes. Processo nº 
10680.002871/2005-22 – Acórdão nº 108-09.037, p. 1, Relatora Designada Karem Jureidini Dias. 8 ª Câmara, 
seção de 18 out. 2006. Disponível em: < http://www.acordaoscarf.com.br/acordaos/1cc/8camara 
/acordaos/10809037_147639_10680002871200522_060.PDF>. Acesso em: 06 jul. 2011)  
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sejam esmagadas pela carga tributária, mas que elas possam crescer, criando mais 

oportunidades ao fortalecer a economia da nação e sair da zona de falência das empresas.        
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