
 

 

 

 

M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S 
 

Planejamento Tributário - Decisão da Câmara Superior de 
Recursos Fiscais Data 16/10/2008 
 
Nesta última terça-feira (14/10/2008), a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”), em 
relevante precedente, houve por bem julgar válido o planejamento tributário realizado pela 
empresa RBS Administração e Cobranças Ltda. (“RBS”), constante dos autos do processo 
administrativo n.º 11080.008088/2001-71 e tido como um dos mais importantes paradigmas de 
casos de planejamento tributário. 
 
A relevância deste julgamento consiste na tomada de posição pela CSRF em favor da 
possibilidade de os contribuintes executarem planejamentos tributários mediante a utilização 
dos chamados negócios jurídicos indiretos, pelos quais se obtém finalidade diversa (economia 
fiscal) daquela que constitui a causa típica daquele negócio, sendo este lícito e tendo o 
contribuinte obedecido sua disciplina legal e se submetido aos seus regulares efeitos. 
 
Em outras palavras, entendeu a CSRF que os contribuintes podem realizar operações lícitas 
para a economia de tributos, desde que não se esteja ocultando ou modificando o fato gerador 
por intermédio da prática de atos simulados, nos quais haja divergência entre o que é querido 
pelas partes e aquilo que é externado juridicamente. 
 
Com efeito, para que fique claro, cumpre descrever, brevemente, como ocorreu o referido 
planejamento tributário: 
 

a) A RBS firmou contrato de prestação de serviços com a BT Alex, Brown 
Incorporated, empresa com sede no exterior, para que esta agenciasse a entrada 
de um sócio, com experiência internacional no mercado de internet, que 
adquirisse 40% ou mais do capital votante da Nutec Informática S/A (“Nutec”), 
empresa da qual era acionista, juntamente com outros acionistas; 
 

b) Em 15 de junho de 1999, os acionistas da Nutec e a empresa Telefônica 
Interactiva Brasil Ltda. (“Telefônica”) pactuaram, mediante Contrato de 
Subscrição de Ações, que: (i) os controladores tinham interesse em transferir o 
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controle da Nutec para a Telefônica; (ii) seria realizada, no mesmo dia, uma AGE 
com a deliberação da emissão de 3.323.498 ações ordinárias, equivalentes a 
16,67% do capital social da Nutec, que seriam subscritas pela Telefônica; e (iii) o 
preço de subscrição seria R$ 411.847.872,16, o equivalente a R$ 123,92 por 
ação; 

 
c) Também em 15 de junho de 1999, realizou-se AGE, na qual foram criadas duas 

classes de ações ordinárias nominativas (classe A e classe B), sendo classe B 
conversível em ações preferenciais, aprovando-se o aumento de capital de R$ 
4.638.764,16 para R$ 5.569.343,60, com a emissão das citadas 3.323.498 ações 
classe A, subscritas pela Telefônica, que passou a ter 50,01% das ações 
ordinárias da Nutec e 16,67% do total de ações; 

 
d) Neste mesmo dia, foi celebrado Acordo de Acionistas, que vigoraria por 1 ano, 

pelo qual os acionistas não controladores comprometeram-se a votar de modo 
uniforme em suas ações ordinárias, sempre em consonância com o voto da 
Telefônica. Todavia, estabeleceu-se que, caso houvesse discordância, os 
acionistas não controladores poderiam resgatar a totalidade de suas ações, com 
o que a Telefônica teria de votar favoravelmente, sendo o resgate pago em 
recursos ou títulos de investimento; e 

 
e) Em 05 de agosto de 1999, as partes do referido Acordo de Acionistas 

formalizaram um Termo de Rescisão de Acordo de Acionistas, segundo o qual 
houve divergências fundamentais entre os acionistas, inviabilizando a 
continuidade da sociedade, assim retirando-se da Nutec a RBS, e outros 
acionistas, aos quais foi pago o valor patrimonial das ações pelo balanço de 30 
de junho de 1999, qual seja, R$ 20,5553 por ação; e 

 
f) Além disso, a RBS e uma coligada sua obtiveram empréstimos, em 15 de junho 

de 1999, no valor de R$ 153.700.000,00, com vencimento para 16/08/1999, 
garantidos por CDB da Nutec. 
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Em vista destes fatos, entendeu a fiscalização que o que de fato ocorreu foi uma alienação de 
participação societária, revelada pela ausência de Laudo de Avaliação da Nutec, o qual teria de 
indicar que esta empresa valia R$ 2.470.593.114,34 (para que 16,67% do capital social 
significassem R$ 411.847.872,16), o que não era real, e pela disponibilização do empréstimo 
garantido por CDB, o que atribuía à RBS o acesso a mais da metade do valor das ações 
resgatadas antes mesmo do efetivo resgate, exigindo assim o IRPJ e a CSLL sobre o ganho de 
capital que seria apurado em uma venda de participação, entendendo que a forma jurídica 
adotada dissona da realidade subjacente. 
 
O Conselho de Contribuintes, ao apreciar o caso, entendeu pela validade do planejamento 
tributário, em decisão não unânime. A Procuradoria da Fazenda Nacional recorreu à CSRF, que 
manteve a decisão favorável à RBS, ponderando o seguinte: 
 

a) As operações foram legais e não violaram nenhuma norma; 
b) As operações foram declaradas e registradas; 
c) As operações foram queridas e efetivamente realizadas pelas partes, o que se 

evidencia pelos documentos, os quais não contêm fraudes; 
d) Não houve, por detrás das operações, uma realidade dissimulada; 
e) A obtenção de um benefício indireto (economia fiscal), mesmo que fosse 

comprovado, não tem o condão de invalidar a operação, sendo um planejamento 
tributário válido; 

f) Os contribuintes podem adotar a forma jurídica que mais lhes convenha, desde 
que se submetam à disciplina de tal negócio; 

g) Impressões subjetivas da fiscalização não podem implicar em desconsideração 
de negócios lícitos, apenas por entender que tal negócio poderia ser realizado de 
modo a incidir maior carga tributária; e 

h) O que ocorreu foi um planejamento tributário por negócio indireto, no qual as 
partes se submetem rigorosamente à disciplina do negócio jurídico e querem os 
seus efeitos, com os quais lograrão objetivos queridos que podem divergir 
daqueles geralmente buscados com a prática de tal negócio jurídico. 
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Dessa forma, com base nessas considerações, entendeu a CSRF pela validade do 
planejamento tributário realizado, o que reforça o direito dos contribuintes de organizarem suas 
atividades e operações para obter uma menor carga tributária, desde que revestidas de licitude 
e obedecidos todos os regramentos legais. 
 
Com isso, espera-se que a administração tributária passe a reconhecer o direito dos 
contribuintes de planejar suas atividades, de modo lícito, da forma menos onerosa do ponto de 
vista fiscal, com o que se estará prestigiando os direitos constitucionalmente consagrados dos 
contribuintes brasileiros. 
 
Assim que a decisão for formalizada, o escritório disponibilizará aos clientes maiores detalhes 
sobre este julgado. 
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