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Prezados Leitores:  
 
Nesta 63ª edição do nosso informativo 
Nota Tributária do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(“CARF”), comentamos decisão em que 
este Colegiado cancelou autuação que 
pretendia tributar, pelo Imposto sobre a 
Renda de Pessoa Física (“IRPF”), ganho 
de capital decorrente de operação de 
incorporação de ações. 
 
Também analisamos julgado no qual o 
CARF equiparou a tributação de Fundo 
de Investimento Imobiliário (“FII”) à 
tributação aplicável às pessoas jurídicas, 
por força do art. 2 da Lei nº 9.779/99, e 
entendeu que a instituição 
administradora possui responsabilidade 
exclusiva pelas obrigações tributárias 
(principais e acessórias) do FII. 
 
Boa leitura. 
 
 
IRPF – Ausência de Ganho de Capital 
na Incorporação de Ações – 
Inexistência de Fraude ou Simulação 
 
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A 
RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF 

Exercício: 2008 
MULTA QUALIFICADA. 
JUSTIFICATIVA PARA 
APLICAÇÃO. NECESSIDADE DA 
CARACTERIZAÇÃO DO 
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. 
A evidência da intenção dolosa exigida 
na lei para a qualificação da 
penalidade aplicada há que aflorar na 
instrução processual, devendo ser 
inconteste e demonstrada de forma 
cabal. Assim, o lançamento da multa 
qualificada de 150% deve ser 
minuciosamente justificada e 
comprovada nos autos. Além disso, 
exige-se que o contribuinte tenha 
procedido com evidente intuito de 
fraude, nos casos definidos nos arts. 
71, 72 e 73, da Lei nº 4.502, de 1964. A 
falta de inclusão de algum bem ou 
direito na Declaração de Ajuste Anual 
(Declaração de Bens e Direitos), por si 
só, não caracteriza evidente intuito de 
fraude, que justifique a imposição da 
multa qualificada de 150%, prevista 
no § 1º do artigo 44, da Lei nº. 9.430, 
de 1996, já que ausente conduta 
material bastante para sua 
caracterização. 
DIREITO TRIBUTÁRIO. ABUSO 
DE DIREITO. AFASTAMENTO DA 
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NÃO INCIDÊNCIA PELA 
AUTORIDADE FISCAL. 
LANÇAMENTO. 
FALTA DE PREVISÃO LEGAL. 
Não há base no sistema jurídico 
brasileiro para a autoridade fiscal 
afastar a não incidência legal, sob a 
alegação de entender estar havendo 
abuso de direito. O conceito de abuso 
de direito é louvável e aplicado pela 
Justiça para solução de alguns litígios. 
Não existe previsão legal para 
autoridade fiscal utilizar tal conceito 
para efetuar lançamentos de oficio. O 
lançamento é vinculado a lei, que não 
pode ser afastada sob alegações 
subjetivas de abuso de direito. 
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. 
SIMULAÇÃO DE NEGÓCIOS. 
SUBSTANCIA DOS ATOS. 
O planejamento tributário que é feito 
segundo as normas legais e que não 
configura as chamadas operações sem 
propósito negocial, não pode ser 
considerado simulação se há não 
elementos suficientes para 
caracterizá-la. 
Não se verifica a simulação quando os 
atos praticados são lícitos e sua 
exteriorização revela coerência com os 
institutos de direito privado adotados, 
assumindo o contribuinte as 
consequências e ônus das formas  
jurídicas por ele escolhidas, ainda que 
motivado pelo objetivo de economia 
de imposto. 
OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO 
DE AÇÕES. DELIBERAÇÃO POR 
CONTA DAS PESSOAS JURÍDICAS 
ENVOLVIDAS NA OPERAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA DE FATO 
GERADOR DE GANHO DE 
CAPITAL NA PESSOA FÍSICA DOS 
SÓCIOS. 

A figura da incorporação de ações, 
prevista no artigo 252 da Lei n° 6.404, 
de 1976, difere da incorporação de 
sociedades e da subscrição de capital 
em bens. Com a incorporação de 
ações, ocorre a transmissão da 
totalidade das ações (e não do 
patrimônio) e a incorporada passa a 
ser subsidiária integral da 
incorporadora, sem ser extinta, ou 
seja, permanecendo com direitos e 
obrigações. Neste caso, se dá a 
substituição no patrimônio do sócio, 
por idêntico valor, das ações da 
empresa incorporada pelas ações da 
empresa incorporadora, sem sua 
participação, pois quem delibera são 
as pessoas jurídicas envolvidas na 
operação. 
OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO 
DE AÇÕES. LANÇAMENTO NA 
PESSOA FÍSICA DO SÓCIO. DATA 
DO FATO GERADOR 
CONSIDERADO PELA 
AUTORIDADE FISCAL 
LANÇADORA. INEXISTÊNCIA DE 
PAGAMENTO. 
A Lei nº 7.713, de 1988, em seu art. 2º, 
determina que o Imposto de Renda da 
Pessoa Física é devido pelo regime de 
caixa, à medida que o ganho de capital 
for percebido. Se não houve nenhum 
pagamento, na data do fato gerador 
considerado pela autoridade fiscal 
lançadora, este não pode ser 
considerado como percebido pelo 
Contribuinte, em respeito ao Princípio 
da Entidade, pois não ingressou em 
sua disponibilidade jurídica ou 
econômica, não implicando em fato 
gerador do Imposto de Renda. A 
tributação desses rendimentos, 
quando for o caso, depende da efetiva 
entrega dos valores ao Contribuinte.” 
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O presente julgado tem como origem 
lançamento de IRPF, referente ao ano-
base 2007, por suposta falta de 
tributação de ganho de capital obtido na 
alienação de participação societária 
decorrente de operação de incorporação 
de ações entre empresas das quais o 
Contribuinte detinha participação 
societária. Assim, a Fiscalização 
equiparou a incorporação de ações a uma 
das modalidades de alienação de bens e 
direitos sujeitas à apuração de ganho de 
capital. Além disso, segundo as 
Autoridades Fiscais, as operações 
praticadas foram simuladas, o que 
ensejaria a aplicação da multa 
qualificada de 150%, também lançada. 
 
Contra tal lançamento, o Contribuinte 
apresentou Impugnação, alegando que a 
incorporação de ações tem por objeto 
apenas transformar  uma determinada 
sociedade empresária em subsidiária 
integral de outra sociedade, nada além 
disso. Consequentemente, argumentou o 
Contribuinte que a troca de ações das 
empresas da qual detinha participação 
societária, sem a transferência de 
recursos e sem que houvesse alteração 
no custo de aquisição, não representa 
disponibilidade econômica, apenas troca 
de bens. 
 
Além disso, mesmo que se admitisse que 
a operação representou algum tipo de 
ganho, não houve disponibilidade de 
caixa para o Contribuinte e não haveria o 
que se falar em incidência do IRPF.  
 
A Delegacia da Receita Federal do 
Brasil de Julgamento (“DRJ”) julgou a 
Impugnação improcedente, sob o 
fundamento de que, na incorporação de 
ações, há alienação de ativos pelos 

acionistas da incorporada, nos termos do 
art. 3º, §3º, da Lei nº 7.713/88, sendo a 
transmissão dos ativos onerosa e 
avaliada em dinheiro. Dessa forma, a 
diferença entre o custo de aquisição e o 
valor da transmissão deve ser tributada 
como ganho de capital, independente de 
fluxo financeiro.  
 
Irresignado, o Contribuinte interpôs 
Recurso Voluntário alegando, em 
síntese, as mesmas razões da 
Impugnação.  
 
Ao apreciar o Recurso Voluntário, o 
CARF, por unanimidade de votos, deu 
provimento a este, desconstituindo 
integralmente o lançamento.  
 
De início, o Conselheiro Relator deixou 
expressamente consignado que incumbe 
ao CARF zelar pela legalidade do 
lançamento, independente do teor da 
Impugnação ou do Recurso Voluntário. 
 
Ato contínuo, os Conselheiros passaram 
a analisar a qualificação da multa de 
ofício, por entenderem que, para o 
deslinde do caso, era necessário o 
enfrentamento dos temas da evasão 
fiscal e da simulação.  
 
Assim, o eminente Relator consignou 
que a evasão fiscal é o ato consciente do 
Contribuinte que objetiva, por meios 
ilícitos, eliminar, retardar ou reduzir o 
pagamento de tributo. Entretanto, 
argumenta que a evasão fiscal pode ser 
dividida em lícita (chamada por ele de 
elisão) e ilícita, repousando a diferença 
entre elas nos meios utilizados pelo 
Contribuinte para alcançar seu intento: 
legítimos na elisão e ilegítimos na 
evasão ilícita. 
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Aos olhos do Relator, a evasão ilícita, 
representada, nos termos da legislação 
tributária, pelo dolo, conluio ou 
simulação, precisa ver preenchidos 
quatro requisitos essenciais para que seja 
configurada: i) o ânimo de prejudicar ou 
fraudar; ii) que a manobra tenha sido a 
causa do ato ou do consentimento da 
parte prejudicada; iii) a existência da 
relação de causa e efeito entre a manobra 
empregada e o benefício alcançado; e iv) 
participação intencional de uma das 
partes.  
 
Além disso, elemento muito importante 
para configuração de elisão ou evasão 
seria a diferença temporal na busca da 
economia tributária. Enquanto na elisão 
a intenção do agente é não praticar o fato 
gerador da obrigação tributária, a evasão 
seria caracterizada pela utilização de 
meios ilícitos para escapar ao pagamento 
de tributo cujo fato gerador já ocorreu. 
 
Já a simulação, conceitua o Conselheiro, 
é o negocio jurídico que não traduz a 
realidade, pois nele se verifica a intenção 
de que o ato produza efeito diverso ao do 
efetivamente executado. Referido 
instituto pode ser subdividido entre 
absoluto, quando não existe intenção de 
produzir qualquer ato (nem mesmo os 
atos que busquem dar aparência de 
legalidade à operação), e relativo, 
ocasião em que o ato é praticado com a 
intenção de praticar outro. 
 
Assim, convergem os Conselheiros no 
entendimento de que a atividade dos 
contribuintes que busquem menor ônus 
tributário será legítima (elisão fiscal) 
desde que preenchidos os seguintes 
requisitos: i) anterioridade ao fato 

gerador; ii) licitude dos atos praticados; 
e iii) não caracterização de simulação. 
 
Transportando essas considerações para 
o caso concreto, os Conselheiros 
entenderam que esses requisitos não 
estavam presentes e asseveraram que “a 
celebração de negócio jurídico válido, 
cuja escolha decorre da autonomia da 
vontade e livre iniciativa do particular, 
implicando a ausência de subsunção do 
fato à norma tributária, acarretando o 
enquadramento à norma tributária que 
prescreva exigências menos onerosas ou 
assegurando benefícios fiscais, é 
perfeitamente lícita e não susceptível de 
desconsideração pela autoridade 
administrativa. (...) Dessa maneira, 
havendo preferência por certa forma, é 
inaceitável que esta seja ignorada pela 
simples razão de seu resultado 
econômico vir a ser semelhante ao de 
outra forma diferenciadamente 
tributada”. 
 
Diante disso, quanto à multa qualificada, 
entenderam os Julgadores ser esta 
incabível, uma vez que a Fiscalização 
não a baseou em simulação, mas na 
ausência de declaração do suposto ganho 
de capital na declaração de rendimentos, 
fato que, por si só, não revela o evidente 
intuito de fraudar o Fisco, elemento 
necessário à qualificação da multa de 
ofício. 
 
Segundo o Conselheiro Relator, não 
basta a prática de ato ilícito para a 
qualificação da multa, sendo 
imprescindível o evidente intuito de 
fraude. Assim, a ausência da declaração 
do ganho de capital, se houvesse, seria 
apenas omissão de rendimentos.  
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No que diz respeito ao mérito, os 
Conselheiros entenderam que não há 
alienação na incorporação de ações, mas 
sub-rogação legal dos acionistas da 
sociedade. Segundo eles, a incorporação 
de ações é operação societária típica, 
regulada pelo art. 252 da Lei nº 
6.404/76, enquanto a alienação é ato de 
disposição, de transferência de domínio. 
Para o Conselheiro Relator, sub-rogação 
independe da vontade dos sócios ou 
acionistas, pois são as pessoas jurídicas 
que deliberam pela incorporação de 
ações. Por sua vez, a alienação, nos 
dizeres do Relator, “importa na renúncia 
de um direito e é, portanto, voluntária. 
Tendo em vista que na sub-rogação real 
derivada de lei há a substituição de uma 
coisa por outra em razão de expressa 
previsão legal, não há que se confundir 
alienação com sub-rogação real”. 
 
Ademais, o aumento de capital da 
empresa incorporadora e a consequente 
valorização de suas ações são fatos 
inerentes ao processo de criação de 
subsidiária integral.  
 
Por fim, sustenta o Conselheiro Relator 
que o IRPF é apurado por meio do 
regime de caixa, havendo a tributação à 
medida que o ganho de capital for 
percebido. Assim, se não houve 
pagamento pelo suposto “ganho”, mas 
apenas substituição do ativo, não há que 
se falar em tributação.  
 
Diante disso, conclui o Conselheiro 
Relator que “mesmo que a incorporação 
de ações pudesse ser comparada a uma 
modalidade de alienação sujeita à 
apuração do ganho de capital, não 
houve recebimento de valores pelo 
Recorrente o que, sob a sistemática do 

regime de caixa, igualmente afasta a 
possibilidade de tributação pelo imposto 
de renda”.   
 
Os demais Conselheiros acompanharam 
o voto, sendo dado provimento por 
unanimidade ao Recurso Voluntário. 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 
do referido julgado.  
 
 
Fundo de Investimento Imobiliário – 
Equiparação a Pessoa Jurídica – 
Responsabilidade Tributária das 
Instituições Administradoras 
 
“FUNDO DE INVESTIMENTO 
IMOBILIÁRIO. TRIBUTAÇÃO. 
EXCEPCIONALIDADE. 
Constatado que o empreendimento 
imobiliário é integralmente explorado 
(100% do negócio) por quotista único 
(100% das quotas) do Fundo de 
Investimento Imobiliário, revelam-se 
presentes as circunstâncias 
autorizadoras da aplicação do disposto 
no art. 2º da Lei nº 9.779/99, ou seja, o 
referido Fundo sujeita-se à tributação 
aplicável às pessoas jurídicas. 
 
“DESPESAS COM TRIBUTOS (PIS E 
COFINS) DEDUÇÃO. 
Tendo, no mesmo procedimento, 
formalizado exigências de PIS e 
COFINS, tributos cuja dedutibilidade 
não é vedada pela lei tributária, a 
autoridade lançadora, por dever de 
ofício, deve deduzir o respectivo valor 
para fins de determinação do lucro real 
e da base de cálculo da CSLL.” 
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FUNDO DE INVESTIMENTO 
IMOBILIÁRIO. OBRIGAÇÕES 
TRIBUTÁRIAS. CUMPRIMENTO 
RESPONSABILIDADE.  
 Nos termos do art. 4º da lei nº 9.779/99, 
ressalvada a responsabilidade das 
fontes pagadoras pelas retenções do 
imposto sobre os rendimentos 
submetidos à incidência tributária nas 
hipóteses previstas na legislação de 
regência, a responsabilidade tributária 
pelo cumprimento das demais 
obrigações tributárias (principais e 
acessórias), inclusive as decorrentes do 
disposto no art. 2º do referido diploma 
legal, é da instituição administradora 
do fundo de investimento imobiliário.” 
 
Em breve síntese, a Fiscalização autuou 
o FII por entender que tal Fundo estaria 
sujeito à tributação das pessoas jurídicas, 
com base no art. 2º da Lei nº 9.779/99, 
sob a justificativa de que o FII possuía 
um único quotista e realizou 
investimentos em empreendimentos 
imobiliários de empresa controlada por 
esse quotista. Destaque-se que esses 
investimentos consistiram na 
“aquisição” de diversos imóveis pelo 
quotista perante a empresa controlada, 
para locação desses imóveis à própria 
empresa. 
 
Ainda, as Autoridades Fiscais lavraram 
Termo de Sujeição Passiva Solidária 
contra a Instituição Financeira 
Administradora do Fundo, nos termos do 
art. 124 do Código Tributário Nacional 
(“CTN”) e do art. 4º da Lei nº 9.779/99. 
 
Inconformado, o Fundo apresentou 
Impugnação alegando, em síntese, que: 
(i) a Instituição Financeira, em nome do 

Fundo (propriedade fiduciária), é a única 
adquirente dos imóveis, de modo que é 
inaplicável o art. 2º da Lei nº 9.779/99, 
pois não há aplicação de recursos em 
empreendimentos que possuam como 
incorporador, construtor, tampouco 
sócio, o quotista do Fundo; (ii) a 
aquisição de imóveis prontos ou já 
construídos para locação não se 
caracteriza como empreendimento 
imobiliário, para fins de aplicação no art. 
2º da Lei nº 9.779/99 (tal dispositivo 
seria aplicável aos empreendimentos 
imobiliários em curso de execução); e 
(iii) a Fiscalização desconsiderou as 
despesas com as exigências de PIS e da 
COFINS, para fins de apuração do IRPJ 
e da CSLL.  
 
Já a Instituição Administradora, por sua 
vez, alegou em sua Impugnação (i) que o 
administrador do fundo é responsável 
pelo cumprimento das obrigações do 
Fundo (art. 4º da Lei nº 9.779/99), não 
sendo cabível ao presente caso a 
responsabilidade solidária, nos termos 
do art. 124 do CTN, utilizado como 
fundamento para o lançamento fiscal; 
(ii) tratar-se de responsabilidade de 
terceiros, prevista no art. 134 do CTN, a 
qual é sempre subsidiária. 
 
Após analisar as Impugnações, a 
Delegacia da Receita Federal do Brasil 
de Julgamento (“DRJ”) entendeu por 
bem manter as autuações integralmente. 
Diante dessa decisão, o Fundo e a 
Instituição Administradora apresentaram 
seus Recursos Voluntários, repisando os 
argumentos já trazidos aos autos. 
 
Ao apreciar o Recurso Voluntário, a 
Turma, por unanimidade de votos, 
considerou que o Fundo está sujeito à 
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tributação aplicável às pessoas jurídicas, 
por entender que o quotista do Fundo era 
sócio do empreendimento imobiliário 
objetivado pelo Fundo. Confira-se trecho 
do voto vencedor nesse sentido: “O 
empreendimento imobiliário, portanto, 
está representado por imóveis 
pertencentes ao Sr. (...), que são 
‘adquiridos’ pelo Fundo de Investimento 
Imobiliário, que tem como único 
quotista, ao menos no ano-calendário de 
que trata o presente processo (2005), o 
próprio Sr. (...).”  
 
Em seguida, os Conselheiros, por 
maioria de votos, entenderam que as 
exigência de PIS e de COFINS devem 
ser deduzidas das bases de cálculo do 
IRPJ e da CSLL, por se tratarem de 
tributos cuja dedutibilidade não é vedada 
pela legislação tributária. 
 
Por fim, o CARF reconheceu não se 
tratar da responsabilidade solidária 
prevista no art. 124 do CARF, mas sim 
da responsabilidade por substituição 
prevista no art. 128 do CTN. Segundo 
entendimento firmado, a 
responsabilidade da instituição 
administradora decorre de Lei expressa 
(no caso, art. 4º da Lei nº 9.779/99), que 
atribui a responsabilidade pelo crédito 
tributário a terceiro (instituição 
administradora) vinculado ao fato 
gerador da respectiva obrigação, 
excluindo a responsabilidade daquele 
que tem relação direta com o fato 
gerador (Fundo de Investimento 
Imobiliário). Isto é, a instituição 
administradora possui responsabilidade 
exclusiva (e não solidária) pelas 
obrigações tributárias não cumpridas 
pelo Fundo de Investimento Imobiliário. 
 

Assim, o CARF afastou as alegações da 
instituição administradora de que seria 
hipótese de aplicação do art. 134 do 
CTN, por entender que a legislação não 
possui quaisquer normas que atribuam 
ao Fundo de Investimento a 
responsabilidade pelo cumprimento das 
obrigações por si praticadas. 
 
Ainda, embora a Fiscalização tenha 
lavrado Termo de Sujeição Passiva com 
base no art. 124 do CTN e o Acórdão 
tenha decidido pela aplicação do art. 
128, o Conselheiro Relator entendeu não 
se tratar de reformatio in pejus, sob o 
argumento de que houve legítima 
adequação à legislação em regência e 
não representa, sob o aspecto prático, 
circunstância mais onerosa à instituição 
financeira. 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 
do referido julgado.  
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