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Prezados Leitores,  

 

Nesta 30ª edição do nosso informativo 

Nota Tributária do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(“CARF”), comentamos decisão em que 

o Conselho analisou operações 

estruturadas e entendeu serem simuladas 

para encobrir ganho de capital na 

alienação de ativo por pessoas físicas, 

porém anulou o auto de infração por 

ilegitimidade passiva. 

 

Ademais, abordamos decisão em que se 

entendeu que deve haver tributação de 

ganho de capital em operações de 

incorporação de ações, por importar em 

alienação de bens e direitos em sentido 

amplo. 

 

Boa leitura. 

 

Simulação – Operações Estruturadas 

em Seqüência para Evitar Tributação 

de Ganho de Capital – Ilegitimidade 

passiva do adquirente para pagar 

IR/Fonte 

 
“IRRF. GANHO DE CAPITAL. 
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES 
SOCIETÁRIAS. OPERAÇÕES 
ESTRUTURADAS. SIMULAÇÃO. 

Constatada a desconformidade, 
consciente e pactuada entre as partes 
que realizaram determinado negócio 
jurídico, entre o negócio efetivamente 
praticado e os atos formais de 
declaração de vontade, resta 
caracterizada a simulação relativa, 
devendo-se considerar, para fins de 
verificação da ocorrência do fato 
gerador do Imposto de Renda, o 
negócio jurídico dissimulado. GANHO 
DE CAPITAL. OPERAÇÃO 
SIMULADA. LEGITIMIDADE 
PASSIVA. Comprovado nos autos que 
a operação simulada corresponde a 
alienação de bens pertencentes a pessoa 
física domiciliada no país, o sujeito 
passivo do imposto devido a título de 
ganho de capital é o alienante, sendo 
improcedente o lançado efetuado em 
nome do adquirente por ilegitimidade 
passiva.” 
 

Este julgamento cancelou auto de 

infração em que a Receita Federal exigia 

Imposto de Renda Retido na Fonte 

(“IR/Fonte”) incidente sobre ganho de 

capital auferido por pessoa jurídica 

domiciliada no exterior, no ano-

calendário de 2000. O auto foi lavrado 

contra sociedade brasileira, quem, 

supostamente, estaria obrigada a reter o 
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imposto de renda por ocasião da remessa 

dos recursos à sociedade estrangeira, 

alienante de ativo situado no País. 

 

A fiscalização entendeu que o adquirente 

e o alienante tentaram praticar uma 

dissimulação (simulação relativa) da 

ocorrência do ganho de capital. 

  

Da narrativa dos fatos, consta que o 

ativo era de propriedade de duas pessoas 

físicas, as quais o integralizaram no 

capital de empresa brasileira por valor 

inferior ao de mercado. Posteriormente, 

as pessoas físicas venderam as cotas de 

tal empresa para sociedade estrangeira. 

 

Assim, nesta operação, os vendedores 

apuraram e pagaram imposto de renda 

sobre seu ganho de capital, porém em 

montante inferior ao que teriam pago, se 

tivessem vendido o bem por seu valor de 

mercado, tal como se pôde observar no 

laudo de avaliação encomendado pelos 

compradores. 

 

A sociedade estrangeira, nova titular da 

empresa brasileira detentora do ativo, 

tinha seu capital composto praticamente 

apenas pelo ativo adquirido e obteve 

laudo de avaliação do ativo, o qual 

determinou o seu valor de mercado. Esta 

sociedade, por sua vez controlada por 

outra empresa estrangeira, teve então 

suas quotas vendidas em valor de 

mercado para a autuada, a qual, afinal, 

quedou-se com o poder sobre o ativo em 

questão. Alguns dias depois desta 

compra e venda da participação 

societária, a empresa brasileira 

efetivamente reavaliou o ativo a valor de 

mercado conforme o laudo que havia 

encomendado.  

 

No mesmo ato, houve o registro 

societário da transferência da 

propriedade da empresa brasileira por 

este valor, mediante redução do capital 

da sociedade estrangeira que a 

controlava.  

 

Assim, aos olhos do Fisco, a compra das 

cotas da sociedade estrangeira pela 

autuada, e a conseqüente apuração do 

ganho de capital no exterior por sua 

controladora estrangeira, produziu o 

efeito de evitar o ganho de capital na 

operação. 

 

O Fisco observou que as sucessivas 

vendas serviram para ocultar apenas uma 

operação: a venda do ativo das pessoas 

físicas à sociedade brasileira. Em vista 

disto, exigiu o IR/Fonte na operação em 

que a sociedade brasileira compra as 

quotas da sociedade estrangeira pelo 

valor do bem reavaliado. O imposto teve 

como base, portanto, o valor da 

reavaliação. 

 

O contribuinte impugnou o auto de 

infração, alegando que, caso o IR/Fonte 

sobre o ganho de capital fosse realmente 

devido, não teria problemas em retê-lo, 

pois, afinal, este encargo seria suportado 

pelo vendedor e não por ele. Também 

alegou desconhecer o motivo pelo qual 

as pessoas físicas venderam para a 

sociedade estrangeira o ativo por valor 

inferior ao de mercado. Por fim, dentre 

mais outros argumentos, alegou que não 

se poderia considerar haver uma 

simulação em relação aos fatos ocorridos 

à época das operações, posto que 

ocorridos antes da vigência da Lei 

Complementar n° 104 que alterou o 

Código Tributário Nacional para 

disciplinar o assunto. 

 

A Delegacia da Receita Federal de 

Julgamento (“DRJ”) negou provimento à 

defesa do contribuinte, sob o argumento 
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de ter havido a simulação nas operações 

praticadas, dada a falta de comprovação 

da existência das sociedades estrangeiras 

intervenientes na operação. 

 
Em seu Recurso Voluntário, reafirmou 

as razões de sua Impugnação, somando a 

elas a comprovação da regularidade 

cadastral das sociedades estrangeiras. 

 
No julgamento do recurso, a Conselheira 

Relatora negou razão ao argumento 

sobre a impossibilidade de reconhecer a 

existência de simulação no caso, pois o 

Código Tributário Nacional, antes 

mesmo da Lei Complementar n° 104, já 

permitia a desconsideração dos atos 

jurídicos tidos por simulados. Cita como 

exemplos os artigos 118 e o 149, inciso 

VII. 

 

No mérito, julga ter havido a 

dissimulação do ganho de capital, razão 

pela qual considera a operação como 

sendo uma venda por parte das pessoas 

físicas de seu ativo para a autuada. O 

valor atribuído à operação correspondeu 

àquele pago por esta pessoa jurídica pela 

aquisição das quotas da sociedade 

estrangeira. 

 

Para chegar a esta conclusão, relaciona a 

série de fatos e datas relevantes para o 

fechamento do negócio, bem como 

doutrina sobre o tema, opinando pela 

falta na operação de um propósito 

negocial diferente da economia de 

tributos. Assim, considerou a 

Conselheira Relatora que, nesta 

operação, os sujeitos passivos deveriam 

ser as pessoas físicas, efetivos 

contribuintes que contornaram a 

apuração do ganho de capital na 

alienação do ativo. 

 

Por essa razão, entenderam os 

Conselheiros, por unanimidade, que a 

autuação fiscal padeceu de ilegitimidade 

passiva, pois quem teria vendido o ativo 

teriam sido as pessoas físicas e não a 

sociedade estrangeira, de modo que não 

haveria de se falar em exigência de 

IR/Fonte sobre ganho de capital pago a 

não-residente. 

 

 

Incorporação de Ações – Tributação 

do Ganho de Capital 

 

“IRPF – Operação de Incorporação de 
Ações – GANHO DE CAPITAL. 
As operações que importem alienação a 
qualquer título, de bens e direitos, estão 
sujeitos a apuração do ganho de 
capital. 
A incorporação de ações constitui uma 
forma de alienação em sentido amplo. 
O sujeito passivo transferiu ações, por 
incorporação de ações, para outra 
empresa, a título de subscrição e 
integralização das ações que compõem 
seu capital, pelo valor de mercado. 
A diferença a maior (entre o valor de 
mercado e o valor constante na 
declaração de bens) deve ser tributada 
como ganho de capital. Recurso 
especial provido.” 
 

No julgado em tela, a Câmara Superior 

de Recursos Fiscais (“CSRF”), por meio 

de sua 2ª Turma, analisou a controversa 

questão atinente à necessidade de 

tributação de ganho de capital em 

operação societária de incorporação de 

ações. 

 

Com efeito, no processo administrativo 

em análise, foi efetuada a cobrança do 

Imposto sobre a Renda de Pessoa Física 

(“IRPF”) em decorrência de operação de 

incorporação das ações detidas pelo 
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contribuinte autuado, por meio da qual a 

totalidade das ações do contribuinte teria 

sido transferida à pessoa jurídica 

incorporadora pelo valor de mercado. No 

entender da Fiscalização, tal operação 

teria importado alienação de bens e 

direitos, e como a transferência não se 

fez pelo valor constante da declaração de 

bens, a diferença a maior deveria ter sido 

oferecida à tributação como ganho de 

capital. 

 

Após impugnação do contribuinte, 

julgada improcedente pela Delegacia da 

Receita Federal do Brasil de Julgamento, 

foi interposto recurso voluntário ao 

CARF.  

 

Analisando o recurso voluntário, o 

CARF havia adotado o entendimento de 

que, na incorporação de ações, figura 

prevista no art. 252 da Lei nº 6.404/76 

(“Lei das S/A”), ocorre tão somente a 

substituição do patrimônio do acionista, 

por outro de idêntico valor. Elucidou-se 

que tal operação se caracteriza, em 

essência, pela substituição das ações da 

empresa incorporada pelas ações da 

empresa incorporadora, transformando 

aquela em subsidiária integral desta, sem 

a participação do acionista. Além disso, 

notou-se que o contribuinte pessoa 

física, sujeito ao regime de caixa, não 

recebeu nenhum numerário em razão da 

operação. Com base em tais 

fundamentos, o CARF reputou 

inaplicáveis o art. 3º, § 3º da Lei nº 

7.713/88 e o art. 23 da Lei nº 9.249/95. 

 

Não se conformando, o Procurador da 

Fazenda Nacional interpôs recurso 

especial à CSRF, argumentando, na 

linha da Fiscalização, que, na 

transferência de bens e direitos a pessoas 

jurídicas a título de integralização de 

capital, caso a transferência não se faça 

pelo valor constante da declaração de 

bens, a diferença a maior é tributável 

como ganho de capital. 

 

Em suas contrarrazões, o contribuinte 

argumentou, em síntese, que a operação 

de incorporação de ações não tem a 

mesma natureza jurídica das operações 

de incorporação de sociedade ou de 

subscrição de bens de capital, não 

existindo previsão legal para a tributação 

dos atos praticados no âmbito de 

operação de incorporação de ações. 

 

Além disso, o contribuinte aduziu que a 

substituição das ações operada em 

virtude da incorporação de ações foi 

realizada na proporção das ações 

anteriormente possuídas, só havendo a 

obrigação de reconhecer eventual ganho 

de capital na operação de substituição de 

ações quando ocorrer a alienação a 

terceiros, isto é, quando houver fluxo 

financeiro ou circulação de valores. 

 

Analisando o caso, o Conselheiro 

Relator ponderou que, de fato, a 

incorporação de ações, prevista no art. 

252 da Lei das S/A, é fenômeno distinto 

da incorporação de sociedades, regulada 

pelo art. 227 da mesma lei. Acrescentou 

que, na incorporação de ações, a 

companhia cujas ações forem 

transferidas ao capital da sociedade 

incorporadora não se extingue, 

permanecendo com autonomia 

patrimonial, sem que ocorra sucessão de 

direitos e obrigações entre as 

companhias envolvidas. 

 

No entanto, fundando-se em 

posicionamento doutrinário que defende 

que na incorporação de ações há 

transferência de bens (no caso, ações) 

em realização de capital da 

incorporadora, constituindo forma de 
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alienação em sentido amplo, o Relator 

propugnou pela aplicabilidade dos arts. 

3º, § 3º, da Lei nº 7.713/88, e 23, § 2º, da 

Lei nº 9.249/95, nos casos em que a 

aludida transferência não se fizer pelo 

valor constante da declaração de bens, 

mas por valor superior. 

 

Ademais, afirmou o Relator que o fato 

de o contribuinte não ter recebido 

nenhum numerário na operação não 

afasta a hipótese de incidência do art. 23, 

§ 2º, da Lei nº 9.249/95, “que prevê 

justamente a tributação em situação em 

que, apesar de não haver recebimento 

de numerário, a pessoa física transfere a 

pessoa jurídica, a título de 

integralização de capital, bens e direitos 

em valor superior ao constante da 

declaração de bens”. 

 

Assim, por entender que, na operação 

em tela, teria havido a alienação das 

ações, e a transferência a título de 

integralização de capital teria se dado a 

valor de mercado, o Conselheiro Relator 

votou pela manutenção do lançamento 

do imposto sobre o ganho de capital. 

 

Tal entendimento, todavia, não foi 

acompanhado pela metade dos membros 

do colegiado, de modo que o recurso 

restou decidido pelo voto de qualidade 

(voto de desempate, de competência do 

Presidente do colegiado), 

favoravelmente à Fazenda Nacional. 

 

Nota-se, portanto, que a discussão em 

comento permanece bastante controversa 

no âmbito da CSRF, não existindo 

consenso entre os conselheiros 

integrantes daquele colegiado.  

 

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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