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Prezados Leitores, 

 

Nesta 6ª edição do nosso informativo 

Nota Tributária do Conselho de 

Contribuintes, colocamos em foco dois 

recentes julgados proferidos pelos 

Conselhos de Contribuintes, nos quais 

foram julgadas operações envolvendo 

planejamento tributário, sendo uma delas 

atinente à separação de atividades de 

uma empresa para observância dos 

limites do Simples e a outra relativa à 

emissão de debêntures com conseqüente 

redução de lucro tributável. 

 

Elegemos estas duas decisões pois 

revelam pontos de vista antagônicos no 

julgamento de planejamentos tributários 

pelos Conselhos de Contribuintes. Isto 

porque, em uma prevalece a estrita 

legalidade e o direito do contribuinte de 

organizar suas atividades, e na outra 

afirma-se a necessidade da existência de 

propósito negocial como elemento 

validador dos planejamentos tributários. 

 

Boa leitura. 

 

 

Planejamento Tributário – Separação 

de Atividades para Redução de Carga 

Tributária 

 

“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.” 
 

A ementa acima transcrita reflete 

recentíssima decisão do Conselho de 

Contribuinte acerca dos limites para a 

realização de planejamentos tributários, 

a qual passamos a comentar. 

 

Após a realização de procedimento de 

fiscalização, os auditores fiscais 

lavraram auto de infração para a 

exigência do Imposto sobre a Renda da 

Pessoa Jurídica (“IRPJ”), sob a alegação 

de que houve simulação na constituição 

de nova pessoa jurídica enquadrada no 

regime do Simples, bem como de que se 

verificou saldo credor na conta caixa e 

depósitos bancários não justificados. 

 



 

 

 

O conteúdo do presente informativo é de propriedade do escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS e destinado aos clientes do escritório, sendo vedada a sua 

reprodução total, ou parcial, sem prévia autorização. Caso não deseje mais recebê-lo, ou 

deseje incluir outra pessoa para o seu recebimento, favor enviar um e-mail com esta 

solicitação para ssplaw@ssplaw.com.br. 

2

Com efeito, no caso em tela, o 

contribuinte dedicava-se à construção de 

embarcações. Posteriormente, um dos 

dois sócios proprietários do contribuinte 

constituiu outra pessoa jurídica, junto 

com terceira pessoa, situada no mesmo 

endereço, com objeto social também 

atinente à construção de embarcações, 

além de projetos náuticos e vendas de 

barcos.  

 

Em determinado momento, os sócios da 

nova pessoa jurídica se retiraram, 

entrando novos sócios, sendo um deles 

evidentemente da mesma família de um 

dos sócios anteriores. Na mesma data, 

alterou-se o objeto social da empresa 

para apenas montagem de embarcações. 

Assim, uma das empresas emitia nota 

fiscal de venda da embarcação e outra 

emitia nota fiscal de serviço de 

montagem. 

 

A fiscalização, ao verificar tal situação, e 

constatando que ambas enquadravam-se 

no regime do Simples, entendeu que a 

nova empresa foi formada apenas para 

dividir as receitas com o contribuinte, de 

modo que ambos restassem enquadrados 

no Simples. 

 

O Conselho de Contribuintes, ao 

apreciar a autuação em questão, 

ponderou que, uma vez entendido pela 

fiscalização que houve simulação na 

formação da nova empresa, cabe aos 

auditores fiscais comprovar a sua 

ocorrência. Caso não lhes seja possível 

comprovar, devem ao menos trazer 

fortes elementos indiciários que, 

combinados, permitam presumir a 

ocorrência de negócio jurídico simulado. 

 

Na autuação em exame, entenderam os 

julgadores que a fiscalização não 

comprovou a existência de simulação, 

algo que seria possível caso a nova 

empresa não exercesse de fato as 

atividades econômicas e não tivesse 

regular escrituração. 

 

Ainda segundo o Conselho de 

Contribuintes, e aqui reside a mais 

relevante conclusão a que chegaram os 

Conselheiros, o argumento de que a 

operação foi feita apenas para 

economizar tributos não é apto para a 

desconsideração de atos jurídicos 
praticados sem qualquer ilicitude. 

 

Esta decisão destoa do posicionamento 

que vem sendo adotado pelo Conselho 

de Contribuintes em face dos 

planejamentos tributários, pelo qual se 

sustenta que, caso não haja propósito 

negocial nas operações praticadas, isto é, 

se forem elas feitas apenas para 

economia fiscal, o planejamento é 

inválido e os tributos devem ser exigidos 

como se as operações não tivessem 

existido. 

 

Trata-se, assim, de decisão que prestigia 

o direito dos contribuintes de 

organizarem suas atividades do modo 

menos oneroso do ponto de vista fiscal, 

respeitando, dessa forma, os princípios 

constitucionais da legalidade e da livre 

iniciativa. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 
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quaisquer dúvidas acerca do referido 

julgado. 

 

 

Planejamento Tributário – Emissão de 

Debêntures para Redução do Lucro 

Tributável – Desconsideração da 

Operação 

 

“DESPESAS COM REMUNERAÇÃO 
DE DEBÊNTURES. 
INDEDUTIBILIDADE. São 
indedutíveis as despesas decorrentes de 
operações com debêntures formalizadas 
apenas “no papel” e com a finalidade 
precípua de eliminar os lucros 
tributáveis da empresa emitente dos 
títulos.” 
 

Trata-se de processo administrativo, 

consubstanciado em autos de infração, 

por meio do qual a fiscalização objetiva 

a cobrança de IRPJ e CSLL, 

relativamente aos anos-calendário de 

1999 a 2003, sob a alegação de que a 

empresa autuada teria efetuado deduções 

indevidas, do lucro tributável, de 

despesas relativas à remuneração de 

debêntures de participações nos lucros 

(“DPL”). 

 

Conforme apurado pela Fiscalização, a 

empresa autuada emitiu e vendeu, por 

meio de escritura de emissão particular, 

debêntures a empresa do mesmo do 

grupo empresarial (debenturista). Em 

contrapartida, e como preço de aquisição 

das debêntures, a debenturista transferiu 

à autuada créditos de contratos de mútuo 

que mantinha junto a outras empresas 

mutuárias, também do mesmo grupo 

econômico. 

 

Ao analisar os lançamentos contábeis do 

contribuinte, a fiscalização apurou que a 

emissão das debêntures teria sido 

desnecessária, pois não teria havido, em 

decorrência dessa emissão, aporte de 

qualquer recurso financeiro para a 

empresa do mesmo grupo, mas tão 

somente compromisso de transferência 

de quase todo seu lucro apurado para a 

debenturista (99%), o que não seria 

motivo para levar à emissão tão gravosa 

desses títulos. 

 

Em outras palavras, a fiscalização 

entendeu que a emissão dos títulos 

serviu simplesmente para transferir a 

dívida dessas empresas com a 

debenturista para a empresa fiscalizada, 

uma vez que esta teria transferido todo o 

seu lucro à debenturista apenas em troca 

de cobrar dívidas de terceiros em valor 

equivalente ao lucro desviado. 

 

Apurou-se, ainda, que nessa operação 

efetuada pela empresa autuada não se 

envolveu transferência efetiva de 

nenhum numerário, mas apenas 

transferências de valores intercontas na 

contabilidade das empresas, o que serviu 

somente para gerar despesas, com a 

conseqüente redução a próximo de zero 

das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 

 

A fiscalização, assim, procedeu à 

recomposição do lucro da autuada, 

adicionando ao lucro líquido essa 

despesa desnecessária de participação 

nos lucros para debenturista. 
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Em impugnação, o contribuinte 

sustentou, em apertada síntese, que seria 

lícito estruturar seus negócios de forma a 

obter economia fiscal, e que o 

planejamento fiscal somente poderia ser 

atacado se houvesse simulação ou 

ocultação de fato gerador já ocorrido. 

 

Alegou, ainda, que a operação teria 

motivação econômica – o aumento do 

seu Patrimônio Líquido –, o que lhe deu 

maior credibilidade e captação de 

recursos de acionistas para melhoria de 

sua produtividade e redução de custos, 

tratando-se de ‘negócio jurídico 

indireto’. 

 

Por fim, a empresa aduz que, mesmo que 

não houvesse motivação negocial, 

econômica, patrimonial ou qualquer 

outra, não existiria lei que impedisse o 

procedimento adotado, e que o artigo 

462 do Regulamento do Imposto de 

Renda (“RIR/99”) previa a 

dedutibilidade integral das participações 

nos lucros da pessoa jurídica atribuídas 

às debêntures de sua emissão. 

 

Ao analisarem os argumentos de defesa 

do contribuinte, os conselheiros 

aduziram que a dedutibilidade das 

despesas com a remuneração das 

debêntures deve considerar os requisitos 

legais estabelecidos no RIR/99 – 

necessidade, normalidade e usualidade – 

e as circunstâncias específicas de cada 

caso. E, que, no caso em tela, a emissão 

desses títulos não se destinava à 

captação de recursos de terceiros de 

forma menos onerosa para giro regular 

dos negócios, mas apenas à redução 

artificial de carga tributária, 

configurando negócio jurídico não usual, 

a que o Fisco pode se opor. 

 

Verifica-se, dessa forma, que o Conselho 

de Contribuintes, ao contrário do que 

pareceria apontar a outra decisão 

comentada neste Informativo, vem 

chancelando autuações fiscais efetuadas 

com base na desconsideração de 

negócios jurídicos realizados sem 

propósito negocial, ou seja, que 

objetivam tão-somente reduzir artificial-

mente a carga tributária, ainda que 

revestidos de licitude. 

 

Vale ressaltar, no entanto, como 

observado pelo voto do conselheiro 

relator, que o Conselho de 

Contribuintes julga fundamental o 

exame das particularidades de cada 

caso concreto, a fim de que possa 

aferir a validade ou não, para fins de 

economia fiscal, da operação efetivada 
pelo contribuinte. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca do referido 

julgado. 

 

 

Equipe responsável pela elaboração do 

Nota Tributária do Conselho de 
Contribuintes: 

 

Igor Nascimento de Souza 
(igor@ssplaw.com.br) 
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(philip@ssplaw.com.br) 
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