
 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO 

 

 

 

GUILHERME PEREIRA DAS NEVES 

 

 

 

NÃO DISCRIMINAÇÃO DO CAPITAL ESTRANGEIRO:UTILIZAÇÃO 

DE HOLDINGS POR NÃO RESIDENTES COMO MEIO DE PERMITIR 

A DEDUÇÃO FISCAL DO ÁGIO PAGO EM INVESTIMENTOS 

ADQUIRIDOS NO BRASIL 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2017 



 

 

 

Neves, Guilherme Pereira das. 

     Não discriminação do capital estrangeiro : utilização de holdings por não 

residentes como meio de permitir a dedução fiscal do ágio pago em 

investimentos adquiridos no Brasil / Guilherme Pereira das Neves. - 2017. 

     177.f. 

 

     Orientador: Roberto França de Vasconcellos 

     Dissertação (mestrado) - Escola de Direito de São Paulo da Fundação 

Getulio Vargas. 

 

     1. Holding companies. 2. Investimentos estrangeiros. 3. Política tributária - 

Brasil. I. Vasconcellos, Roberto França de. II. Dissertação (mestrado) - 

Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas. III. Título. 

 

 

CDU 339.727.22(81) 

 

Ficha catalográfica elaborada por: Raphael Figueiredo Xavier CRB SP-009987/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GUILHERME PEREIRA DAS NEVES  

 

 

 

NÃO DISCRIMINAÇÃO DO CAPITAL ESTRANGEIRO:UTILIZAÇÃO 

DE HOLDINGS POR NÃO RESIDENTES COMO MEIO DE PERMITIR 

A DEDUÇÃO FISCAL DO ÁGIO PAGO EM INVESTIMENTOS 

ADQUIRIDOS NO BRASIL 

 

 

  

 

 

Dissertação apresentada à Escola de Direito de São 

Paulo da Fundação Getulio Vargas, como requisito 

parcial para a obtenção do título de Mestre em 

Direito Tributário. 

Campo de Conhecimento: Direito Tributário 

Orientador: Prof. Dr. Roberto França de 

Vasconcellos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2017 



 

 

GUILHERME PEREIRA DAS NEVES 

 

NÃO DISCRIMINAÇÃO DO CAPITAL ESTRANGEIRO:UTILIZAÇÃO 

DE HOLDINGS POR NÃO RESIDENTES COMO MEIO DE PERMITIR 

A DEDUÇÃO FISCAL DO ÁGIO PAGO EM INVESTIMENTOS 

ADQUIRIDOS NO BRASIL 

  
 

 

Dissertação apresentada à Escola de Direito de São 

Paulo da Fundação Getulio Vargas, como requisito 

parcial para a obtenção do título de Mestre em 

Direito Tributário. 

Campo de Conhecimento: Direito Tributário 

Orientador: Prof. Dr. Roberto França de 

Vasconcellos 

 

Data da banca: __/__/__ 

Banca Examinadora 

 

__________________________________ 

Prof. Dr. Roberto França de Vasconcellos 

(FGV DIREITO SP) 

 

__________________________________ 

Prof. Dr. Flavio Rubinstein  

(co-orientador – FGV DIREITO SP) 

__________________________________ 

Prof. Dr. Roberto Quiroga Mosquera 

(FGV DIREITO SP)  

 

__________________________________ 

Prof. Dr. João Francisco Bianco 

(IBDT SP)  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Bia 

  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço aos meus amores Bia, Dora e Helena, pela paciência, carinho e apoio. Sem vocês, 
não teria conseguido. 
Aos meus pais, Ernani e Vera, obrigado pelo exemplo de vida bonito e inspirador. Um dia 
quero ser como vocês! 
Ao meu irmão postiço e sócio Fred Battendieri, com quem aprendo diariamente a exercer a 
advocacia de forma zelosa e comprometida, obrigado pelos intensos debates que geraram 
como fruto a inspiração para esta pesquisa.  
Poucas são as pessoas que tem a sorte de trabalhar perto de amigos. Sou uma delas. Muito 
obrigado aos integrantes do Neves & Battendieri, e especialmente aos meus queridos Adma, 
Claudio, Daniel, Fabinho, Mazuchelli, Paulo e Rose, que foram aqueles que mais diretamente 
se envolveram nas muitas das discussões técnicas intrínsecas a esse trabalho, ou na busca dos 
textos que me serviram de suporte. 
Ao meu orientador Roberto França de Vasconcellos o meu profundo agradecimento pela 
leitura atenta e rigorosa desse texto. Seus apontamentos e provocações foram fundamentais 
para que eu encontrasse um rumo no trabalho. Espero ter honrado à sua orientação.  
Aos meus queridos colegas de mestrado (Andréia, Camila, Carol, Daniela, Edu, Fernando, 
Gustavo, Julio, Levy, Luciano, Marcus, Meireles, Roberto, Rodrigo, Stanley e Tatiana), muito 
obrigado pelo convívio intenso e rico. Vocês são craques. 
Finalmente, aos professores do Mestrado Profissional da FGV, agradeço, de coração, pelo 
notório compromisso com conhecimento, e pelo empenho em transmití-lo. 
  



 

 

RESUMO 

 

A legislação fiscal brasileira estabelece como condição necessária para a dedução fiscal do ágio 

pago na aquisição de participação em empresas brasileiras a ocorrência de evento especial de 

incorporação. Diante dela, investidores não residentes constituem holdings no país, as quais (i) 

ou realizam diretamente as correspondentes aquisições, ou (ii) servem de receptoras da 

participação societária adquiridas ordinariamente por suas controladoras no exterior. As 

referidas holdings são posteriormente incorporadas pelas empresas operacionais cujas 

participações societárias foram adquiridas, de modo que estas passam a deduzir fiscalmente o 

ágio. A Receita Federal do Brasil (RFB) entende que a utilização de sociedade holdings nesse 

contexto é artificial, uma vez que este tipo de estrutura societária oculta o real adquirente do 

investimento. Por esta razão desconsidera as referidas sociedades para fins tributários. Nesse 

contexto, a presente pesquisa pretende demonstrar que o ato de requalificação empreendido 

pelas autoridades fiscais, se considerado válido, gera como consequência jurídica ofensa à regra 

de não discriminação prevista no art. 2º da Lei nº 4.131/62, assim como ao princípio 

constitucional da igualdade tributária previsto no art. 150, II, da CF/88.  

 

 

Palavras-chave: princípio da igualdade; capital estrangeiro; não discriminação; holdings 

constituídas por não residentes; dedução fiscal do ágio.   

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Brazilian tax law establishes as a mandatory condition for tax deduction of the goodwill paid 

upon the purchase of equity interest in Brazilian companies the occurrence of a special merger 

event. In view of that, non-resident investors incorporate holding companies in Brazil which 

either (i) perform the corresponding purchases directly, or (ii) serve as receivers of the equity 

interest originally purchased by their parent companies abroad. Said holding companies are 

subsequently downstream merged into the operating companies whose equity interests were 

acquired, and as a result they can deduct the goodwill paid for tax purposes. The Brazilian 

Federal Revenue Office ([Receita Federal do Brasil (RFB)] understands that the use of holding 

companies in that context is rather artificial, to the extent that this type of equity structure 

disguises the actual purchaser of the investment. For that reason, it disregards said holding 

companies for tax purposes. In this context, this research is intended to demonstrate that the act 

of requalification performed by tax authorities, if deemed to be valid, generates as a legal 

consequence the violation of the non-discrimination rule established by article 2 of Law No. 

4,131/62 [Lei 4.131/62], as well as the constitutional principle of tax equality provided for by 

article 150, II of the Federal Constitution of 1988. 

  

Key words: equality principle; foreign equity non-discrimination;  holdings incorporated by 

non-residents, goodwill tax deduction  
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INTRODUÇÃO 

 

nunca sei ao certo 
se sou um menino de dúvidas 

ou um homem de fé 

certezas o vento leva 

só dúvidas ficam de pé 

Paulo Leminsky 

 

 

  Sou, essencialmente, um operador do direito. A despeito do meu 

comprometimento com o conhecimento e com o estudo, é fato que a minha relação com 

a ciência jurídica foi preponderantemente construída a partir do ofício, e da sua aplicação 

à realidade que cotidianamente me foi sendo apresentada pelos clientes que atendi nos 

últimos vinte e cinco anos. 

   

  No decorrer de minha trajetória profissional, foi promulgada a Lei nº 9.532/97, 

que alterou as disposições do Decreto-lei 1.598/77, dando nova regulamentação à 

dedução fiscal do ágio pago em investimentos avaliados pelo Método da Equivalência 

Patrimonial (MEP). Foi considerada, ao menos no meio profissional em que eu estava 

inserido, como um incentivo ao ingresso de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, 

especificamente aqueles efetuados fora do ambiente de bolsa e com o intuito de serem 

permanentes.  

 

  Sob o prisma econômico, a referida Lei nº 9.532/97, conforme será detalhado 

adiante, possibilita que os investidores recuperem, em parte, o preço pago pelo 

investimento adquirido1.  

  

  Em linhas gerais, tal recuperação se dá por meio da permissão de que a diferença 

positiva entre o montante pago pela participação societária adquirida e o seu respectivo 

valor patrimonial (diferença essa conhecida como “ágio”), seja deduzida das bases de 

cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o 

                                                
1 O termo “investimento” será, no âmbito do presente trabalho, compreendido como sinônimo de 

participação societária sujeita à avaliação pelo MEP. 
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Lucro Líquido (CSLL), desde que cumpridas as diversas condições previstas na Lei nº 

9.532/97, e posteriores alterações. 

   

  Como será demonstrado, uma das condições legais para que a dedução fiscal do 

ágio seja admitida, consiste na extinção do investimento a que ele se refere, em 

decorrência de evento especial de incorporação. Caso esse evento seja materializado, gera 

a confusão patrimonial das sociedades investida e investidora.  

 

  Diante dessa condição legal – repita-se, necessária para a própria dedução fiscal 

do ágio pago investidores não residentes constituem holdings no país, as quais ou (i) 

realizam as referidas aquisições, ou (ii) servem de receptoras da participação societária 

adquiridas por suas controladoras no exterior.  

 

  Em seguida, para atenderem à condição legal, as holdings são posteriormente 

incorporadas pelas empresas operacionais cujas participações societárias foram 

adquiridas, e passam a deduzir fiscalmente o ágio. 

 

  A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), notadamente nos últimos anos, 

passou a entender, no âmbito da concretização da norma jurídica, que a utilização de 

sociedade holding2 é artificial quando concebida apenas para viabilizar a dedução fiscal 

do ágio.  

 

  Isso porque, a operação ocultaria o real adquirente do investimento, este sim, aos 

olhos da RFB, passível de incorporação, para fins de aplicação do disposto na Lei nº 

9.532/97. 

 

  Esse entendimento passou a ser respaldado por alguns julgados do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), notadamente nos últimos cinco anos anos, 

                                                
2 Para efeito do presente trabalho, as expressões holdings, “sociedades veículo” ou “sociedades de propósito 

específico (SPEs)” serão utilizadas como sinônimas. Referem-se, inclusive, a entidades sem atividade 

operacional e de vida efêmera que tenham sido criadas, nos termos da legislação comercial brasileira, com 

o único intuito de viabilizar a aquisição de participação societária em empresa operacional, com vistas a ser 

por esta incorporada, para, então, cumprir a condição estabelecida pela legislação fiscal, qual seja, extinção 

da sua participação societária em evento especial de incorporação, e, com isto, viabilizar a dedução fiscal 

do ágio. 
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conforme será demonstrado em pesquisa empírica realizada no âmbito do presente 

trabalho. 

 

  No caso específico dos investidores não residentes, essa interpretação resulta na 

inviabilização da própria dedução fiscal do ágio pago, já que ela fica condicionada a uma 

incorporação internacional, operação atípica e complexa, e, em alguns casos inviável. 

 

   Com o entendimento da RFB, o tema ganhou importância e ensejou a lavratura de 

autuações bilionárias, assim como passou a ser intensamente discutido nos âmbitos da 

doutrina e da jurisprudência administrativa. 

 

  Nesse contexto é que surge o problema central de pesquisa. Dado que a 

desconsideração da utilização de holding por parte das autoridades fiscais gera como 

consequência jurídica a participação direta do investidor estrangeiro na sociedade 

adquirida no Brasil, e sua impossibilidade prática em fruir da dedução fiscal do ágio, 

pergunta-se se tal desconsideração, repita-se, ocorrida no âmbito da concretização da 

norma jurídica pelas autoridades fiscais, constitui afronta à regra de não discriminação 

entre o capital estrangeiro e o nacional, expressamente prevista no artigo 2º da Lei nº 

4.131/62. Eis o teor do dispositivo: 

 
Art. 2º - Ao capital estrangeiro3 que investir no País será dispensado 

tratamento jurídico idêntico ao concedido ao capital nacional em 

igualdade de condições, sendo vedadas quaisquer discriminações não 

previstas na presente lei. 

 

  Em outros termos: a desconsideração das holdings, em sendo considerada válida, 

gera como consequência jurídica uma ofensa ao art. 2º da Lei nº 4.131/62, vez que tal 

dispositivo expressamente veda a utilização da residência como medida de 

compararação/critério de discriminação para a instituição de tratamento diferenciado 

                                                
3 Importante registrar que o próprio art. 1º da Lei nº 4.131/62 define “capital estrangeiro” como “... os bens, 

máquinas e equipamentos entrados no Brasil sem dispêndio inicial de divisas, destinados à produção de 

bens e serviços, bem como recursos financeiros ou monetários, introduzidos no país para aplicação em 

atividades econômicas desde que, em ambas as hipóteses, pertençam a pessoas físicas ou jurídicas não 

residentes, domiciliadas ou com sede no exterior.”. (grifos nossos).  
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entre o capital estrangeiro e o nacional, na modalidade de Investimento Estrangeiro Direto 

- IED4?  

  Com efeito, as sociedades brasileiras, salvo por razões gerenciais e negociais, não 

necessitam da utilização de uma holding para cumprir o requisito legal da incorporação, 

dado que podem adquirir o investimento diretamente, e realizá-la em seguida. 

 

  A despeito de haver uma regra legal expressa quanto à não discriminação do 

capital estrangeiro, o fato é que a tese encampada pela RFB acabou por direcionar o 

debate pátrio para o intrincado tema do planejamento tributário. Isso porque, a arguição 

de artificialidade da utilização das holdings implica ou na sua desconsideração, sob o 

fundamento de nulidade por simulação, ou na sua desqualificação para fins 

eminentemente fiscais.  

   

  Após análise mais aprofundada sobre o tema do ágio e da própria questão da não 

discriminação no âmbito do direito interno, pode-se perceber que o enfrentamento do 

problema de pesquisa proposto, em face de suas peculiaridades, demandou o o 

estabelecimento de importantes premissas e cortes metodológicos. 

 

  Nesse contexto, foi necessário investigar se a tese da artificialidade da holding 

encampada pela RFB seria prejudicial à própria investigação relativa a não discriminação. 

A depender de como se aplica o instituto da simulação à estrutura societária concebida 

pelos não residentes, a discussão sobre ocorrência da não discriminação entre o capital 

estrangeiro e o nacional pode não aflorar.  

 

  Isso porque, caso se admita que a despeito de se utilizar do termo simulação a 

RFB desconsidera a utilização da holding a partir do pressuposto de que está 

requalificando um negócio jurídico, com o objetivo de reaproximar a qualificação do que 

entende como verdadeiro conteúdo material do ato decorrente da hipótese de incidência, 

então parece-nos que o problema central de pesquisa é pertinente.  

   

                                                
4 Nesse sentido, vide detalhada explicação contida no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, 

http://www.bcb.gov.br/rex/LegCE/Port/Ftp/Capitais_Internacionais_Mercado_Cambio_Brasil.pdf (acesso 

em 16/11/2017). 

 

http://www.bcb.gov.br/rex/LegCE/Port/Ftp/Capitais_Internacionais_Mercado_Cambio_Brasil.pdf
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  Mais do que isso, constituirá elemento crucial para a validação do próprio ato de 

requalificação (um ato administrativo, em essência), dado que eventual ofensa à 

disposição legal expressa (art. 2º da Lei nº 4.131/62), bem como a preceitos 

constitucionais, constitui um limite objetivo a ele (ato de requalificação) em si mesmo 

considerado.  

 

  Essa situação não se relaciona com as conseqüências da simulação propriamente 

dita, as quais pressupõem a anulação prevista no art. 167, do Código Civil e a revisão do 

lançamento de que cuida o art. 149, VII, do Código Tributário Navional (CTN). Nesse 

caso, não haveria o questionamento apresentado pelo problema de pesquisa, dado o 

caráter artificial e enganoso da holding. Assim, diante de um ato juridicamente falso e 

inexistente, não nos parece possível cogitar ofensa à regra da não discriminação.  

 

  Para buscar uma resposta à pergunta de pesquisa, foi necessário um esforço de 

aproximação e contextualização entre os diversos dispositivos legais e constitucionais 

que regulam a aplicação de mecanismos discriminatórios em matéria tributária e o plano 

concreto de prática do direito, verificável, em larga medida, nos acórdãos proferidos pelo 

CARF.  

 

  Para tanto, esta dissertação foi dividida em duas seções as quais, por sua vez, 

foram subdivididas em subseções. 

 

  Na primeira delas, estabeleceu-se e delimitou-se as premissas da pesquisa. 

Inicialmente foi necessário tratar (i) do regramento contábil e fiscal do ágio, para 

identificar os requisitos legais que possibilitam a sua dedução fiscal – especialmente a 

condição necessária da ocorrência de um evento especial de incorporação; (ii) do contexto 

em que costuma ocorrer a utilização das holdings, para verificar se são observáveis nas 

estruturas societárias concebidas para materializar o ingresso de capital estrangeiro não 

especulativo no Brasil (IED); e, em seguida, (iii) delimitar o problema de pesquisa para 

aferir se somente é verificável no plano da legalidade concreta, isto é, no âmbito da 

atividade de requalificação jurídica levada a cabo pelas autoridades fiscais. 

 

  A fim de examinar como o tema se operacionalizou na prática jurídica, realizou-

se pesquisa empírica, que teve por objetivo contextualizar e delimitar os casos concretos 
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nos quais o problema central de pesquisa se aplica de forma mais plena e autônoma, sem 

o ruído de outras discussões jurídicas comuns ao tema do ágio.  

 

  Tal levantamento, cuja metodologia será melhor detalhada na Seção 3 da Parte I, 

teve por finalidade (i) examinar a aderência do problema de pesquisa proposto à prática 

empresarial; (ii) verificar se o tema é pouco suscitado no plano concreto de aplicação do 

Direito; (iii) reforçar, por meio dos casos concretos mapeados, a viabilidade das 

conclusões alcançadas ao longo do trabalho; (iv) além de, finalmente, disponibilizar aos 

operadores do direito em geral uma base de dados que poderá ser útil em outras 

empreitadas que venham a enfrentar diferentes tipo de problemas envolvendo o tema do 

ágio5.   

   

  A segunda parte da dissertação busca apresentar, a partir de pesquisa com base em 

bibliografia específica – bem como com a utilização da legislação pertinente, incluindo a 

CF/88 –, o repertório teórico sobre a igualdade em geral, assim como sobre a sua 

aplicação no âmbito do direito, especialmente no tributário. A pesquisa também envolveu 

a identificação e contextualização dos valores primordiais resguardados pela CF/88, os 

quais servirão de guia para estabelecer os critérios de comparabilidade necessários para 

lidar com a aplicação concreta do princípio constitucional da igualdade tributária. 

 

  Particularmente em relação ao capital estrangeiro, buscou-se demonstrar que a 

CF/88 estabeleceu como princípio (ou seja, como um mandamento de otimização) o 

tratamento igual entre o capital estrangeiro e o nacional, notadamente após a Emenda 

Constitucional nº 06/95, que revogou o art. 171 da CF/88.  E que este comando geral de 

igualdade, embora não absoluto (por não gerar uma equiparação automática entre capital 

estrangeiro e o nacional, para fins de tratamento tributário idêntico) prescreve que o 

legislador somente pode estabelecer diferenciações justificadas e não arbitrárias entre os 

contribuintes. Nas palavras de Humberto Ávila (2015, p.126), este só poderá estabelecer 

                                                
5 Não se tem aqui a pretensão de apresentar uma atualização da jurisprudência do CARF. Sabemos que 

muitos de seus precedentes variam de acordo com o contexto histórico e político vigentes em determinado 

período. Não obstante, a fotografia do panorama jurisprudencial em um determinado lapso temporal 

permite identificar e fazer um registro histórico das correntes de pensamento que nele prevalesceram, além 

de permitir que os operadores do direito mensuem, com base empírica, o grau de coerência desse tribunal 

administrativo. 
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diferenciações baseadas em medidas de comparação que mantenham uma relação 

fundada e conjugada de pertinência com finalidade que justifica a sua utilização.  

 

  Assim, quando o legislador estabelece a igualdade entre o capital estrangeiro e o 

capital nacional relativamente à modalidade do IED apenas ratifica este comando geral, 

de modo que não precisa justificar o tratamento igual. Tal ônus de justificação ocorreria 

apenas em relação ao tratamento desigual.  

 

  Nesse contexto, e especificamente em relação ao art. 2º da Lei nº 4.131/62, 

buscou-se demonstrar que ele é um comando legal específico que, em cumprimento ao 

art. 172 da CF/88, regulamenta os investimentos não especulativos no Brasil (IED), 

estabelecendo uma regra expressa no sentido de que este tipo de investimento não pode 

ter tratamento diferenciado mediante a instituição da medida de comparação “residência”.  

 

  Em sendo uma regra, portanto, constitui um claro limite para o ato de 

requalificação empreendido pelas autoridades fiscais, dado que estas, por terem atuação 

vinculada, não podem agir de forma a ofender a concepção de igualdade adotada pelo 

Poder Legislativo.  

 

  Não se pretende aqui adentrar na eventual possibilidade de arguição da não 

recepção pela CF/88, e consequente inconstitucionalidade, do art. 2º da Lei nº 4.131/62. 

Como se poderá deduzir das próprias considerações contidas na Parte II, tal discussão 

pode, ao menos em tese – e pelos meios próprios (ajuizamento de medida judicial etc) -,  

ser suscitada a partir do pressuposto de que o critério de residência com relação ao IED é 

adequado para estabelecer discriminações em relação a esse tipo de investimento. 

 

  Desta feita, parece-nos prudente alertar que a presente pesquisa visa demonstrar 

que os auditores fiscais não possuem competência para praticar um ato de requalificação 

que gera como consequência jurídica a ofensa a um comando legal específico (art. 2º, da 

Lei 4.131/62), e que, portanto, no contexto de uma fiscalização, estão vinculados aos 

termos da lei. Trata-se, essencialmente, de uma pesquisa sobre um limite objetivo ao ato 

de requalificação empreendido no âmbito da legalidade concreta. 
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  De igual modo, deve-se, desde logo, alertar que não é pretensão desta pesquisa 

investigar situações concretas em que os não residentes tenham tratamento fiscal mais 

restritivo (como, por exemplo, quanto à impossibilidade de fruírem das reduções e 

isenções estabelecidas pelas Leis nºs 7.713/88 e 11.196/95, para efeito de apuração de 

ganhos de capital na alienação de imóveis), ou mais benéfico (como, por exemplo, quando 

investem no mercado financeiro e de capitais, nos termos da Resolução n° 4.373, de 2014, 

e pela Circular n° 3.689, de 2013, no módulo Portifólio). O tema da residência como 

critério de discriminação envolve inúmeros aspectos teóricos e uma gama de casos 

concretos que não foram abrangidos nesta pesquisa.  

 

  De toda forma, após fixação das premissas empíricas e teóricas, concluiu-se no 

sentido de que o ato de requalificação empreendido pelas autoridades fiscais no âmbito 

da legalidade concreta vedando a utilização de holdings como forma de viabilizar a 

dedução fiscal do ágio por parte de investimentos estrangeiros na modalidade do IED, 

constitui ofensa à regra de não discriminação estabelecida no art. 2º da Lei nº 4.131/62, e 

consequentemente, ao art. 150, II da CF/88. 

 

   Querendo alcançar um resultado que fosse útil, não haveria outro modo de levar 

a cabo esta empreitada senão penetrando na essência das discussões que lhe são 

intrínsecas, expondo passo a passo o seu desenrolar. Acredito que a utilidade de uma 

investigação jurídica reside justamente na busca por um resultado mais próximo de ser 

compartilhado com a comunidade do direito, e, sobretudo, com aqueles que, como eu, 

dão-lhes concretude no dia a dia. 

 

  Não sei se consegui atingir esse objetivo, mas posso dizer que o percurso trilhado 

com a pesquisa obrigou-me a lutar contra verdades aparentes e raciocínios fáceis, além 

de ter-me ensinado, verdadeiramente, o exercício de tornar provisório o que sempre me 

pareceu definitivo. 
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PARTE I 

1. DEFINIÇÃO DE REGRAMENTO CONTÁBIL E FISCAL DO ÁGIO 

 

 1.1. Ágio como desdobramento do MEP: irrelevância das alterações da Lei nº 

12.973/14 para a resolução do problema de pesquisa 

 

  Investimentos em participações societárias relevantes são obrigatoriamente 

sujeitos à avaliação pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP), cuja 

obrigatoriedade se dá tanto no âmbito contábil6, quanto no tributário7. 

 

  Essa metodologia basicamente determina que o investimento em outra pessoa 

jurídica seja registrado na contabilidade pelo valor equivalente ao patrimônio líquido (PL) 

da investida (proporcionalmente ao percentual da participação detida). Como bem ensina 

a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras – FIPECAFI, o 

conceito básico do MEP (IUDÍCIBUS et al, 2010, p. 169): 

 

(...) é fundamentado no fato de que os resultados e quaisquer outras 

variações patrimoniais da investida sejam reconhecidas 

(contabilizados) na investidora no momento de sua geração na 

investida, independentemente de serem ou não distribuídos por esta.. 

 

  Se o MEP estabelece que o valor contábil do investimento registrado no ativo da 

investidora sempre reflita o PL de forma proporcional à participação respectiva, como 

                                                
6 Art. 248 da Lei nº 6.404/76 (Lei das S/As). 
7 Assim dispõe o art. 21 do Decreto-lei nº 1598/77 “Art. 21 - Em cada balanço, o contribuinte deverá avaliar 

o investimento pelo valor de patrimônio líquido da coligada ou controlada, de acordo com o disposto no 

art. 248 da Lei nº 6.404/76, de 1976, e as seguintes normas: I – o valor de patrimônio líquido será 

determinado com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação da coligada ou controlada 

levantado na mesma data do balanço do contribuinte ou até dois meses, no máximo, antes dessa data, com 

observância da lei comercial, inclusive quanto à dedução das participações nos resultados e da provisão 

para o imposto de renda; II – se os critérios contábeis adotados  pela coligada ou controlada e pelo 
contribuinte não forem uniformes, o contribuinte deverá fazer no balanço ou balancete da coligada ou 

controlada os ajustes necessários para eliminar as diferenças relevantes decorrentes da diversidade de 

critérios; III – o balanço ou balancete da coligada ou controlada levantado em data anterior à do balanço do 

contribuinte deverá ser ajustado para registrar os efeitos relevantes de fatos extraordinários ocorridos no 

período; IV – o prazo de dois meses de que trata o inciso I aplica-se aos balanços ou balancetes de 

verificação das sociedades de que a coligada ou controlada participe, direta ou indiretamente, com 

investimentos relevantes que devam ser avaliados pelo valor de patrimônio líquido para efeito de determinar 

o valor do patrimônio líquido da coligada ou controla; V – o valor do investimento do contribuinte será 

determinado mediante aplicação, sobre o valor do patrimônio líquido ajustado de acordo com os incisos 

anteriores, da percentagem da participação do contribuinte no capital da coligada ou controlada.” 
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harmonizar esta regra com as aquisições de participações societárias em empresas já 

existentes, cujos preços são geralmente definidos a partir de critérios econômicos que 

resultam em valores diferentes do valor patrimonial?  

 

  Nesses casos, haverá diferença, para mais ou para menos, entre o valor contábil 

da participação societária adquirida e o seu respectivo custo de aquisição. Essa situação 

só não ocorrerá caso a aquisição se dê exatamente pelo valor contábil/patrimonial do 

investimento adquirido. 

 

  O artigo 20, do Decreto-lei nº 1.598/77, seja com a nova redação dada pela Lei nº 

12.973/14, seja com a sua redação original8, é o diploma legal que responde a esse 

questionamento.  

                                                
8 Confira-se o teor do artigo 20, com as duas redações mencionadas, cuja norma revogada está tachada:  

“Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da 

aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:       (Redação dada pela Lei nº 12.973, 
de 2014)    
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo 21; 

e 

II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e  

o valor de que trata o número I. 
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da investida, 

na proporção da porcentagem da participação adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; 

e      (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014)    
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre o custo de aquisição do 

investimento e o somatório dos valores de que tratam os incisos I e II do caput.       (Incluído pela Lei 
nº 12.973, de 2014)      
§ 1º - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas do custo 

de aquisição do investimento. 

§ 1o  Os valores de que tratam os incisos I a III do caput serão registrados em subcontas 

distintas.       (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014)     
§ 2º - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento 

econômico:     (Revogado pela Lei nº 12.973, de 2014)   
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na 

sua contabilidade;      (Revogado pela Lei nº 12.973, de 2014)     
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios 

futuros;      (Revogado pela Lei nº 12.973, de 2014)     
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.      (Revogado pela Lei nº 12.973, de 
2014)   
§ 3º - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2º deverá ser baseado em 

demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração. 

§ 3o  O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo elaborado por perito 

independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deverá 

ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo 

terceiro) mês subsequente ao da aquisição da participação.       (Redação dada pela Lei nº 12.973, 
de 2014)    
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 Verifica-se que, essencialmente, quer sob a égide da legislação anterior, quer sob da 

atual, a diferença paga a maior na aquisição de participação societária é um 

desdobramento do custo de aquisição dessa mesma participação, obrigatoriamente 

aflorado por força do MEP.  

 

  Assim, para efeito do presente trabalho, o termo ágio sempre corresponderá à 

diferença a maior entre o valor pago a esse título, que leva em consideração fundamentos 

econômicos diversos e o valor patrimonial do investimento adquirido. 

  

  Registre-se, desde já, que as novas regras instituídas pela Lei nº 12.973/14, a 

despeito de terem modificado o tratamento fiscal ágio9, não são relevantes no contexto 

                                                
§ 4º - As normas deste Decreto-lei sobre investimentos em coligada ou controlada avaliados pelo valor de 

patrimônio líquido aplicam-se às sociedades que, de acordo com a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, tenham o dever legal de adotar esse critério de avaliação, inclusive as sociedades de que a 

coligada ou controlada participe, direta ou indiretamente, com investimento relevante, cuja avaliação 

segundo o mesmo critério seja necessária para determinar o valor de patrimônio líquido da coligada ou 

controlada.     (Revogado pelo Decreto-lei nº 1.648, de 1978). 
§ 5o  A aquisição de participação societária sujeita à avaliação pelo valor do patrimônio líquido exige o 

reconhecimento e a mensuração:       (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014)   
I - primeiramente, dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos a valor justo; 

e       (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014)    

II - posteriormente, do ágio por rentabilidade futura (goodwill) ou do ganho proveniente de compra 

vantajosa.       (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014)       
§ 6o  O ganho proveniente de compra vantajosa de que trata o § 5o, que corresponde ao excesso do valor 

justo dos ativos líquidos da investida, na proporção da participação adquirida, em relação ao custo de 

aquisição do investimento, será computado na determinação do lucro real no período de apuração da 

alienação ou baixa do investimento.       (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014)       
§ 7o  A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo, podendo estabelecer 

formas alternativas de registro e de apresentação do laudo previsto no § 3o.       (Incluído pela Lei nº 
12.973, de 2014)” 
9 A mudança ocorreu substancialmente em relação ao critério de desdobramento do ágio pago na aquisição 

do controle de uma sociedade, já que as regras definidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 

órgão colegiado que tem como membros a ABRASCA, APIMEC, IBRACON, FIPECAFI, BM&F 

BOVESPA, no CPC 15, as quais foram incorporadas à Lei nº 12.973/14, que impõe às companhias 

adquirentes o dever de individualizar nas Demonstrações Contábeis os fundamentos econômicos do ágio 

entre (a) ágio com fundamento em mais valia paga por diferença de valor dos ativos líquidos, e (b) ágio 
pago com fundamento em rentabilidade futura (goodwill). Assim é que, para fins de individualização de 

parcela da contraprestação paga na aquisição em valor de ágio com fundamento em mais valia paga por 

diferença de valor dos ativos líquidos, deve a adquirente determinar o valor justo dos ativos líquidos 

adquiridos (equivalente ao valor justo do Patrimônio Líquido) e confrontá-lo com o valor contábil do 

Patrimônio Líquido da adquirida, na data-base da combinação de negócios. A diferença a maior do valor 

justo dos ativos líquidos adquiridos em relação ao valor contábil do Patrimônio Líquido da investida 

corresponderá ao ágio com fundamento em mais valia paga por diferença de valor dos ativos líquidos. 

De maneira diversa, o ágio pago com fundamento em rentabilidade futura (goodwill) passa a ser apurado 

mediante o confronto (i) do valor justo pago pelas ações adquiridas e (ii) o valor justo dos ativos líquidos 

adquiridos. A diferença a maior do valor justo pago pelas ações adquiridas em relação ao valor justo dos 
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do presente trabalho, pois a questão da não discriminação envolve a apreciação quanto à 

possibilidade de os investidores estrangeiros fazerem ou não jus à dedução fiscal do ágio, 

não importando sob que regramento ele foi reconhecido. Ressalte-se, também, que a 

discussão quanto à utilização de holdings em estruturas de aquisição continuará a existir, 

dado que não foi objeto de qualquer disposição da nova lei.  

 

  Em outras palavras, as mudanças trazidas pela Lei nº 12.973/14 são aplicáveis 

indistintamente para todos, no que concerne às regras que norteiam a dedução do ágio, 

em si mesmo consideradas.  

 

  Não obstante a referida irrelevância, e considerando que não identificamos casos 

concretos envolvendo a Lei 12.973/14, a menção ao termo ágio a ser feita no presente 

trabalho, assumirá, em princípio, os ditames da legislação anterior (Decreto-Lei nº 

1.598/77), muito embora, repita-se, não afete o pressuposto de que as conclusões aqui 

alcançadas também sejam extensíveis aos potenciais casos sujeitos às regras da Lei nº 

12.973/14. 

 

  De todo modo, o que se pretende, nesse primeiro momento, é deixar assentada a 

premissa de que, em decorrência do MEP, a participação societária adquirida como ativo 

permanente será reconhecida de forma desdobrada: a diferença a maior entre o valor pago 

e o valor patrimonial será considerada ágio (DIAS, 2011, p. 91). 

 

  Importante, por fim, deixar consignado que, para efeito do presente trabalho, 

assumimos a premissa de que o termo investimento será sempre sinônimo de custo de 

aquisição de participação societária sujeita à avaliação do MEP. Por sua vez, investidores 

estrangeiros devem ser entendidos como entes dotados de personalidade jurídica não 

residentes no Brasil. 

 

                                                
ativos líquidos adquiridos corresponderá ao ágio com fundamento em rentabilidade futura (goodwill). 

Em suma, goodwill tornou-se residual em relação ao montante do ágio pago em relação aos ativos tangíveis 

e intangíveis, passando, também, a se sujeitar ao teste de recuperabilidade periódico (impairment test), e 

não mais à amortização contábil constante até o seu valor residual. Por fim, há que se ressaltar que o 

goodwill, a despeito de poder ser fundamentado na rentabilidade futura – a partir de laudos efetuados na 

metodologia do fluxo de caixa descontado –, só aflorará nos casos em que exista efetiva combinação de 

negócios. Eis aí outra diferença entre o goodwill e o ágio de rentabilidade futura a que se referia do Decreto-

lei nº 1.598/77, que aflorava independentemente da transferência de controle. 
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1.1.1. Ágio: tratamento fiscal e regra geral 

 
  Como foi abordado no tópico anterior, o art. 20 do Decreto-lei nº 1598/77 requer 

a identificação da razão econômica que suporta o ágio no momento do registro do custo 

de aquisição. Essa identificação é necessária para efeito de definir o critério que norteará 

as suas respectivas amortizações contábeis, cujas contrapartidas são lançamentos nas 

contas de resultado, bem como os seus respectivos tratamentos fiscais.  

 

  Pode-se dizer que, no âmbito contábil, se a compra foi efetuada por um valor 

maior do que o patrimonial ou se está diante de uma má compra, sem qualquer 

justificativa econômica consistente, e esta perda deve ser realizada imediatamente; ou, 

por outro lado, há uma justificativa econômica para tal dispêndio, e, em função dela, a 

amortização contábil do investimento ocorrerá. O fato é que na contabilidade da 

investidora “a contrapartida desses ajustes representa lucro ou prejuízo da participação 

societária” (OLIVEIRA, 2008, p. 735).  

 

  Para fins tributários, entretanto, a regra é a de que eles devem ser considerados 

neutros, conforme estabelece o art. 25 do Decreto-lei nº 1.598/77, cujo texto foi 

incorporado pelo RIR/99 em seu art. 39110. 

 

  Em termos diretos, a regra geral que dispõe sobre a dedutibilidade das 

amortizações contábeis de ágio determina que suas respectivas contrapartidas em 

resultado sejam adicionadas ao Lucro Real, base de cálculo do Impopsto sobre a Renda 

da Pessoa Jurídica (IRPJ).  

  

  O objetivo precípuo desse dispositivo consiste em classificar como dedutível o 

ágio apenas no momento em que se apurar perda ou ganho de capital, seja por ocasião da 

alienação ou baixa do investimento a que estiver vinculado. 

 

                                                
10 Confira-se:“Art. 391 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art. 385 não 

serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no art. 426. Parágrafo único. 

Concomitantemente com a amortização, na escrituração comercial, do ágio ou deságio a que se refere este 

artigo, será mantido controle, no LALUR, para efeito de determinação do ganho ou perda de capital na 

alienação ou liquidação do investimento”.   
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  Somente no momento em que ocorre a alienação ou liquidação do respectivo 

investimento o ágio pode ser deduzido fiscalmente como custo do investimento, para fins 

de apuração de ganho ou perda de capital, tal como expressamente determina o artigo 33, 

do Decreto-lei nº 1598/77, cujo teor foi incorporado ao RIR/99 em seu art. 42611. 

 

  O referido diploma legal, aliás, apresenta-se como regra geral que rege a apuração 

de ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação de investimentos em 

participações societárias avaliados pelo MEP12. 

 

  O seguinte exemplo pode ilustrar a regra geral acima mencionada: Sociedade A 

adquire por $ 5.000 cem por cento das ações de uma Sociedade B, cujo PL nesta ocasião 

é de $ 1.500. Como já demonstrado, o seu custo de aquisição deverá ser desdobrado da 

seguinte forma (em decorrência do MEP): $ 1.500 como valor do patrimônio líquido de 

B e $ 3.500 como ágio desse investimento. 

 

  Em momento subsequente – e assumindo a hipótese de que o PL continue o 

mesmo13 – a Sociedade A aliena a um terceiro tal investimento pelo mesmo valor de $ 

5.000, o art. 426 do RIR/99 autoriza expressamente que o ágio de $ 3.500, 

independentemente do seu fundamento econômico, seja integralmente considerado como 

uma despesa dedutível para efeito de apuração de ganho ou perda de capital na operação. 

 

                                                
11 Assim dispõe o referido diploma normativo: “Art. 426 -  O valor contábil para efeito de determinar o 

ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado 

pelo valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos seguintes valores (Decreto-Lei nº 
1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei nº 1.730, de 1979, art. 1º, inciso V): I - valor de patrimônio líquido 

pelo qual o investimento estiver registrado na contabilidade do contribuinte; II - ágio ou deságio na 

aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na escrituração comercial do contribuinte, 

excluídos os computados nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;”. 

12 Nesse sentido, convém transcrever novamente Ricardo Mariz de Oliveira (2008, p. 726) quando trada 

das hipóteses em que se alienam participações societárias cujos custos tenham sido desdobrados em ágio 

ou deságio: “Em ambos os casos, a lei considera o ganho tributável e a perda dedutível perante o lucro real, 
salvo exceções previstas em lei. No caso de alienação, o ganho ou a perda é apurado pela diferença entre o 

valor da alienação e o valor contábil do investimento, ao passo que, no caso de outras baixas, a totalidade 

do valor contábil do investimento é dedutível. Para este efeito, o valor contábil é a soma algébrica das 

seguintes parcelas:- valor do investimento registrado pelo patrimônio líquido da investida na contabilidade 

da investidora, sendo que, antes da baixa, deve ser feita a última avaliação; - ágio ou deságio ainda pendente 

na contabilidade da investidora, isto é, ainda não amortizado; - ágio ou deságio já amortizado contabilmente 

e controlado no LALUR.”  
13 Se a alienação do investimento ocorresse em períodos subsequentes, é fato que o reconhecimento de 

lucros ou prejuízos da investida B estariam refletidos no custo do investimento por força do MEP, que no 

presente exemplo não mais seria de $ 1.500. Por questões de clareza do exemplo, mantivemos o valor. 
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  A partir do exemplo, constata-se que não haverá nem ganho, nem perda de capital, 

uma vez que o custo de aquisição de $ 5.000 foi confrontado com o valor da alienação, 

também de $ 5.000.   

 

  O novo adquirente, por sua vez, contabilizará o custo de aquisição de acordo com 

as regras contidas no art. 385 do RIR/99 (ou seja, $ 1.500 de valor patrimonial e $ 3.500 

de ágio), ao passo que a Sociedade A terá recebido um ativo no valor de $ 5.000 em 

substituição à participação societária alienada.  

 

  Parece claro, portanto, que a regra geral abstraída do disposto nos artigos 391 e 

426 do RIR/99 estabelece que a dedução integral fiscal do ágio somente pode se 

materializar quando houver alienação ou baixa do investimento a que ele estiver atrelado, 

independentemente do fundamento econômico que o tenha originado. 

 

1.1.2. Ágio: regra específica no caso de incorporação (confusão patrimonial) 

como condição necessária para sua dedução fiscal 

 

  Há uma situação específica de extinção do investimento em que o legislador 

entendeu por bem não admitir a dedutibilidade integral e imediata do valor pago a título 

de ágio, que, como se verá, é a que interessa no âmbito da presente pesquisa.  

 

 Essa situação se refere às hipóteses em que a participação societária é extinta por 

força dos eventos especiais de incorporação, como fusão ou cisão14.  

 

 Mais especificamente, quando o investimento deixa de existir em decorrência da 

absorção do acervo patrimonial da incorporada pela incorporadora, o legislador entendeu 

por bem vincular a dedução fiscal do valor pago a título de ágio ao fundamento econômico 

que justificou a aquisição original do mencionado investimento, conforme dispõem os 

                                                
14 O presente trabalho tratará das hipóteses de incorporação, já que são mais comuns que as operações de 

cisão e fusão, conforme pudemos verificar por meio da pesquisa empírica descrita na seção 3. De todo 

modo, no que se refere aos efeitos fiscais da extinção do investimento em participação societária decorrente 

de operações de cisão ou fusão, estes são os mesmos que os da incorporação. 
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artigos 7º e 8º da Lei nº 9.532/97, seja com a sua redação original, seja com aquela alterada 

pela Lei nº 12.973/1415. 

  

  Por exemplo: se o fundamento econômico do ágio repousa na “mais-valia” dos 

ativos que então compunham o acervo da investida, o seu respectivo valor, ao invés de 

ser deduzido imediatamente como perda – tal como ocorre na hipótese de alienação ou 

baixa –, deverá ser agregado ao custo de aquisição dos respectivos bens ou direitos da 

incorporadora para, então, sujeitarem-se ao efeito futuro das suas depreciações e 

amortizações.  

                                                

15 Assim dispõem os artigos 7º e 8 da Lei nº 9.532/97 (embora, como já antecipado anteriormente, as 

alterações da Lei n 12.973/14 não sejam relevantes no contexto do presente trabalho, a transcrição a seguir 

conterá tanto a redação anterior – tachada – quanto a posterior ao mencionado diploma legal): “Art. 7º -  A 

pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual 

detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do 

Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória nº 135, de 

30.10.2003) I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea 

"a" do § 2º do art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, em contrapartida à conta que registre o 

bem ou direito que lhe deu causa;II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata 

a alínea "c" do § 2º do art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de 

ativo permanente, não sujeita a amortização; II - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o 

de que trata a alínea “b ” do § 2º do art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, nos balanços 

correspondentes à apuração de lucro real, levantados em até dez anos-calendários subseqüentes à 

incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período de 

apuração; III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do 

§ 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro 

real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, 

para cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei nº 9.718, de 1998) IV - deverá 

amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do § 2º do art. 20 do 

Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados 

durante os cinco anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta 

avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração; § 1º O valor registrado na forma do inciso I 

integrará o custo do bem ou direito para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, 

amortização ou exaustão.§ 2º Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na 

hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar: a) o ágio, em conta de ativo diferido, 
para amortização na forma prevista no inciso III; b) o deságio, em conta de receita diferida, para 

amortização na forma prevista no inciso IV. § 3º O valor registrado na forma do inciso II do caput: a) será 

considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de capital na alienação do direito 

que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital; b) 

poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se comprovada, nessa data, 

a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe deu causa. § 4º Na hipótese da alínea "b" do 

parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa 

física ou jurídica usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos 

de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente. § 5º O valor que servir de 

base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em 

conta do ativo, como custo do direito. Art. 8º - O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando: 
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;b) a empresa 

incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da participação societária.” 
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  Com relação à extinção de investimento (via incorporação) cujo ágio tenha tido 

como fundamento econômico a expectativa de rentabilidade futura da pessoa jurídica 

investida, a lei determinou a que a dedução fiscal do valor a ele correspondente fosse 

efetuada de forma paulatina pela incorporadora, desde que respeitado limite máximo 

mensal de 1/60 avos (20% ao ano).  

 

  Nesse sentido, vale mencionar que o artigo 8º, alínea “b” da Lei nº 9.532/97 (art. 

386, § 6º, II, do RIR/99) autoriza expressamente a dedução fiscal do ágio fundamentado 

em rentabilidade futura quando a empresa incorporada é aquela que detém a propriedade 

da participação societária adquirida com ágio.   

 

  E que também não há controvérsia por parte da RFB quanto ao fato de que a 

extinção de participação societária em virtude de incorporação é o evento que possibilita 

a dedução fiscal paulatina do ágio fundamentado na rentabilidade futura, inclusive nos 

casos em que a empresa incorporadora for aquela cuja propriedade da participação 

societária era detida pela incorporada (incorporação reversa)16.   

 

  O regramento da Lei nº 9.532/97 determina que a dedução fiscal do ágio ocorra 

paulatina e concomitantemente à geração dos lucros que tenham dado lastro ao seu 

registro, conforme estabelecido no respectivo estudo econômico que amparou o seu 

reconhecimento no momento da aquisição da participação societária a que ele se refere17. 

                                                
16 Vide teor da Instrução Normativa SRF nº 11/99: “Art. 1º. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de 

outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com 

ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 

1977, deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento econômico seja: (...) II – valor de 

rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros, em 

contrapartida a conta do ativo diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio; (...) Art. 

3° O disposto nesta Instrução Normativa aplica-se, inclusive, quando:  (...) II – a empresa incorporada, 

fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da participação societária.” Note que a redação 

da Instrução Normativa SRF 1.515/15, que regulamenta as operações efetuadas sob a vigência da Lei nº 

12.973/14 é praticamente idêntica: “Art. 99. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude 
de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, 

apurado segundo o disposto no art. 92: (...)III - poderá excluir para fins de apuração do lucro real dos 

períodos de apuração subsequentes o saldo do ágio por rentabilidade futura (goodwill) decorrente da 

aquisição de participação societária entre partes não dependentes, apurado segundo o disposto no inciso III 

do caput do art. 92, existente na contabilidade na data da aquisição da participação societária, à razão de 

1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período de apuração; (...) Parágrafo único. O 

disposto neste artigo aplica-se inclusive quando a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela 

que detinha a propriedade da participação societária.” 
17 Nesta pesquisa não será abordada a controvérsia existente sobre casos concretos que se encontravam sob 

a vigência da legislação anterior à Lei nº 12.973/14, quanto à forma, data etc, do documento que ampara o 
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  A dedução fiscal, na medida em que ocorre a geração dos lucros, constitui-se de 

uma decorrência do princípio contábil da contraposição de receitas e despesas, segundo 

o qual, em determinado exercício, deverão ser apontadas não só as receitas nele auferidas, 

mas também o valor dos sacrifícios nos quais a entidade teve que incorrer para obter estes 

mesmos ingressos18. 

 

  Como bem apontado por Ricardo Mariz de Oliveira (2008, p. 766-767),  

 

(...) a racionalidade da norma está em que, por ter havido a reunião da 

pessoa jurídica a que se refira a expectativa de rentabilidade com a 

pessoa jurídica pagadora do ágio, este seja deduzido daqueles mesmos 

lucros esperados ou o mesmo se dê quando o ágio for referente ao valor 

de mercado dos bens do patrimônio da pessoa jurídica a que se refere a 

participação adquirida.  O objetivo da norma legal é permitir que o ágio 

fundado em expectativa de rentabilidade, pago na aquisição de um 

negócio através da aquisição de participação societária na pessoa 

jurídica que explore esse negócio, seja lançado contra os lucros desse 

negócio, de modo a que os tributos devidos sobre tais lucros sejam 

calculados após a dedução da amortização do ágio. O espírito dessa 

norma é inequívoco, pois a lei permite a amortização do ágio quando 

                                                
fundamento da rentabilidade futura (se deve ou não ser laudo econômico de avaliação produzido por 

terceiros ou estudo interno produzido por profissionais habilitados, se pode ou não ser confeccionado 

posteriormente à data da operação, dentre outros pontos), vez que ela existe seja para o capital nacional 

quanto para o estrangeiro, de modo que não afetam a análise da questão da não discriminação.  
18 Aliás, neste ponto, oportunas são as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira (1979, p. 295, 305-306 e 

536), ao enfatizar a importância do princípio de emparelhamento de receitas e despesas para a elaboração 

das Demonstrações Contábeis, e, principalmente, para ressaltar a importância da aplicação de tal princípio 
à amortização fiscal de ágio com fundamento em rentabilidade futura18:“1. Regime de Competência - (...) 

O primeiro princípio é o da escolha do ganho, ao invés do recebimento de dinheiro, como o momento em 

que o lucro, deve ser reconhecido nas contas de resultado. O segundo, denominado “emparelhamento de 

receitas e despesas”, prescreve que os custos ou despesas relacionados com determinada receita ou 

rendimento devem ser computados no mesmo período de determinação em que foi reconhecido o 

rendimento e receita a que correspondem. (...)“10. Emparelhamento de receitas e Custos. O segundo 

princípio do regime de competência, constante do parágrafo 1º do artigo 187 da Lei nº 6.404/76, é o do 

“emparelhamento de receitas e custos”, segundo o qual devem ser escriturados nas contas do resultado do 

mesmo exercício as receitas e os rendimentos e os custos e despesas, encargos ou perdas incorridos para 

ganhá-los. O resultado do exercício é a diferença entre receitas e despesas, e sua denominação correta 

pressupõe que as receitas sejam diminuídas das despesas respectivas. O princípio do emparelhamento deve 
ser observado seja qual for o critério adotado quanto ao momento do registro, nas contas de resultado, das 

receitas e dos rendimentos, porque a sua inobservância torna as demonstrações de resultado imprestáveis 

como fonte de informações sobre a rentabilidade da pessoa jurídica.”(...)“3. Ágio ou Deságio com 

Fundamento em Valor de Rentabilidade – O valor de rentabilidade de uma pessoa jurídica, como de 

qualquer outra fonte de renda, é o valor atual (descontado) do fluxo de renda que dela será derivado no 

futuro. (...) Sua determinação pressupõe, portanto, previsão de resultados da pessoa jurídica durante certo 

número de exercícios. (grifo do autor). O ágio cujo fundamento é a diferença entre o valor de rentabilidade 

e o valor de patrimônio líquido contábil da afiliada é aplicação de capital na aquisição do direito de 

participar dos lucros previsto na projeção que serve de base à sua determinação. Deve, portanto, ser 

amortizado à medida que decorrem os exercícios dessa previsão de resultados.”. 
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ele tenha por fundamento econômico a expectativa de lucros futuros 

daquele negócio, o que bem justifica a consideração do ágio como 

dedutível na proporção da realização desses lucros, estabelecida na 

demonstração desse fundamento, e observado o limite máximo anual 

previsto na lei, embora, como dito, não haja absoluta e mandatória 

correlação entre as quotas de amortização de cada período-base fiscal e 

o lucro nele apurado efetivamente (correlação de resto impossível de 

ser matematicamente determinada). 

 

  O registro mais detido sobre a dedução fiscal do ágio, quando atrelada à 

rentabilidade futura, ocorreu porque quase a totalidade dos casos concretos de 

combinações de negócios envolvendo investidores estrangeiros foram amparados por 

esse fundamento econômico19.  

 

  Assim, o objetivo deste tópico consiste em destacar que a condição legal 

necessária para admitir a dedução fiscal do ágio trata da extinção do investimento a que 

ele se refira, em decorrência de evento especial de incorporação, que, em ocorrendo, gera, 

como consequência, confusão patrimonial das sociedades investida e investidora (ou 

vice-versa). Sem que o evento de incorporação ocorra, não é possível cogitar a dedução 

fiscal do ágio. 

 

  Por fim, parece-nos importante fazer alusão à reflexão existente tanto no âmbito 

da doutrina, quanto da jurisprudência do CARF acerca da natureza jurídica da dedução 

fiscal do ágio. 

 

  Há aqueles que entendem que tal dedução constitui um benefício fiscal em sentido 

estrito, criado em 1997 pelo então Chefe do Poder Executivo, por meio da Medida 

Provisória nº 1.602/97, cujo artigo 8º veio a ser convertido no artigo 7º da Lei nº 9.532/97, 

como forma de fomentar os processos de concentração econômica, em especial os 

                                                
19 Por essa razão entendemos ser desnecessário tratar da hipótese prevista unicamente na legislação 

tributária (já que a contabilidade reconhece apenas a mais valia de bens e a rentabilidade futura), do ágio 

cujo fundamento econômico é aquele denominado “outras razões econômicas” na redação original do 

Decreto-lei 1.598/77 (vide nota de rodapé 6).  
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decorrentes de privatizações. Ricardo Mariz de Oliveira20, Luciano Amaro21, Roberto 

Quiroga Mosquera e Rodrigo de Freitas22, Ricardo Marozzi Gregório23 são adeptos desse 

entendimento.  

 

 Há, também, autores que sustentam que não se trata de um benefício fiscal em seu 

sentido estrito, mas de um “incentivo” para fomentar o chamado Programa Nacional de 

Desestatização do Governo Federal24. 

 

  Luís Eduardo Schoueri (2012, p. 67-68) sustenta que a exposição de motivos da 

referida Medida Provisória tem propósito antielisivo e pretende justamente coibir um 

planejamento tributário comum à época de sua edição, consistente na dedução integral do 

ágio no momento em que a incorporação ocorria. Com o advento da nova regra, o 

legislador restringiu as hipóteses de dedutibilidade do ágio, limitando-as no tempo e 

vinculando-as à fundamentação econômica que fora conferida ao ágio no momento de 

sua aquisição (ibidem). André Mendes de Moura também assim entende25. 

 

  Da nossa parte, em sentido diverso ao de Schoueri, parece-nos que o intuito de 

criar norma antielisiva concomitante com um incentivo aos processos de combinação de 

negócios, por meio de regras mais claras e precisas do que as anteriormente vigentes, 

                                                
20 “A norma legal contida nos arts. 7º e 8º foi promulgada com vistas a facilitar as privatizações levadas a 

cabo pelo Governo Federal, pois passou a permitir a dedução fiscal de certos ágios antes indedutíveis. 
Todavia, a norma não se restringiu ao programa de privatização, tendo se estendido a toda e qualquer 

situação que se subsuma às suas hipóteses fáticas de incidência. (...) O essencial, portanto, para que haja a 

possibilidade de dedução fiscal da amortização dos ágios é haver a incorporação da sociedade investida por 

sua investidora, ou vice-versa, ou haver cisão de uma delas com absorção pela outra, ou ainda se elas se 

unirem numa terceira pessoa jurídica através de fusão. (...) “Realmente, os arts. 7º e 8º da Lei n. 9532 têm 

um objetivo – a concessão do benefício de uma dedução especial do ágio – e um requisito para tanto, que 

é a absorção do patrimônio onde esteja o ágio, ou do patrimônio que vai gerar o lucro ao qual o ágio se 

refira.” (OLIVEIRA, 2008, p.764 e p. 769-770). 
21 “(...) estímulo a investimento na aquisição de empresas privadas com perspectivas de crescimento de 

rentabilidade, como incentivo à geração de riqueza, de empregos e, como consequência, de incrementar a 

própria arrecadação tributária”. (AMARO, 2015, p. 714). 
22 “(...) foi estabelecido no contexto de incentivo às privatizações, em que o Estado brasileiro tinha interesse 

em oferecer condições vantajosas aos adquirentes e, com isso, conseguir melhores preços” (MOSQUERA, 

2011, p. 248). 
23 Conforme votos proferidos enquanto Conselheiro Relator do CARF, no Caso Cargill (Ac. 1401-001.601, 

sessão de 05 abr. 2016), Caso Siemens Healthcare (Ac. 1401-001571, sessão de 02 mar. 2016) e Caso Mann 

Latin America (Ac. 1401-0001.569, sessão de 02 mar. 2016).  
24 Nesse sentido, cf. Rolim e Fonseca, 2008.  
25 Nesse sentido, vide os votos proferidos pelo Conselheiro do CARF sob sua relatoria: Caso Center 

Automóveis (Ac. 9101-002.301, sessão de 06 abr. 2016), Caso Cosern (Acs. 9101-002.303 e 9101-002.301, 

sessão de 06 abr. 2016) e Caso Alliance (Ac.9101-002.311, sessão de 03 jun. 2016).  
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não são incompatíveis. Nesse sentido, parece-nos certeiras as palavras de Leonardo 

Freitas de Moraes e Castro e Alexandre Luiz Moraes do Rêgo Monteiro (2014, p. 37):  

 

Com base no quanto explicitado no texto da exposição de motivos da 

Lei nº 9.532/97, SCHOUERI entende que a inserção da regra visou a 

‘limitar a dedução do ágio às hipóteses em que fossem acarretados 

efeitos econômicos – tributários que o justificasse’, como forma de 

coibir os planejamentos tributários consistentes na incorporação de 

sociedades lucrativas por aquelas deficitárias (SCHOUERI, op. cit; 

p.177). Em que pese o referido entendimento, parece-nos como também 

à MARIZ DE OLIVEIRA, (op. cit; p. 770) e ao relator do Caso 

Santander, o conselheiro Antonio José Praga, que a regra fiscal de fato 

consistiu em um incentivo para aquisição do controle de sociedades 

estatais, na medida em que a regra fiscal era dúbia, e não levava, 

necessariamente, a dedutibilidade do valor pago a título de ágio. 

Ressalte-se, a esse respeito, que situação versada na exposição de 

motivos não se refere ao aproveitamento de ágio, mas de outra sorte, à 

operação chamada “incorporação às avessas”, que nada tem que ver 

com o aproveitamento do ágio, mas sim, de eventual prejuízo fiscal e 

de créditos tributários de PIS, COFINS e IPI em excesso. 

 

  De todo modo, não pretendemos aprofundar essa discussão, pois, a nosso ver, não 

está compreendida no objeto do presente trabalho. Seja sob o enfoque de que estamos 

diante de um benefício fiscal, seja diante de uma regra de dedutibilidade especial, o tema 

da não discriminação ao capital estrangeiro engloba ambas as concepções.  

 

  É preciso destacar que existe consenso de que a incorporação constitui condição 

necessária estabelecida expressamente na legislação para que a dedução fiscal do ágio se 

materializea despeito da discussão sobre a sua natureza jurídica.    

 

  Em termos diretos: trata-se de condição formal para a dedução fiscal do ágio, nos 

casos de incorporação, a extinção/cancelamento de parte das ações/quotas que deram 

origem ao ágio anteriormente pago, e a consequente confusão patrimonial entre investida 

e investidora26. Desta forma, a dedução fiscal do ágio, a nosso ver, situa-se no plano das 

opções fiscais, definidas por Marco Aurelio Greco (2011, p. 104) como “alternativas 

                                                
26 Nesse sentido, assim entende Luciano Amaro (2015, p. 719): “(...) o que autorizará a amortização do ágio 

é a operação de incorporação (ou fusão ou cisão) que implique a “confusão” na mesma entidade (investidora 

ou investida, ou terceira empresa resultante de fusão de ambas) do investimento societário e do acervo da 

investida que justificou o ágio pago na aquisição desse investimento”. 
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criadas pelo ordenamento, propositalmente formuladas e colocadas à disposição do 

contribuinte para que delas se utilize, conforme a sua conveniência.” 
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2. CONSTITUIÇÃO DE HOLDINGS COMO OPÇÃO LEGAL PARA 

VIABILIZAR INVESTIMENTOS: A DEDUÇÃO FISCAL DO ÁGIO E O 

POSICIONAMENTO DA RFB DIANTE DESSE FATO 

 

2.1. Holdings para viabilizar investimentos 

 

  Os agentes privados em geral, sejam residentes ou não no país, dispõem de 

diversos meios para investir no Brasil. A materialização desse investimento por meio da 

constituição de sociedade holding é um deles27. 

 

  O parágrafo 3º do artigo 2º da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.), por exemplo, 

expressamente autoriza a criação de sociedades holdings, prevendo que elas podem ser 

utilizadas, inclusive, com a finalidade de se aproveitar de benefícios fiscais28.  

 

  Como toda e qualquer sociedade, as holdings podem ter prazo determinado e 

propósitos específicos. A esse respeito, a referida Lei das S.A. estabelece, em seu artigo 

83, que o projeto de estatuto social deverá satisfazer a todos os requisitos exigidos para 

os contratos das sociedades mercantis em geral e aos peculiares às companhias, e conterá 

as normas pelas quais se regerá a companhia. 

 

                                                
27 Nesse sentido, vide Modesto Carvalhosa (1998, p. 14-15) sobre esse tipo de sociedade: “A entidade 

econômica concentracionista, que surge das coligações e do controle de outras sociedades, encontram na 

holding o instrumento fundamental de sua organização. As holdings são sociedades não operacionais que 

têm seu patrimônio composto de ações de outras companhias. São constituídas ou para o exercício do poder 

de controle ou para a participação relevante em outras companhias, visando, nesse caso, constituir a 

coligação. Em geral, essas sociedades de participação acionária não praticam operações comerciais, mas 

apenas a administração de seu patrimônio. (...) Tem assim a sociedade holding como característica 
diferencial e objetivo principal a participação relevante em uma atividade econômica de terceiros, em vez 

do exercício de atividade produtiva ou comercial. Possui como características principais: ter seu patrimônio 

formado de ações emitidas por outras companhias, exercer o controle sobre elas ou delas participar em 

caráter permanente, com investimento  relevante  no seu capital. Assim, objeto social da holding é sempre 

o de participar do capital  de outra  sociedade, como controladora ou investidora (coligação).”  
28 “Art. 2º, § 3º - A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não prevista 

no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de 

incentivos fiscais.” Alfredo Lamy Filho e José Luiz de Bulhões Pedreira (2009, p. 112) assim se manifestam 

a esse respeito: “1. Inovação da Lei nº 6.404/1976 – Na legislação anterior as Juntas Comerciais exigiam 

autorização estatutária para que a companhia participasse de outra sociedade, e a Lei nº 6.404/1976 regulou 

essa participação admitindo-a em três hipóteses: (a) como meio de realizar o objeto social, facultada ainda 
que não prevista no estatuto; (b) para que a companhia se beneficie de incentivos fiscais, quando independe 

também de previsão estatutária; e (c) se estipulada no estatuto social, exclusivamente ou cumulada com 

outras atividades.Além das hipóteses, há de ressalvar-se a aplicação transitória de disponibilidades em 

ações, como mero ato de gestão financeira, sempre admitida. Como determinante do novo preceito está 

cada vez mais frequente a utilização das holdings  e coligações no universo econômico, como forma de 

estruturação da macroempresa.”. 
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  O artigo 997, do Código Civil, por seu turno, que trata de disposições gerais 

aplicáveis a todas as sociedades, estabelece, em seu inciso II, que os atos constitutivos 

devem conter, além das cláusulas mencionadas pelas partes, “a denominação, objeto, sede 

e prazo da sociedade”, sendo certo que, na medida em que os sócios podem dispor sobre 

o prazo da sociedade, também podem fixá-lo de forma determinada ou indeterminada29. 

 

  Em suma, verifica-se que a legislação societária permite expressamente que as 

sociedades, inclusive holdings, sejam constituídas na forma de sociedades por ações com 

prazo de duração certo e determinado e com propósito específico.  

 

  Assim, somos da opinião de que a lei brasileira  oferece a opção de que operações 

de aquisição indireta de controle sejam efetuadas por meio de holdings. No caso dos 

investidores estrangeiros, a criação de uma sociedade de propósito específico e prazo 

determinado, como se demonstrará mais adiante, constitui um requisito quase necessário 

para o exercício da própria fórmula operacional básica, prevista na Lei nº 9.532/97. 

 

  A doutrina especializada em fusões e aquisições, a partir do pressuposto de que a 

legislação oferece esta possibilidade, constatou que a utilização de holdings para 

implementar a alienação indireta de controle é modelo amplamente utilizado no país30.  

 

  Há diversas razões gerenciais e negociais para que sociedades holdings sejam 

utilizadas como meios de viabilizar a materialização de combinações de negócios 

complexas, as quais variarão em função das peculiaridades de cada caso concreto. 

 

                                                
29 Nesse sentido, vide Alfredo Lamy Filho e José Luiz de Bulhões Pedreira (2009, p. 107-108): “§ 27 – 

Prazo - 1. Estipulação no Estatuto – A LSA requer que o estatuto da companhia satisfaça a todos os 

requisitos exigidos para os contratos das sociedades mercantis em geral e aos peculiares às companhias (art. 

83), e, segundo o artigo 997 do Código Civil, o contrato de sociedade deve mencionar o seu prazo (II). 2. 

Prazo Determinado ou Indeterminado – Comentando o Decreto-lei nº 2.627/1940, Valverde (1953, v. I, 

n. 217) observa: ‘A duração de uma sociedade pode ser por tempo determinado ou indeterminado. A lei 

não exige que os estatutos fixem o tempo de duração da companhia, pelo que pode ser constituída para 

durar por prazo indefinido. Mas, de qualquer feitio, os estatutos deverão dizer se o tempo de duração é certo 

ou indefinido (...). Em regra, os estatutos marcam o prazo de duração da companhia. Se o não fazem, nem 
por isso fica o acionista com o direito de pedir a liquidação da sociedade, porque ele sempre retirar-se dela, 

vendendo ou transferindo as suas ações.’”. Vide também Frederico A. Monte Simionato (2009, p. 50-51): 

“Toda sociedade deve ter prazo de duração, que pode ser determinado ou indeterminado. Pode ser 

constituída também para negócio específico. Pode existir para durar dias, semanas ou anos. O contrato de 

sociedade é de execução continuada e diferida no tempo.”. 
30 Nesse enleio, vide: Bortrel (2012, p. 112-113), Verçosa (2008, p. 122-123) e Wald et al (2009, p. 38-39). 
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  A pesquisa empírica sobre a jurisprudência do CARF, de que trata a seção 3, 

permite que essas razões sejam observáveis a partir da leitura dos respectivos acórdãos 

mapeados. 

 

  Tome-se o exemplo do Caso Cremer31, operação em que um fundo internacional 

de private equity pertencente ao Grupo Merril Lynch (MLGP), situado no exterior, 

adquiriu o controle societário da Cremer S/A em 2004 em um processo de combinação 

de negócios extremamente complexo, o qual se resume abaixo: 

 

✓ Em 2003, a Cremer, que se encontrava em estágio pré-falimentar, era sociedade 

aberta com 46,2% de suas ações negociadas em bolsa. O seu controle era exercido 

por diversas holdings pertencentes às famílias de seus fundadores. 

 

✓ O MLGP iniciou conversas com o então bloco controlador manifestando seu 

interesse em adquirir o controle societário da Cremer. 

 

✓ Nesse contexto, foi necessária a criação de uma holding (Cremerpar) que reunisse 

todo o bloco de controle e adquirisse dos minoritários ações suficientes para que 

se fechasse o capital da Cremer.  

 

✓ Isso porque, o MLGP estabeleceu, como condição precedente para tal aquisição, 

que a Cremer fechasse o capital, o que somente seria possível mediante realização 

de uma Oferta Pública de Ações (OPA).  

 

✓ Caso esses minoritários não se comprometessem (via adesão à OPA) a alienar as 

respectivas ações da Cremer, o negócio de compra e venda de controle estaria 

desfeito, conforme estabelecia o contrato celebrado entre MLGP e os então 

controladores da Cremer.  

 

✓ Transcreve-se, abaixo, o seguinte trecho do Edital da OPA, na qual a Cremerpar 

figurou como ofertante: 

 

                                                
31 CARF, Acórdão nº 1102-001.006, proferido na sessão de 11 fev. 2014, pela 1ª Turma Ordinária da 2ª 

Câmara da 1ª Seção. 
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5.10 - Resultado do Leilão: A quantidade mínima de acionistas titulares 

de mais de dois terços das ações em circulação, necessária para o 

cancelamento de registro de companhia aberta, será calculada pela 

Bovespa somando-se (i) as ofertas de venda confirmadas e (ii) as 

manifestações expressas de concordância com o cancelamento de 

registro. Caso seja atingida a quantidade mínima exigida para o 

cancelamento do registro de companhia aberta, a MLGP formalizará o 

fechamento da aquisição do controle acionário indireto da Cremer até a 

data seguinte à data do leilão, ao passo que caso tal quantidade não seja 

atingida a MLGP estará desobrigada de adquirir o controle acionário 

indireto da Cremer, uma vez que o cancelamento do registro é condição 

precedente para a aquisição do controle acionário indireto da Cremer, 

... (grifos nossos) 

 

  Vê-se que a holding Cremerpar foi criada, tal como acordado na negociação, para 

viabilizar a aquisição de controle da Cremer por parte de MLGP, necessária para que a 

própria alienação do controle da Cremer se concretizasse, já que ela teve a finalidade de 

viabilizar a própria OPA, além de reunir o bloco de controle em uma única entidade.  

 

  Para a realização de uma OPA, é necessário que haja intermediação por instituição 

financeira, a qual é obrigada a garantir a liquidação financeira de tal oferta e, 

eventualmente, o pagamento do preço de compra, nos termos do artigo 7º, parágrafo 4º, 

da Instrução Normativa da CVM nº 361/2002. 

 

  Por esta razão, é praxe no mercado que as instituições financeiras intermediárias 

não permitam que sociedades estrangeiras – tais como a MLGP – sejam utilizadas como 

veículo para viabilizar a OPA, tendo em vista que há maiores dificuldades na execução 

de garantias, fato este que demonstra a necessidade de criação da holding Cremerpar, no 

contexto da operação acima descrita.  

 

  Ou seja, embora o caso concreto tenha suas peculiaridades, é possível extrair 

algumas características generalizáveis, como, por exemplo, a utilização de holdings por 

estrangeiros nas hipóteses em que as aquisições de controle dependam de uma OPA, ou 

mesmo da unificação do bloco de controle a ser vendido. 

 

  Outra razão de cunho econômico que merece ser abordada consiste nos 

investidores estrangeiros, especialmente aqueles que não tem estrutura no país. Eles 
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também são estimulados a constituir holdings para facilitar a obtenção de financiamento 

junto a instituições financeiras em moeda nacional e para viabilizar a própria 

materialização da combinação de negócios pretendida nas hipóteses em que a compra for 

alavancada.  

 

  É fato que tem sido utilizada nas grandes combinações de negócio32a utilização 

de estruturas de aquisição alavancada, onde parcela do preço a ser pago pelo investidor 

estrangeiro compreende a utilização de recursos próprios e a captação de empréstimos.  

 

  Isso porque, o custo de capital próprio do investidor depende do custo de 

oportunidade do capital relativo aos riscos assumidos no investimento adquirido. Sem 

participação de financiadores, o investidor teria seu capital em risco, com custo maior. 

Por isso, à medida que a participação de empréstimos aumenta, o custo médio ponderado 

de capital se reduz.  

 

  Nesse contexto, os investidores estrangeiros que se valem de uma estrutura 

alavancada buscam vincular o endividamento aos ativos operacionais adquiridos, os quais 

servem como garantia da própria operação de compra. E as holdings costumam ser 

utilizadas nesse contexto e para viabilizar o financiamento desse tipo de operação.  

 

  Pode-se perguntar: mas o investidor não poderia efetuar esta captação diretamente 

em moeda estrangeira? Sim, poderia. Entretanto, estará diante de uma exposição cambial 

maior, de modo que é razoável, sob o ponto de vista de uma gestão mais conservadora, 

que a moeda da dívida contraída seja a mesma da unidade de negócios geradora de caixa.  

 

  Enfim, não se pretende aqui inaugurar um debate sobre este tema, pois 

evidentemente, a depender do tipo de negócio, da estrutura almejada, e do apetite de riscos 

por parte do investidor, pode ser interessante vincular o financiamento à moeda 

estrangeira. Isto é, cada caso concreto conterá peculiaridades próprias que podem ou não 

justificar o afirmado acima. Por exemplo, se a receita operacional de um determinado 

negócio não estiver vinculada à moeda estrangeira, não fará sentido, sob o ponto de vista 

                                                
32 Vide sobre o assunto: Kaplan (2009) e Luz (2009). 
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de gestão de risco, atrelar o financiamento da operação à moeda local, dado que passivos 

e ativos vinculados a moedas diferentes tendem a gerar riscos de exposição patrimonial. 

 

  De todo modo, o que se quer demonstrar é que há diversas razões negociais e 

econômicas que justificam, no contexto de um processo de aquisição, a utilização de 

sociedades holdings, e que tal utilização decorre de uma opção de investimento conferida 

pela legislação a qual pode ser adotada dentro da esfera de liberdade de auto-organização 

do investidor. 

 

  Além disso, uma das razões econômicas pelas quais os investidores estrangeiros 

se valem desse tipo de estrutura societária, decorre do fato de a lei tributária 

expressamente autorizar a dedução fiscal do ágio pago. 

 

  A utilização desse tipo de sociedade holding para figurar como veículo de 

aquisição ou de transferência de participação societária passou a ser uma prática 

corriqueira nas operações de fusões e aquisições realizadas no Brasil, a partir dos 

processos de privatização ocorridos no final da década de 199033, especialmente naquelas 

levadas a efeito por investidores estrangeiros34. 

 

   Como se demonstrou na seção anterior, ainda que a natureza jurídica da dedução 

fiscal do ágio seja controvertida – incentivo fiscal em sentido estrito, ou em sentido lato, 

uma regra especial de dedutibilidade de uma perda de capital –, o referido diploma legal, 

sob o ponto de vista econômico, permite aos investidores residentes ou não recuperar 

parcialmente o preço dispendido no investimento, ao longo da amortização do ágio, por 

meio da referida dedução no âmbito das incorporadoras adquiridas. 

 

  Como já mencionado na seção anterior, a legislação impõe, como condição 

necessária à dedução fiscal do ágio, a existência de um evento especial de incorporação. 

 

                                                
33 Registre-se que manchete do jornal Folha de São Paulo, de 9 de abril de 2000, foi “União ‘devolve’ ágio 

de R$ 7,5 bilhões”. A notícia explora a renúncia fiscal do governo sobre os ágios pagos nas privatizações 

e deduzidos por futuras incorporações (Telemar, Telefonica, Telesp Celular, Embratel, etc.). Disponível 

em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi0904200015.htm. Acesso em 27 dez. 2016.  
34 Nesse sentido, cf. estudo de Garcia (2000), economista, técnico da FEE e professor da Unisinos, que, 

com base nos dados obtidos no Censo do Banco Central do Brasil, comprovou ser bastante comum a 

realização de investimentos por estrangeiros no país por meio de sociedades holdings.  

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi0904200015.htm
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  Trata-se, nas precisas palavras do professor e atual conselheiro do CARF, Luiz 

Flavio Neto35, 

 

de uma fórmula operacional básica prevista pela própria legislação 

tributária na qual a exigência normativa reside simplesmente em uma 

necessidade técnica de reunião (i) do acervo patrimonial, cuja 

rentabilidade futura justificou o ágio, com (ii) o acervo patrimonial, em 

que estão registrados os sacrifícios do investimento realizado, com a 

segregação, pelo MEP, dos valores atinentes ao ágio e ao valor 

patrimonial da investida identificado quando de sua aquisição.  

 

  A exigência do legislador consiste simplesmente no emparelhamento de receitas 

e despesas, o que se dá com a realização do investimento, mediante operação que integre, 

numa mesma entidade, a investidora e o acervo objeto do investimento. 

 

  Diante dessa condição legal – repita-se, necessária para a própria fruição da 

dedução fiscal do ágio pago –, investidores não residentes constituem holdings no país, 

as quais (i) ou realizam as referidas aquisições, ou (ii) servem de receptoras da 

participação societária adquiridas por suas controladoras no exterior. 

 

  Para cumprirem tal condição, as holdings são posteriormente incorporadas pelas 

empresas operacionais cujas participações societárias tenham sido adquiridas36. 

 

  Pode-se perguntar: que diferença existe entre as sociedades brasileiras e as 

sociedades estrangeiras quanto à utilização das holdings em operações de fusões e 

aquisições, notadamente no que concerne à regra legal de dedução fiscal do ágio? 

                                                
35 Caso Columbian (Ac. 9101-002.213, julgado na sessão de 03 fev. 2016, na 1ª Turma da Câmara Superior 

de Recursos Fiscais). 
36 Nesse sentido, vide Ricardo Mariz de Oliveira (2014, p. 310): “Em virtude disso, quando a aquisição de 

uma empresa brasileira se opera no exterior, ou mesmo no Brasil, mas por uma pessoa física ou jurídica 

não residente no Brasil, a possibilidade de amortização do ágio depende de ele ser “trazido” para este país. 

Na verdade, a dedução pressupõe duas medidas sucessivas: - a constituição de uma pessoa jurídica no 

Brasil, que possa deter a participação na empresa adquirida e que fique obrigada a adotar o MEP e a apurar 

o ágio; - a posterior reunião dessa pessoa jurídica com a empresa adquirida, mediante incorporação 

upstream ou downstream, fusão ou cisão. Destarte, um procedimento muito empregado foi a pessoa do 
exterior, adquirente da empresa brasileira, após a aquisição constituir uma nova pessoa jurídica no Brasil 

(ou utilizar alguma aqui já existente), e transferir a participação adquirida para esta em integralização de 

capital social. (...) a nova pessoa jurídica no Brasil também tem existência transitória, porém pode 

perfeitamente ser classificada como sociedade de próposito específico (inclusive com prazo de duração 

determinado), e sua reunião com a empresa adquirida, mesmo que processada em curto espaço de tempo, 

íntegra o próprio objetivo finalístico da norma fiscal.”. 
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   A rigor, salvo por questões gerenciais e negociais – algumas exemplificadas 

acima –, as sociedades brasileiras, no limite, não necessitam da utilização de holdings 

para atender ao requisito legal da incorporação, dado que podem adquirir o investimento 

diretamente, e realizá-la posteriormente. 

 

  No caso dos investidores estrangeiros, entretanto, isso não ocorre. Caso não se 

valham desse tipo de sociedade, a dedução fiscal do ágio não será tecnicamente possível, 

salvo se houver uma incorporação internacional, operação societária complexa e atípica, 

que, na prática, torna inviável o exercício da opção fiscal, e, consequentemente, da 

fórmula operacional básica, prevista na Lei nº 9.532/9737.  

   

  Por fim, convém novamente mencionar que a dedução fiscal do ágio conforme 

regras descritas anteriormente, foi, em sua origem, instituída pelo então Chefe do Poder 

Executivo38, que a despeito de tê-la criado com o intuito antielisivo específico, acabou 

permitindo de forma expressa a dedutibilidade nas hipóteses de incorporação, o que 

                                                
37 A incorporação internacional é operação extremamente complexa e, virtualmente impossível em algumas 

jurisdições. Constitui, sob o ponto de vista material e prático, um obstáculo quase intransponível. Tanto é 

assim que a pesquisa empírica realizada no âmbito deste trabalho revela que, em um universo de 53 casos 

envolvendo não residentes (em operações entre partes não relacionadas), em apenas dois casos houve 

incorporação internacional (Caso Ambev, Ac. 1103-001.151 e Caso Camargo Correa, Ac. 1302-00.834), 

ressalvando-se que as sociedades incorporadas não tinham qualquer substância, e possuíam regimes 

jurídico e contábeis especiais, além de tributação favorecida.  Nesse sentido, em recente pesquisa contida 
em sua dissertação de Mestrado apresentada na Faculdade de Direito da USP sob o título “Reorganizações 

Societárias Internacionais sob a Perspectiva dos Acordos Para Evitar a Dupla Tributação, Pedro Augusto 

do Amaral Abujamra Asseis demonstra a ocorrência de 06 (seis) casos de incorporações internacionais 

realizadas entre o período de 2005 e 2015. Todas elas têm em comum o fato de que essas sociedades 

incorporadas eram sem substância, e sujeitas a regimes jurídicos especiais nos respectivos países. Este 

aspecto parece-nos de extrema relevância, dado que, a racionalidade adotada pela RFB para desconsiderar 

holdings brasileiras e imputar aos não residentes a condição de “os reais adquirentes” reside justamente no 

argumento de que essas holdings eram desprovidas de substância e foram concebidas apenas para fruir 

indevidamente da dedução fiscal do ágio dos investimentos, tais sociedades provavelmente não se 

enquadrariam nesse conceito. Cumpre-se, também, ressaltar que a nossa pesquisa empírica identificou 06 

casos – dos 53 acima referidos -  que assumem que a consequência da aplicação da tese do “real adquirente” 
adotada pela RFB é a própria inviabilidade prática da dedução fiscal do ágio pelas empresas adquiridas por 

investidores estrangeiros, que não podem incorporar e serem incorporadas pelas sociedades brasileiras 

(vide, nesse sentido, Seção 3, da Parte I, mais adiante). Por fim, deixamos aqui consignado que não se 

pretende negar a possibilidade jurídica da incorporação internacional. Ocorre que o fato de ser possível em 

casos excepcionais, não afasta a sua atipicidade, elevado custo e complexidade. O que se quer consignar é 

que a questão da igualdade e da não discriminação também diz respeito às condições materiais e ao 

cumprimento de deveres formais mais ou menos mais gravosos, ou de exigências legais mais ou menos 

onerosas.  
38 A Lei nº 9.532/97 foi fruto da conversão da Medida Provisória nº 1.602/97, cujo artigo 8º veio a se tornar 

o artigo 7º da aludida Lei. 
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incentivou processos de combinação de negócios, não se limitando aos processos de 

privatização. 

 

  Embora a dedução do governo federal tenha sido objeto de críticas, uma vez que 

estimulou a realização de negócios mediante renúncia fiscal39, fato é que ela decorre de 

                                                
39 Abre-se parêntese para ressaltar que já houve tentativa, no passado, de revogação da dedução fiscal do 

ágio, através do Projeto de Lei nº 2.922/00, de autoria do então Deputado Waldemar Costa Neto, que à 

época justificou dita revogação nos seguintes termos: “PROJETO DE LEI Nº 2.922, DE 2000 (Do Sr. 

Valdemar Costa Neto) Revoga-se o inciso III do art. 7º da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997. (Às 

Comissões de Finanças e Tributação (Mérito); e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54) – Art. 24, 

II) O Congresso Nacional decreta: Art. 1º É revogado o inciso III do art. 7º da Lei nº 9.532, de 10 de 
dezembro de 1997, que “altera a legislação tributária federal e dá outras providências”. Art. 2º Esta lei entra 

em vigor na data de sua publicação. Justificação - Visa o presente projeto de lei revogar o inciso III do art. 

7º da Lei nº 9.532/97 por ser completamente absurdo o benefício fiscal que ela concedeu às empresas 

vencedoras dos leilões de privatização de empresas estatais. Ele autoriza a amortização do ágio pago com 

o fundamento na rentabilidade futura da empresa adquirida à razão de 1/60 por mês, prevendo um prazo 

máximo de 10 anos após a incorporação. Esta amortização é inconcebível em nosso sistema, não pelos 

aspectos legais que ela envolve, mas pela ofensa a moralidade e principalmente pela injustiça que promove. 

O ágio deveria ser o produto social da venda de um ativo público, e não uma maneira de baratear a compra 

de uma estatal. Podemos usar como exemplo a compra da Telesp. O consórcio que adquiriu pagou R$ 5,783 

bilhões, gerando uma despesa dedutível na ordem de R$ 4,198 bilhões, correspondente ao valor de seu ágio. 

É contra esse tipo lesão ao patrimônio público que temos por obrigação lutar. Este benefício já foi utilizado 

por muitas empresas e muito prejuízo já nos foi causado, mas devemos agora olhar para o futuro e para as 
próximas privatizações. Trata-se aqui, em suma, de combatermos a dedutibilidade do imposto de renda dos 

valores pagos pela compra de empresas privatizadas, e, para tanto, necessitamos dessa revogação. Certo da 

necessidade de eliminar mais esse execrável privilégio, peço o apoio dos nobres pares do Congresso 

Nacional para a rápida aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões,  de abril de 2000. – Deputado 

Valdemar Costa Neto, PL – SP.”  

 

Em paralelo à proposta de revogação constante no Projeto de Lei nº 2.922/00, o Deputado Luiz Antônio 

Fleury apresentou proposta de emenda ao projeto, objetivando a supressão da revogação do art. 7º da Lei 

nº 9.532/97 (ou seja, manutenção do dispositivo no ordenamento pátrio), a qual fora devidamente 

fundamentada conforme a seguir: “COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO PROJETO DE LEI 

N.º 2.922, DE 2000 Revoga o inciso III do art. 7º da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997. EMENDA 
Suprima-se o art. 1° do Projeto 2.922/00. JUSTIFICATIVA Propomos a supressão do dispositivo, tendo 

em vista afetar negativamente o tratamento contábil relativo às operações de reorganização societária e, 

conseqüentemente, o desenvolvimento da economia nacional. Como se sabe, os processos de privatização 

de empresas estatais e concessão dos serviços públicos têm justamente o objetivo de fortalecer a economia, 

transferindo aos particulares o controle e a administração de companhias estatais. Desta forma, andou bem 

o Estado ao promover a privatização de suas empresas, visando justamente incrementar a situação 

financeira-econômica do país. Inclusive, a forma de contabilização atualmente prevista no inciso III do art. 

7º da Lei n.º 9.532, de 10 de dezembro de 1997, representou um incentivo para que as empresas privadas 

participassem dos programas de desestatização. Neste sentido, podemos até dizer que um dos principais 

incentivos apresentados pelos processos de privatização está inserido na seara fiscal, eis a razão pela qual 

o benefício fiscal do inciso III do Art. 7º da Lei nº 9.532, de 1997, se faz necessário. A amortização do ágio 
efetivamente pago, com o fundamento na rentabilidade futura da empresa adquirida, é perfeitamente justa. 

O ágio consiste num “plus” no valor da empresa negociada, podendo ser bastante subjetivo, devendo, 

portanto, ser amortizado ao longo do tempo. O ágio, muitas vezes, representa um substancial valor no preço 

total de negociação de uma empresa. A amortização a longo prazo permite que a empresa adquirente 

consiga “digerir” o investimento efetuado de uma forma equilibrada, o que incentiva as reorganizações 

societárias. (...) A supressão do referido inciso III do art. 7o da Lei n.º 9.532, de 10 de dezembro de 1997 

representará um desastroso descasamento com relação a esses aspectos e terá conseqüências negativas, 

porque a proposta representa um desincentivo às reorganizações societárias (inclusive às privatizações), o 

que culminará com o enfraquecimento da economia nacional e, aí sim, o patrimônio público será lesado. 

Também é importante lembrar que a aprovação do dispositivo prejudica enormemente todas as 
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lei. Ou seja, sua supressão do ordenamento jurídico só é possível se houver outra lei que 

a revogue. 

 

 

2.2. Posicionamento da RFB, o problema central da pesquisa e a necessidade de 

pesquisa empírica sobre a jurisprudência do CARF 

 

  Conforme explicitado na seção anterior, a legislação impõe, como condição 

necessária à dedução fiscal do ágio, a ocorrência de evento especial de incorporação que 

extinga a participação societária a que ele esteja vinculado, com a respectiva confusão 

patrimonial da investidora e da investida.  

 

  Desta realidade pode-se constatar que, na literalidade do texto legal, não há 

qualquer vedação a que a referida incorporação, para amortização do ágio, seja procedida 

em relação à sociedade holding, constituída para a aquisição do investimento ou para 

recebimento da participação societária adquirida.  

 

  No entanto, há alguns anos, a RFB, no âmbito do processo de concretização da 

norma jurídica, a partir de fiscalizações empreendidas, passou a concluir que a dedução 

fiscal do ágio somente pode ser autorizada caso a confusão patrimonial ocorra entre o 

“real adquirente” e a sociedade adquirida, sendo vedada a dedução fiscal em casos de 

incorporação de holding nos quais esta tenha sido utilizada como “empresas veículo”. 

 

  Como já dito, foi no âmbito da aplicação da norma que a RFB passou a entender 

que o requisito da incorporação passou a ter significado distinto do que aquele explicitado 

literalmente no texto legal.    

 

                                                
reorganizações societárias praticadas por empresas privadas, e não só as vencedoras dos leilões de 

privatização. A aprovação do dispositivo seria um retrocesso na tentativa de reerguer o país, já que 

representa a imposição de mais um ônus injusto e desnecessário às empresas, e por conseqüência, à 

população em geral. (...) Sala das Comissões, 22 de agosto de 2003. Deputado Luiz Antonio Fleury – PTB-

SP” Na instância da Comissão de Finanças e Tributação, o Relator do Projeto, o Deputado Antônio 

Cambraia, votou pelo acolhimento das ponderações apresentadas pelo Deputado Luiz Antônio Fleury, e, 

assim, pela rejeição do Projeto de Lei nº 2.922/00. 
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  O conteúdo da norma, segundo a interpretação atribuída pela RFB, passou a exigir 

que apenas certas incorporações autorizariam a dedução fiscal em comento. E que o 

simples uso de holdings com o propósito exclusivo de gerar a dedução fiscal do ágio seria, 

aos olhos das autoridades fiscais, suficiente para fundamentar a glosa das amortizações 

(SCHOUERI, 2012, p. 98).  

 

  Tome-se o exemplo do Caso Serasa40. O Grupo Experian, por meio de sociedades 

localizadas no exterior, pretendia adquirir 70% da participação societária da Serasa. Para 

viabilizar esse negócio, as referidas sociedades adquiriram sociedade holding no Brasil 

(Experian Brasil).  

 

  Em seguida, a holding recebeu aproximadamente R$ 2,25 bilhões a título de 

aporte de capital. Esses recursos foram utilizados para adquirir 70% da participação 

societária detida na Serasa, fato este que, em decorrência do MEP, obrigou a Experian 

Brasil a reconhecer um ágio correspondente à diferença entre o valor pago e o valor 

patrimonial do investimento adquirido. O ágio pago teve por fundamento econômico a 

rentabilidade futura da Serasa. 

 

  Pouco tempo depois, a Serasa incorporou a Experian Brasil, e passou a amortizar 

o ágio pago, passando a ser uma controlada direta de um investidor não residente.  

 

   Diante desse contexto, para as autoridades fiscais as sociedades pertencentes ao 

Grupo Experian, situadas no exterior, foram as reais adquirentes da Serasa, dado que a 

Experian Brasil jamais teria efetivamente existido. Uma vez que, como uma sociedade-

veículo, foi criada sem substância, sua criação teria sido parte de uma estrutura artificial 

e simulada, o que justificou, inclusive, a aplicação da multa qualificada de 150%. 

   

  Ou seja, nota-se que para alcançar o “real adquirente”, a RFB necessariamente 

desconsidera a constituição das holdings a partir do pressuposto de que foram (i) 

simulados atos societários praticados sob o abrigo da solenidade e publicidade inerentes 

ao Direito Societário, como a própria constituição das holdings; ou, que (ii) os atos foram 

                                                
40 Caso Serasa (Ac. nº 1201-001.507, proferido na sessão de 14 set. 2016, pela 1ª Turma Ordinária da 2ª 

Câmara da 1ª Seção do CARF). 
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abusivos e artificiais, a partir de uma concepção norteada pela ideia de que está habilitada 

a requalificar atos jurídicos abusivos para fins eminentemente fiscais. 

 

  Esse entendimento da RFB tem sido recepcionado por algumas Turmas de 

Julgamento do CARF41, conforme será abordado na próxima seção. Além disso, o tema 

da utilização de holdings, no contexto de reorganizações societárias envolvendo a geração 

de ágio, passou a ser intensamente discutido nos últimos cinco anos pela doutrina42 e 

jurisprudência administrativa43.  

 

  Diante dessa visão mais restritiva acerca do cumprimento do requisito da confusão 

patrimonial pela via da incorporação, e somente em razão dessa qualificação jurídica 

construída pela RFB no âmbito da legalidade concreta, surge o problema central de 

pesquisa. Assim, se inviável, sob o ponto de vista prático, a realização de incorporação 

internacional da empresa investida (ou vice-versa), e, consequentemente, a dedução fiscal 

do ágio, estaríamos diante de uma ofensa à regra de não discriminação ao capital 

estrangeiro, previsto no art. 2º da Lei nº 4.131/62, bem como ao princípio constitucional 

da igualdade tributária, dado que uma pessoa jurídica residente no Brasil pode, ao menos 

em tese, efetuar a aquisição da participação societária que almejar e efetuar diretamente 

a incorporação, deduzindo o ágio sem maiores entraves?   

 

  A resposta à presente pergunta requer o estabelecimento de novas premissas e o 

enfrentamento de outros problemas periféricos, como por exemplo, a sua 

compatibilização com o instituto da simulação, conforme teremos a oportunidade de tratar 

mais adiante. 

 

  De todo modo, para que tais premissas e questões sejam devidamente 

estabelecidas e enfrentadas, entendemos necessária a realização de pesquisa empírica 

                                                
41 Vide, exemplificativamente, precedentes analisados na pesquisa empírica a que se refere a Seção 3: (1) 

Caso Arcelormittal (Acórdão nº 1101-000.942, proferido na sessão de 11 set. 2013, pela 1ª Turma Ordinária 

da 1ª Câmara da 1ª Seção do CARF); (2) Caso Publicar (Acórdão nº 1101-000.899, proferido na sessão de 

11 jun. 2013, pela 1ª Turma Ordinária da 1ª Câmara da 1ª Seção do CARF); e (3) Caso Santander (Acórdão 

nº 1101-000.961, proferido na sessão de 08 out. 2013, pela 1ª Turma Ordinária da 1ª Câmara da 1ª Seção 

do CARF).  
42 Cf. Aragão e Rocha (2008, p. 379-402), Neder e Junqueira (2013, p. 157-182) e Schoueri (2012, p. 126). 

43 Na Seção 3 demonstraremos de forma exaustiva os casos concretos mapeados. 
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exaustiva na jurisprudência administrativa44 para delimitar os casos concretos em relação 

aos quais o problema central de pesquisa se aplica de forma plena, sem a interferência de 

outros problemas e investigações jurídicas comuns ao tema do ágio.  

 

  E por que tal pesquisa exaustiva é considerada necessária para compreensão do 

problema? Porque especialmente para aqueles que militam na área tributária, é fato 

incontestável que boa parte da doutrina nacional produzida nesse ramo do direito toma 

como referência os julgados do CARF45, tribunal técnico e paritário criado há mais de 

oito décadas que, além de gozar de grande credibilidade entre os operadores do direito, 

também influencia o Poder Judiciário na construção da sua própria jurisprudência46. 

 

  Em termos diretos, a pesquisa empírica a que se refere a Seção 3 analisou diversos 

aspectos, como (i) a data de realização da sessão de julgamento; (ii) a origem do ágio, 

para verificar a eventual relevância do fato dele ter sido gerado em operações realizadas 

dentro do próprio grupo ou em operações realizadas entre partes não relacionadas; (iii) o 

resultado dos julgamentos, com a indicação, inclusive, da turma de julgamento e do 

relator, além da indicação dos casos decididos por unanimidade, por maioria de votos ou 

pelo voto de qualidade; (iv) o enquadramento das operações nas situações de qualificação 

da penalidade e consequente representação fiscal para fins penais; (v) a decadência 

contada a partir da data do registro do ágio ou da primeira amortização; e, por fim, (vi) se 

as operações ensejaram a glosa da amortização do ágio envolve não residentes, e a 

utilização de holdings como meio de viabilizar a dedução fiscal do ágio.  

 

  O seu maior detalhamento encontra-se no Anexo I. Acreditamos que a 

sistematização dos dados ali relacionados poderá contribuir para a atividade profissional 

                                                
44 A rigor, efetuamos pesquisa no âmbito dos Tribunais Regionais Federais (TRFs) e dos tribunais 

superiores (STJ e STF), porém poucos foram os precedentes localizados e não constituem, a nosso ver, 

amostra adequada para os fins da presente pesquisa.  
45 Relacionamos, em ordem alfabética, os seguintes exemplos do quanto goza de prestígio técnico o referido 

tribunal administrativo: Asseis (2013, p. 277-292), Baleeiro (2001, p. 648), Brito Junior (2012, p. 63), 

Carneiro (2011, p. 85), Carvalho (2013, p. 90), Coêlho (1999, p. 543; 2011, p. 170), Greco (2012, p. 404-

409), Martins (2012a, p. 181; 2012b, p. 67), Marsilli Junior (2013, p. 189), Minatel (2012, p. 39), Rocha 

(2013, p. 71), Xavier (1998, p. 287) e Yano (2014, p. 1407).  

46 Nesse enleio, por exemplo, merece destaque o Acórdão proferido no REsp 1.353.11/RS, julgado na 

sistemática de recursos repetitivos, em que o STJ expressamente menciona diversos precedentes do CARF. 
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dos operadores do direito que se deparam cotidianamente com diversos problemas 

inerentes ao tema da dedução fiscal do ágio. 
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3. RESUMO GERAL DA PESQUISA EMPÍRICA NA JURISPRUDÊNCIA DO 

CARF 

 

 

  Como já mencionado, a eventual violação à regra da não discriminação do capital 

estrangeiro, assim como ao princípio constitucional da isonomia, estaria configurada na 

hipótese de inviabilidade da dedução fiscal do ágio em razão da impossibilidade material 

(ou fática) de cumprimento do requisito de extinção da participação societária pela 

incorporação, sem a utilização de sociedade holding.   

 

  Para confirmar a hipótese de que tal requisito (incorporação pelo “real 

adquirente”) efetivamente vem sendo exigido pela RFB, além de outras premissas que 

serão apresentadas mais adiante, foi realizada pesquisa empírica exaustiva em todos os 

acórdãos proferidos pelo CARF, envolvendo o tema da amortização de ágio.  

 

  A pesquisa foi realizada no sítio eletrônico do referido tribunal47, em que são 

disponibilizadas as íntegras dos acórdãos proferidos tanto pelo antigo Conselho de 

Contribuintes quanto pelo atual CARF. 

 

  Utilizando a palavra-chave “ágio”, estabelecendo-se como parâmetro temporal 

inicial de publicação das decisões o mês de janeiro de 2007 e como termo final o dia 05 

de maio de 2017, foram encontrados, inicialmente, 619 (seiscentos e dezenove) acórdãos 

contendo o vocábulo na ementa e, ou, na decisão.  

 

  Analisando-se os acórdãos em seu inteiro teor48, foram excluídos aqueles que não 

guardavam relação com o objeto do trabalho49, como, exemplificativamente, os acórdãos 

em que se discutia apuração de ganho de capital (em operações conhecidas no mercado 

como “casa x descasa”), ou casos de ágio gerados em função de reduções de capital a 

mercado, patrimônio líquido negativo, ou simplesmente se a amortização contábil do ágio 

                                                
47 Disponível em: www.carf.fazenda.gov.br.  
48 Ativemo-nos, evidentemente, ao teor dos acórdãos proferidos. Isto é, a análise não abrangeu detalhes 

fáticos e técnicos constantes dos autos, dado que não são disponibilizados ao público em geral.  
49 Utilizando-se o vocábulo “ágio” são selecionados, por exemplo, dezenas de acórdãos envolvendo 

discussões acerca da incidência de contribuições previdenciárias sobre remuneração pagas a título de 

estágio, descaracterizadas pela fiscalização. 

http://www.carf.fazenda.gov.br/
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deve ter tratamento fiscal distinto no âmbito da CSLL, dado que sua base de cálculo seria 

diferente da do IRPJ. 

 

  Para evitar distorções na análise procedida, foram excluídos acórdãos que o site 

apresentou em duplicidade, as resoluções que determinaram a conversão do julgamento 

em diligência, os julgamentos de embargos de declaração e os casos em que o mérito não 

foi apreciado, como, por exemplo, os casos de recursos especiais não conhecidos pela 

Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)50.  

 

  Em relação aos processos em que houve recurso especial conhecido pela CSRF, 

os acórdãos proferidos pela instância especial foram considerados de forma autônoma, 

por se tratar de nova decisão a respeito do tema, emanada por outro órgão de julgamento. 

 

  Após referidos cortes, restaram 289 (duzentos e oitenta e nove) acórdãos em que 

foi analisada a glosa da amortização de ágio, envolvendo residentes e não residentes, 

gerado em decorrência da aquisição de participação societária, seja em operações entre 

partes não relacionadas seja entre relacionadas. São eles:  

 

 

                                                
50 Vide, por exemplo, Caso DASA (Acórdão nº 9101-002.184, sessão de 19 jan. 2016, pela 1ª Turma 

Especial da CSRF do CARF). 
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Tabela 1. Acórdãos selecionados para análise. 

Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 2. Acórdãos selecionados para análise. 

Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 3 Acórdãos selecionados para análise. 

Fonte: elaboração própria. 
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 Referidos acórdãos foram separados por Turma de Julgamento, bem como por 

Relator. Além disso, as decisões foram classificadas sob a rubrica de (i) “Favorável”, em 

relação àqueles casos em que os contribuintes sagraram-se vitoriosos nas respectivas 

lides, e (ii) “Desfavorável”, relativamente àqueles que mantiveram as autuações fiscais. 

 

  

 

Tabela 4. Acórdãos selecionados segundo a turma de julgamento. 

Fonte: elaboração própria. 
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Gráfico 1. Quantidade de decisões favoráveis e desfavoráveis. 

Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 5. Distribuição dos acórdãos segundo a relatoria. 

Fonte: elaboração própria. 
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  Embora em tese dispensável, pareceu necessária, para fins de análise qualitativa 

mais aprofundada, subdividir as categorias “Favorável” e “Desfavorável”, a partir do 

resultado do julgamento constante em cada um dos acórdãos.  

 

  As subcategorias criadas foram as seguintes: “Favorável unânime”, “Favorável 

por maioria de votos”, “Favorável por qualidade”, “Desfavorável Unânime”, 

“Desfavorável por maioria de votos” e “Desfavorável por qualidade”. Confira-se: 

 

   

 

Tabela 6. Análise qualitativa sobre o resultado da decisão. 

Fonte: elaboração própria.  

 

 

  A partir da data de realização das sessões de julgamento, e da quantidade de 

acórdãos mapeados, também foi efetuada segregação considerando as decisões proferidas 

até março de 2015, quando as sessões do CARF foram suspensas em razão da deflagração 

da Operação Zelotes51, e aquelas proferidas a partir de dezembro de 2015, mês em que as 

atividades do tribunal foram retomadas. 

 

  Embora tal segregação não seja absolutamente necessária para o enfrentamento 

do problema central de pesquisa, parece-nos que, ante significativa mudança no quadro 

                                                
51 A deflagração de operação da Polícia Federal em 26/03/2015 (denominada “Zelotes”) teria descoberto 

suposta rede de manipulação de decisões por parte dos Conselheiros do CARF. Tendo em vista a 

repercussão na mídia, houve a rápida reação do Poder Executivo (com a edição do Decreto nº 8.441/15) e 

do Conselho Federal da OAB (que julgou da Consulta nº 49.0000. 2015. 004193-7/COP). Basicamente, 

condenou-se o exercício concomitante da advocacia e do mandato de Conselheiro, o que gerou significativa 

reformulação no quadro de conselheiros do CARF, notadamente daqueles representantes dos contribuintes. 
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de julgadores desse tribunal (vide Anexo II), especialmente dos conselheiros indicados 

pelos contribuintes, uma base de dados contendo tal informação, pode ser útil para a 

comunidade do direito em geral.  

 

  O total de acórdãos proferidos até março de 2015 é de 171 (cento e setenta e um). 

Tal quantidade está bastante coerente com o total de acórdãos identificados no âmbito da 

pesquisa cujo resultado foi publicado no Repertório Analítico de Jurisprudência do CARF 

(SANTI, 2016, p. 265 e seguintes). Da retomada dos trabalhos do CARF em dezembro 

de 2015, até 05 de maio de 2017, foram publicados e disponibilizados 118 acórdãos.  

 

 

Tabela 7. Comparação entre casos favoráveis e desfavoráveis antes e após a deflagração do caso Zelotes. 

Fonte: elaboração própria. 
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Gráfico 2. Gráfico comparativo das decisões proferidas antes e após a deflagração do caso Zelotes. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

  Note-se que a análise acima permite afirmar que 35,08% das decisões proferidas 

em sessões ocorridas antes da operação Zelotes consideraram válida a amortização dos 

ágios. Nos julgamentos ocorridos após a operação Zelotes, o percentual de decisões 

favoráveis aos contribuintes é de 30,50%. 

 

  Como as operações societárias geradoras de ágio decorrem de diversos tipos de 

arranjos, os acórdãos também foram separados em função de suas respectivas origens.  

 

  Mais especificamente, entre (i) ágios decorrentes de operações levadas a efeito 

dentro de um mesmo grupo econômico, os quais foram classificados como “ágio interno”, 

e (ii) ágios criados em contexto de aquisições envolvendo partes não relacionadas, seja 

em processos de privatização, seja em operações de fusões e aquisições em geral, 

classificados como “ágio externo”.  

 

  Observe-se que, 9,30% das 129 (cento e vinte e nove) decisões que julgaram casos 

de “ágio interno” foram favoráveis aos contribuintes, ao passo que dos 160 (cento e 
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sessenta) casos de “ágio externo” mapeados 84 (ou 52,25%) dos acórdãos consideraram 

válida a amortização dos ágios. Se considerarmos a Câmara Superior de Recursos Fiscais 

de forma isolada, verifica-se que 100% (cem por cento) dos 16 casos de ágio interno 

foram julgados desfavoravelmente aos contribuintes. Com relação aos 15 casos julgados 

envolvendo o tema do ágio externo, verifica-se que apenas 02 (dois) deles foram julgados 

favoravelmente aos contribuintes – e, com relação a esses dois casos52, deve-se ressaltar 

que o fundamento das decisões favoráveis não foram a legitimidade das holdings. Esses 

dados podem ser verificados abaixo: 

  

 

Tabela 8. Distribuição das decisões favoráveis e desfavoráveis segundo o ágio, se interno ou externo. 

Fonte: elaboração própria. 

  

 

 

Gráfico 3. Comparação de decisões favoráveis e desfavoráveis segundo os ágios internos e externos. 

Fonte: elaboração própria. 

                                                
52 Caso CPQ (Ac. 9101-001.657, proferido na sessão de 14 nov. 2013) e Caso Vivo (Ac. 9101-002.539, 

proferido na sessão de 20 jan. 2017). 
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Gráfico 4. Resultado das decisões proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. 

Fonte: elaboração própria. 

   

  Os dados acima permitem efetuar o primeiro grande corte da pesquisa. É que os 

casos de ágio externo interessam mais diretamente à investigação do problema objeto do 

presente trabalho, já que não constitui seu objetivo adentrar nos diversos argumentos 

invocados pelos contribuintes residentes ou não residentes para sustentar o direito, em si 

mesmo considerado, de deduzirem o ágio, especialmente em operações envolvendo partes 

relacionadas.  

 

  Com efeito, casos envolvendo apenas partes relacionadas normalmente se referem 

à possibilidade de criação de sociedades veículo que, fora do contexto de uma efetiva 

operação de aquisição de controle societário, ou de participação societária relevante, faz 

com que se discuta, preponderantemente, a questão do planejamento tributário e dos seus 

limites. Mais especificamente, se é lícito, a partir da criação de sociedades-veículo que, 

na prática, acabam por equiparar o ágio a uma reavaliação de mercado dentro do mesmo 

grupo econômico53 – sem causa que não apenas a tributária. Em suma, esses casos trazem 

                                                
53 Nesse sentido, vide Rolim e Fonseca (2008).  



 

 

65 

 

peculiaridades diversas que podem prejudicar a verificação adequada do problema da não 

discriminação54. 

 

  A nosso ver, o problema central de pesquisa somente poderá ser adequadamente 

analisado nas operações de aquisição de investimentos levadas a efeito por sociedades 

não residentes, especialmente naquelas que possuem as seguintes características: (i) o 

negócio jurídico foi efetuado entre partes não relacionadas; (ii) houve efetivo pagamento 

de preço e (iii) não há controvérsia sobre o laudo de avaliação que fundamentou 

economicamente a aquisição.  

 

  Após a análise detida dos acórdãos em relação aos diversos aspectos acima 

mencionados, constatou-se que 53 (cinquenta e três) acórdãos referem-se a operações de 

amortização enquadráveis na categoria de ágio externo envolvendo não residentes. 

Conforme gráficos abaixo, 47,16% dos acórdãos afastaram por completo a glosa do ágio, 

ao passo que 52,84% ratificaram o lançamento.  

 

 

Tabela 9. Decisões envolvendo ágio externo de não residentes. 

Fonte: elaboração própria. 

  

                                                
54 Ainda que os casos de ágio interno não se relacionem diretamente com problema central de pesquisa, o 

Anexo I contém dados extraídos da pesquisa empírica empreendida. 
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Gráfico 5. Distribuição gráfica dos casos de ágio externo envolvendo não residentes. 

Fonte: elaboração própria. 

 

  As autuações que ensejaram os processos acima adotaram, preponderantemente, 

a tese de que a utilização de sociedade holding, com vistas viabilizar a dedução fiscal do 

ágio, foi simulada ou artificial e que o real adquirente do investimento teria sido empresa 

situada no exterior. 

 

  Outro dado que se destaca diz respeito à qualificação da multa de ofício, situação 

que pressupõe dolo específico e a aplicação do percentual total de 150% a título de 

penalidade.  

 

  Dos 53 acórdãos mapeados, 24 (vinte e quatro) deles efetivamente julgaram a 

qualificação da multa originalmente imposta nos lançamentos impugnados55. Destes, 23 

deles (portanto, 95,83% dos casos) foram favoráveis aos contribuintes, ou seja, afastaram 

tal qualificação. Ressalte-se que esse percentual também abrange o período pós Operação 

Zelotes.  

 

                                                
55 Os 28 casos remanescentes advieram, em sua maioria, de autuações que não aplicaram a qualificação da 

multa, ou de julgamentos que cancelaram totalmente a glosa do ágio, fato este que fez com que houvesse 

perda de objeto da discussão relativa à multa qualificada. 
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  Por fim, analisando todos os 53 acórdãos proferidos em processos relativos à 

amortização de ágio externo envolvendo não residentes, concluiu-se que apenas em seis 

deles houve o enfrentamento de alguns aspectos relevantes para o presente trabalho, muito 

embora não tenha havido, efetivamente, o seu enfrentamento direto do problema central 

de pesquisa. São eles:  

 

1) Caso Cacique: Acórdão nº 1201-000.242, proferido na sessão de 10/12/2016, pela 

1ª Turma Ordinária da 2ª Câmara da 1ª Seção do CARF; 

 

2) Caso Três Corações: Acórdão nº 1201-000.267, proferido na sessão de 

19/01/2016, pela 1ª Turma Ordinária da 2ª Câmara da 1ª Seção do CARF;  

 

3) Caso Columbian: Acórdão nº 9101-002.213, proferido na sessão de 03/02/2016, 

pela 1ª Turma Especial da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF; 

 

4) Caso Tokio Marine: Acórdão nº 9101-002.480, proferido na sessão de 

22/11/2016, pela 1ª Turma Especial da Câmara Superior de Recursos Fiscais do 

CARF;  

 

5) Caso Nufarm: Acórdão nº 1302-002.012, proferido na sessão de 24/01/2017 pela 

2ª Turma Ordinária da 3ª Câmara da 1ª Seção do CARF; e 

 

6) Caso Kimberly: Acórdão nº 1402-002.373, proferido na sessão de 25/01/2017, 

pela 2ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da 1ª Seção do CARF. 

 

  Os casos Cacique e Três Corações foram de relatoria do ex Conselheiro Marcelo 

Cuba Netto, e julgados, por maioria de votos, favoravelmente aos contribuintes 

recorrentes. Em ambos os casos não houve declaração de voto por parte da divergência. 

O teor dos votos é praticamente idêntico. Abaixo transcreve-se o seguinte trecho do Caso 

Cacique:  

 

E isso nos leva ao exame das razões da autuação expostas no item "b" 

retro. A questão que se discute aqui é a seguinte: o emprego de 

"empresa veículo", por si só, é motivo para afastar-se a dedutibilidade 

da despesa com amortização de ágio?  
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Antes mesmo de examinarmos essa questão cumpre destacar que a 

expressão "empresa veículo" tem sido utilizada pela fiscalização de 

uma maneira pejorativa, no sentido de um "mal em si mesmo".  

No entanto, como é cediço, não é possível sustentar-se uma autuação 

fiscal lastreada na simples acusação de emprego de "empresa veículo", 

até porque o simples emprego de "empresa veículo" não é tipificado 

como infração à legislação tributária.  

Caberia então à fiscalização apontar a relação entre o emprego da 

"empresa veículo" (Trancoso) e a prática de alguma infração à 

legislação tributária. E, no caso dos autos, como o autor da ação fiscal 

não se desincumbiu de seu ônus, isso já seria razão suficiente para 

afastar-se, de pronto, a autuação.  

Todavia, tendo em vista que existem algumas decisões do CARF 

mantendo a glosa da amortização do ágio justamente pelo emprego de 

"empresa veículo" (vide, por exemplo, o Acórdão 1101001.113), 

entendo cabível o exame da matéria.  

Em breve síntese, aqueles que defendem a impossibilidade do 

aproveitamento do ágio nestas condições sustentam que o emprego de 

empresa veículo, que ao fim incorpora ou é incorporada pela investida, 

“oculta” o verdadeiro investidor, qual seja, aquele que fornece os 

recursos para que a empresa veículo faça o investimento.  

Desse modo, dizem eles, não há incorporação entre o “verdadeiro 

investidor” (no caso, Société Brasil) e a investida (no caso, Cacipar), 

sendo, portanto, inaplicável os arts. 7º e 8º da Lei nº 9.532/1997. Pois 

bem, quanto a este argumento deve-se ter em conta que os arts. 7º e 8º 

da Lei nº 9.532/1997 foram originalmente criados com a finalidade de 

incentivo à aquisição de empresas públicas ou sociedades de economia 

mista por particulares, no âmbito do chamado Programa Nacional de 

Desestatização (Lei nº 9.491/97).  

E uma vez que pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras têm direito a 

adquirir até 100% das ações ou quotas da empresa nacional objeto de 

desestatização (vide art. 12 da referida Lei nº 9.491/97), é de se 

perguntar: como poderia um investidor estrangeiro se beneficiar dos 

arts. 7º e 8º da Lei nº 9.532/1997 senão por meio da constituição e 

capitalização de uma pessoa jurídica nacional que fizesse o 

investimento na empresa objeto da desestatização? Esse foi, de fato, o 

caminho adotado pelos investidores estrangeiros (vide caso Celpe, 

Acórdão nº 120100.689). 

Ocorre que, de acordo com a teoria da "empresa veículo", ora sob 

exame, nem assim os investidores estrangeiros poderiam se beneficiar 

do disposto arts. 7º e 8º da Lei nº 9.532/1997 pois a pessoa jurídica 

nacional por eles constituída e capitalizada não seria considerada o 

"verdadeiro investidor" na empresa objeto de desestatização.  
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Na mesma situação de impossibilidade de aproveitamento do disposto 

arts. 7º e 8º da Lei nº 9.532/1997 estaria, por exemplo, um grupo de 

pessoas físicas nacionais que desejasse adquirir as ações ou quotas de 

uma empresa objeto de desestatização. Se fizessem o investimento 

diretamente, as pessoas físicas não poderiam se beneficiar das referidas 

normas (por óbvio, pessoa física não incorpora nem é incorporada por 

pessoa jurídica).  

A solução seria, novamente, a constituição e capitalização de uma 

pessoa jurídica justamente para que esta fizesse o investimento. 

Entretanto, de acordo com a aludida teoria da "empresa veículo", nem 

assim a pessoa jurídica criada pelo grupo de pessoas físicas poderia se 

beneficiar do disposto arts. 7º e 8º da Lei nº 9.532/1997 pois não seria 

considerada o "verdadeiro investidor" na empresa objeto de 

desestatização.  

Também em idêntica situação de impossibilidade de aproveitamento do 

disposto arts. 7º e 8º da Lei nº 9.532/1997 estariam as pessoas jurídicas 

nacionais que em razão de vedação contida em norma legal ou 

infralegal estejam impedidas de exercer atividades econômicas diversas 

daquelas previstas naquelas normas. Seria o caso, por exemplo, de um 

banco comercial adquirir as ações ou quotas de uma concessionária de 

energia elétrica. Tal aquisição é possível, desde que autorizada pelo 

Banco Central. O que não é juridicamente possível é a absorção do 

patrimônio da concessionária pelo banco comercial (ou vice-versa) uma 

vez que o Banco Central proíbe que os bancos comercias exerçam 

atividades distintas daquelas previstas em Regulamento.  

A solução, mais uma vez, seria o banco comercial constituir e 

capitalizar uma pessoa jurídica a fim de que esta adquira as ações ou 

quotas da empresa objeto de desestatização. Ocorre que, segundo a 

mencionada teoria da "empresa veículo", nem assim a pessoa jurídica 

criada pelo banco comercial poderia se beneficiar do disposto nos arts. 

7º e 8º da Lei nº 9.532/1997 pois não seria considerada o "verdadeiro 

investidor".  

Os exemplos acima, que a outros poderiam se somar, demonstram que 

a propalada teoria da "empresa veículo" aplicada aos arts. 7º e 8º da Lei 

nº 9.532/1997 ensejaria uma interpretação restritiva dessas normas no 

tocante à ideia de "verdadeiro investidor".  

Todavia, a interpretação restritiva, tal como as demais espécies 

interpretativas, não é fruto da vontade do intérprete. Ao contrário, deve 

ser juridicamente fundamentada. 

No caso dos arts. 7º e 8º da Lei nº 9.532/1997 tal interpretação restritiva 

reduziria significativamente as hipóteses de aproveitamento fiscal da 

amortização do ágio ali prevista, algo que vai de encontro (e não ao 

encontro) à finalidade do Programa Nacional de Desestatização, o qual, 

como dito antes, incentiva a aquisição de empresas públicas ou 
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sociedades de economia mista por particulares. Em outras palavras, a 

teoria da "empresa veículo" defendida por alguns é frontalmente 

contrária à finalidade para à qual foram criados os arts. 7º e 8º da Lei nº 

9.532/1997, daí porque não pode ser acolhida. (grifos nossos) 

 

  Nota-se que o cerne da argumentação do Conselheiro Relator, para afastar a 

autuação naquele caso concreto, reside em sustentar que a interpretação que ampara a 

desconsideração da holding por parte das autoridades fiscais inviabiliza a própria dedução 

fiscal do ágio no caso de investidores estrangeiros, quando a estes é vedada a 

possibilidade de constituir esse tipo de sociedade (“como poderia um investidor 

estrangeiro se beneficiar dos arts. 7º e 8º da Lei nº 9.532/1997 senão por meio da 

constituição e capitalização de uma pessoa jurídica nacional...?”).  

 

  Parece-nos, portanto, razoável inferir que, para o Relator, tal situação gera uma 

desigualdade inaceitável e desprovida de fundamentação, que acaba por restringir a 

possibilidade de que, sem a constituição das holdings, haja o cumprimento do requisito 

de confusão patrimonial previsto na Lei nº 9.532/97: 

 

(...) a propalada teoria da "empresa veículo" aplicada aos arts. 7º e 8º da 

Lei nº 9.532/1997 ensejaria uma interpretação restritiva dessas normas 

no tocante à ideia de “verdadeiro investidor”/ Todavia, a interpretação 

restritiva, tal como as demais espécies interpretativas, não é fruto da 

vontade do intérprete. Ao contrário, deve ser juridicamente 

fundamentada. 

 

  Nos Casos Columbian e Tokio Marine, julgados desfavoravelmente aos interesses 

dos contribuintes por maioria qualificada de votos, os votos de divergência do 

Conselheiro Luís Flavio Neto foram mais explícitos com relação à desigualdade gerada 

com a desconsideração das holdings56. Como os votos são semelhantes, transcreve-se, 

abaixo, o seguinte trecho do Caso Columbian:  

 

A interpretação proposta pela PFN imputaria à mais comum das 

empresas desigualdade em relação a outras que se encontrem em 

                                                
56 Os votos vitoriosos dos Conselheiros Marco Aurélio Pereira Valadão (Caso Columbian) e André Mendes 

(Caso Tokio Marine) não enfrentaram o problema central de pesquisa. Mantiveram-se, em linhas gerais, 

fiéis à tese da artificialidade da utilização de holding, e da consequente imputação aos investidores 

estrangeiros da condição de reais adquirentes do investimento em empresas operacionais no Brasil.  
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situação semelhante, o que redundaria em inevitável vilipendio do 

princípio da livre concorrência.  

Para que reste evidenciada a seriedade de tal constatação, suponha-se 

que três grupos empresariais do mesmo seguimento econômico 

concorram por uma mesma fatia do mercado e todos realizaram 

recentes aquisições de participação relevante em controladas e 

coligadas: 

 “Empresa A”: Nacional. Adquire os investimentos em outras pessoas 

jurídicas nacionais e posteriormente os incorpora;  

“Empresa B”: Nacional. Por motivos gerenciais, decide constituir uma 

empresa veículo para a aquisição de investimento e a posterior 

incorporação da investida (ou ser incorporada por esta);  

“Empresa C”: Estrangeira. Por motivos gerenciais e também para 

viabilizar a posterior amortização fiscal do ágio, decide constituir uma 

empresa veículo para a aquisição de investimento e a posterior 

incorporação da investida (ou ser incorporada por esta);  

Se a interpretação sustentada pela PFN for levada a termo, apenas a 

“Empresa A” estaria livre para se valer da opção fiscal outorgada pela 

Lei n. 9.532/97 e amortizar o ágio à fração de 1/60 ao mês.  

Tanto a “Empresa B” quanto a empresa “C” seriam privadas da 

possibilidade de se valer da economia de opção em questão. 

 O tratamento desigual e o desiquilíbrio concorrencial evidenciados 

nesse exemplo hipotético denunciam a desproporcionalidade e ausência 

de razoabilidade dessa interpretação que restringe direitos à revelia de 

lei que lhe dê suporte.  

A desigualdade perpetrada por essa interpretação se mostra mais 

discriminatória, no exemplo acima, em relação à “Empresa C”. 

Tratando-se de empresa estrangeira, não se poderia cogitar que 

incorporasse diretamente a empresa brasileira investida ou, ainda, que 

fosse incorporada por esta. A isonomia entre esta empresa e as demais 

concorrentes de mercado apenas se verificaria se, por exemplo, a 

“Empresa C” constituísse uma pessoa jurídica no Brasil (empresa-

veículo), na qual pudesse integralizar capital suficiente para a aquisição 

do investimento para, após, executar a fórmula prescrita pelo legislador. 

 A restrição ao direito do contribuinte à amortização de despesas com 

ágio, com a consequente ampliação da maior participação do Estado no 

patrimônio privado, encontra como obstáculo a liberdade de empresa, 

de investimento, de organização e de contratação, torna defesa à 

administração fiscal ingerências às lícitas decisões empresariais. 

Ausente lei em sentido estrito, sob pena de arbitrariedade, não pode a 

administração fiscal se opor às aludidas reorganizações societárias, 
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especialmente quando tal ato conduza, por si só, à maior tributação do 

patrimônio privado.(grifos nossos) 

 

  Como se vê, o teor dos votos do Conselheiro Luís Flavio Neto sugere que a 

desconsideração da holding por parte das autoridades fiscais gera como consequência 

uma situação de desigualdade entre o investimento efetuado por empresa estrangeira e 

aquele efetuado por empresas brasileiras, dado que da “empresa estrangeira, não se 

poderia cogitar que incorporasse diretamente a empresa brasileira investida ou, ainda, que 

fosse incorporada por esta”. 

 

  Em outras palavras, embora não tenha feito menção expressa à regra de não 

discriminação contida no art. 2º da Lei nº 4.131/62, trata expressamente de uma 

“desigualdade perpetrada por essa interpretação” que “se mostra mais 

discriminatória”, sustentando, inclusive, que a 

(...) isonomia entre esta empresa e as demais concorrentes de mercado 

apenas se verificaria se, por exemplo, a “Empresa C”[empresa 

estrangeira] constituísse uma pessoa jurídica no Brasil (empresa-

veículo), na qual pudesse integralizar capital suficiente para a aquisição 

do investimento para, após, executar a fórmula prescrita pelo legislador.  

 

  Por fim, fazemos menção aos mais dois recentes dos seis precedentes mapeados 

(Casos Nufarm e Kimberly).  

 

  No primeiro, de relatoria do Conselheiro Rogério Aparecido Gil, o relator afirma 

que 

(...) o fato de o investidor no exterior ter preferido aportar capital em 

uma subsidiária brasileira, para que essa depois adquirisse as ações da 

Recorrente, com ágio, não se constitui em conduta simulada, pois, não 

poderia se imaginar a opção pelo caminho, por meio do qual se 

adquirisse diretamente as ações com ágio e depois não pudesse realizar 

o evento (incorporação, fusão ou cisão) que lhe permitisse recuperar o 

custo sem alienar o investimento. A dedutibilidade da amortização do 

ágio fundamentado em expectativa de rentabilidade futura, após a 

incorporação da controladora pela controlada, encontra expressa 

previsão legal nos arts. 7º e 8º da Lei  9.532/97. (grifos nossos) 

 

  Com efeito, tal qual ocorre nos precedentes anteriormente mencionados, há a 

afirmação de que o único caminho pelo qual o investidor estrangeiro possui para deduzir 
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fiscalmente o ágio é a constituição de uma holding para viabilizar a aquisição do 

investimento. Caso não o siga, adquirindo diretamente o investimento, está impedido de 

fruir de tal dedução, em face da impossibilidade de realizar a incorporação internacional. 

Novamente, parece-nos razoável inferir que tal obstáculo demonstra uma desigualdade 

de condições entre o capital estrangeiro e o nacional, dado que este último não necessita 

da holding para fruir da dedução fiscal.  

 

  Nesse mesmo sentido, transcrevemos a ementa do voto proferido pelo Conselheiro 

Caio Cesar Nader Quintela (relator do Caso Kimberly), acolhido por unanimidade pelos 

demais integrantes da 2ª Turma Ordinária da 4ª Câmara Abaixo, transcreve-se trechos da 

Ementa e do voto do Relator: 

 

(...) ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO 

EXTRATRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA. OPERAÇÃO 

COMPLEXA E DE LONGA DURAÇÃO. INVESTIMENTO 

ESTRANGEIRO. CONTEÚDO ECONÔMICO E OBJETIVOS 

EMPRESARIAIS CLAROS. AUSÊNCIA DE ILÍCITOS OU 

ABUSOS.  

 

O simples emprego de companhias holdings em estrutura de aquisição 

de investimento, ainda que com a finalidade de viabilizar e promover a 

compra  de participações  societárias, denominadas empresas  veículo,  

não  basta  para  justificar a glosa do ágio verificado em tais operações. 

A alocação de recursos e investimentos em empresa controlada não 

operacional, principalmente quando procedida por grupos estrangeiros 

que almejam participar do mercado brasileiro, é manobra não só lícita, 

como também justificável e costumeira, dentro da  dinâmica  de um 

mercado globalizado.” 

 

(...) 

 

“Voltando à conclusão primordial da ocultação das reais detentoras do 

ágio (as controladoras estrangeiras do grupo), pode e, agora, concluir 

que a desconsideração de todas essas empresas holdings (o que, na 

prática, promoveu a Fiscalização) deu-se por fundamentos  alicerçados  

em  presunções  e  condenações  dirigidas às figuras  e  aos  negócios  

societários celebrados.  

 

Não pode haver  e muito menos prevalecer  a criação de uma nova 

obrigação quanto à forma com que as empresas estrangeiras adentram 

o país para participar do  mercado brasileiro. E uma vez aqui fixadas, 

seja através de holding, filiais ou promovendo joint ventures, deve ser 

dado o mesmo tratamento fiscal às empresas aqui constituídas e 
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operantes, não podendo simplesmente desconsiderar suas 

personalidades com base em mera constatação de que são geridas e 

financiadas por grupos estrangeiros. 

 

  A presente seção procurou, diante da grande quantidade de acórdãos envolvendo 

o tema da dedução fiscal do ágio, selecionar os casos concretos em que o problema central 

de pesquisa pode ser analisado de forma mais satisfatória.  

 

  Como já destacado, os casos envolvendo ágio externo, decorrentes de negociações 

entre investidores não residentes, partes não relacionadas e efetivo pagamento de preço 

devidamente amparado por laudos de avaliação que não tenham sido objeto de 

questionamento pelas autoridades fiscais, são aqueles que, idealmente, cumprem a 

finalidade de tal seleção. 

 

  Verificou-se, a partir da análise dos 53 (cinquenta e três) acórdãos que reúnem os 

atributos acima, que o CARF encontra-se, atualmente, dividido nesses tipos de caso. E 

que o ponto central da divergência reside na utilização, em si, de sociedades holdings cujo 

propósito seja unicamente o de viabilizar a dedução fiscal do ágio.  

 

  Para uma corrente, considera-se essa utilização legítima, enquanto que para outra 

é fruto, como se verá, de um abuso que revela artificialidade das holdings e sua 

consequente inoponibilidade para fins tributários. Os já citados votos do Conselheiro Luís 

Flavio Neto nos Casos Columbian e Tokio Marine bem resumem essas duas linhas de 

entendimento antagônicas. Tomamos de empréstimos as suas palavras: 

 

1ª ) A utilização de empresa-veículo é indiferente ou mesmo goza de 

permissão do sistema jurídico: por esta, não há ampliação ou redução 

de qualquer direito à amortização de ágio por parte do contribuinte e 

nem o Estado amplia ou reduz a sua esfera de direitos em relação à 

amortização de tais despesas;  

 

2ª) A utilização de empresa-veículo faz com que pereça o direito à 

amortização de ágio por expectativa de rentabilidade futura, ainda que 

este tenha sido legitimamente apurado: por esta, há restrição ao direito 

do contribuinte à amortização de despesas com ágio, com a consequente 

ampliação da participação do Estado no patrimônio privado. 
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  Se a pesquisa empírica demonstrou com precisão o cerne da divergência técnica 

entre as duas principais correntes que orientam as decisões proferidas no âmbito dos 53 

(cinquenta e três) casos envolvendo não residentes, também revelou dois importantes 

pontos incontroversos entre essas mesmas correntes. 

 

  O primeiro é o de que a dedução fiscal do ágio encontra-se expressamente prevista 

na legislação interna brasileira, isto é, não há dúvidas quanto à sua validade jurídica. O 

segundo é que, independentemente da sua natureza jurídica – se um benefício fiscal ou 

uma regra especial de tributação aplicável a uma perda de capital –, há consenso de que 

a incorporação constitui condição absolutamente necessária para que a dedução fiscal do 

ágio ocorra.  

 

  A menção aos pontos de divergência e convergência apresenta-se necessária para 

que, dentre outros aspectos, possamos delimitar como o problema central de pesquisa 

deverá ser compatibilizado com o instituto da simulação.  
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4. SIMULAÇÃO, NEGÓCIO JURÍDICO INDIRETO E O PROBLEMA 

CENTRAL DE PESQUISA 

 

  Como demonstrado na seção anterior, em  28 (vinte e oito) de 53 (cinquenta e três) 

casos julgados desfavoravelmente aos contribuintes57, prevaleceu, preponderantemente, 

a tese de que a utilização de sociedade holding com vistas viabilizar a dedução fiscal do 

ágio foi simulada ou artificial e que o real adquirente do investimento na sociedade 

operacional brasileira teria sido o investidor residente no exterior.  

 

  Transcreve-se, exemplificativamente, trecho do voto do Conselheiro André 

Mendes Moura, relator do Caso Namisa58, que não aceitou a utilização da holding BIG 

JUMP criada para viabilizar a aquisição por parte da BRAZIL JAPAN IRON e da 

POSCO, grupos econômicos domiciliados no exterior, de participação societária na 

sociedade NAMISA, então controlada pela CSN: 

 

No pólo da pessoa jurídica investidora, encontram-se os grupos 

BRAZIL JAPANIRON e POSCO, que efetuaram o aporte de R$7,40 

bilhões na BIG JUMP, para que a BIG JUMP viesse a adquirir a 

NAMISA, com pagamento de sobrepreço, por ter sido realizado em 

valor superior ao do patrimônio líquido. É incontestável que foram os 

grupos BRAZIL JAPAN IRON e POSCO que efetivamente 

acreditaram na mais valia do investimento (NAMISA), coordenou e 

comando os estudos de rentabilidade futura do investimento a ser 

adquirido e desembolsou os recursos para a aquisição (vide item 7 do 

voto). Por sua vez, a pessoa jurídica investida foi a NAMISA, cuja 

participação societária foi adquirida em valor superior ao do patrimônio 

líquido. Ocorre que o evento de incorporação deu-se entre a BIG JUMP 

e NAMISA. Ou seja, sem a presença do BRAZIL JAPAN IRON e 

POSCO, os reais investidores. Por  consequência, tampouco se 

consumou o encontro de contas entre a investidora (BRAZIL JAPAN 

IRON e POSCO) e a investida (NAMISA), não atendido, portanto, 

aspecto material (vide item 7 do voto). Nesse sentido, o aproveitamento 

da despesa de amortização de ágio promovido pela Contribuinte deu-se 

sem respaldo legal, vez que não se consumou hipótese de incidência 

prevista nos arts. 7º e 8·da Lei nº 9.532, de 1997. 

  

                                                
57 Cabe novamente ressaltar estamos a fazer menção àqueles acórdãos que se referem a situações concretas 

envolvendo não residentes, no contexto de negociações levadas a efeito entre partes não relacionadas, e 

com efetiva circulação de riqueza, ou seja, pagamento de preço. 
58 Caso Namisa (Acórdão nº 9101-002.592, proferido na sessão de 14 mar. 2017, pela 1ª Turma da Câmara 

Superior de Recursos Fiscais do CARF). 
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Vale registrar que a autuação fiscal relatou que a operação deu-se, de 

fato, entre CSN (alienante) e BRAZIL JAPAN IRON e POSCO 

(adquirentes), e discorre sobre a artificialidade da BIG JUMP. Vale 

transcrever excertos do Relatório de Verificação Fiscal: 

‘(...) 

b) A BIG JUMP, cuja criação e existência foi simulada, foi a peça 

central  na engenhosa operação desenvolvida para gerar irregularmente 

ágio que, depois, seria utilizado para reduzir significativamente as bases 

de cálculo de IRPJ e da CSLL da NAMISA em 2009, 2010, 2011, 2012 

e 2013, e para esconder o real valor do ganho de capital obtido pela 

CSN na venda que ela mesma anunciou que realizou. (...) (grifei)’  

 

Observa-se, com clareza, que a autoridade autuante destaca que a 

transação, de  fato, não envolveu a BIG JUMP, que, por ser empresa 

sem substância, de "papel", foi utilizada para mera passagem dos 

recursos necessários à aquisição do investimento, e que os recursos 

foram direcionados, na realidade, para a CSN. (grifos nossos) 

 

  A racionalidade que norteia o precedente acima constitui o ponto de partida para 

apresentar o problema central de pesquisa, uma vez que depende de como o instituto da 

simulação se aplica aos casos concretos em que há desconsideração da utilização das 

holdings, constituídas ou adquiridas pelos não residentes, com vistas a viabilizar a 

dedução fiscal do ágio.  

 

  Como se procurará demonstrar, a leitura desses julgados revela que, em verdade, 

prevalece no CARF – e em boa parte da própria RFB – o entendimento de que a utilização 

das holdings em operações envolvendo ágio pago por não residentes deve ser situada no 

plano da requalificação de atos jurídicos para fins eminentemente tributários. Essa 

interpretação afasta a principal consequência da aplicação do instituto da simulação, tal 

como previsto no Código Civil, que é a própria nulidade dos atos tidos como simulados.  

 

  Caso a utilização das holdings seja considerada nula a partir da constatação de que 

houve simulação, consideramos que o próprio afloramento do problema central de 

pesquisa restaria prejudicado. 

 



 

 

78 

 

  Isso porque, a partir do momento em que se prova a falsidade do negócio jurídico 

em si mesmo considerado, estaremos diante de um vício, de uma patologia, que afeta a 

sua própria existência, não havendo, portanto, como se cogitar na infringência à regra de 

não discriminação. Em termos diretos, o juízo quanto à sua ocorrência estará maculado e 

inviabilizado pela própria nulidade do ato falso.  

 

  Diante desse fato, entendemos imprescindível realizar breve incursão acerca de 

como atualmente o instituto da simulação vem sendo aplicado no plano concreto do 

direito, tomando como referência os 53 (cinquenta e três) casos envolvendo não 

residentes, que, conforme já se disse, reúnem as características ideais para investigar o 

problema central de pesquisa.  

 

  Para tanto, é necessário destacar o fato de que o próprio vocábulo “simulação” 

tem sido utilizado pelo CARF de forma abrangente e em concepções técnicas diversas, 

muitas vezes imprecisas.  

 

  Nesse sentido, Marco Aurélio Greco (2011, p. 280) afirma que  

 

(...) não é raro encontrar manifestações fiscais nas quais se utiliza a 

palavra simulação para qualificar situação não contemplada no Código 

Civil com essa natureza. Neste ponto creio que nem sempre é utilizada 

com propriedade. Num rigor terminológico, é possível afirmar que 

somente tem natureza de simulação aquelas situações assim 

qualificadas perante o Código Civil. Porém esse entendimento não é 

pacífico. Realmente, na doutrina francesa há autores que colocam sob 

o termo ‘simulação’ dois conjuntos distintos de situação: aquele 

formado pelos atos ‘irreais’ (aparentes) e aquele formado pelos atos 

disfarçados (deguisé) ou ‘dissimulados’. (...) Na simulação aplica-se, 

basicamente, o conceito do Código Civil (...). Porém, se a postura for 

no sentido da doutrina francesa, não será apenas o ato simulado 

clássico, mas também o que se chama de ‘ato disfarçado’. Ou seja, 

haveria um único negócio só que não tendo a aparência ou a feição que 

poderia ter. Portanto, fica a pergunta: em matéria fiscal pretende-se 

atingir o ato simulado clássico ou também o ato único, real, mas 

disfarçado?”. 

 

  Não é intenção deste trabalho aprofundar-se nesse tema, uma vez que o objetivo 

consiste em apresentar uma distinção entre o que o autor acima se refere como conceito 

“clássico” de simulação e aquele que, segundo a pesquisa empírica descrita na seção 3 
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retro, tem sido aplicado pelo CARF nos casos concretos envolvendo ágio externo pago 

por não residentes. 

 

  Mais especificamente, nosso intuito é o de demonstrar que o CARF, 

predominantemente, tem se valido de uma racionalidade ínsita às desconsiderações 

empreendidas no âmbito do que se entende por elisão fiscal abusiva, e não no instituto da 

simulação propriamente dito59.  

 

  E a lógica dessa racionalidade atinge, portanto, atos jurídicos considerados 

abusivos, assim entendidos quando concebidos exclusiva ou preponderantemente para 

economizar tributos. Isto é, atos que, a despeito de se enquadrarem na categoria 

dogmática do negócio indireto e não serem simulados, ainda assim não seriam oponíveis 

ao Fisco, caracterizando a elisão fiscal abusiva. 

 

  Em suma, como já se disse, pretendemos demonstrar que a RFB desconsidera a 

utilização das holdings a partir do um pressuposto de que está requalificando um negócio 

jurídico, com o objetivo de reaproximar a qualificação do que entende como verdadeiro 

conteúdo material do ato decorrente da hipótese de incidência.  

 

  Ou seja, uma vez assumida essa premissa, de que desconsideração das holdings 

ocorre apenas para fins tributários (não gerando nulidade dos atos jurídicos), entendemos 

que o problema central de pesquisa se torna relevante e pertinente, e que o seu 

enfrentamento passa a ser um elemento crucial para a validação do próprio ato de 

requalificação da autoridade administrativa, dado que a eventual ofensa à disposição legal 

expressa (art. 2º da Lei nº 4.131/62), bem como a preceitos constitucionais, constitui, a 

nosso ver, um limite objetivo ao ato de requalificação em si mesmo considerado. 

 

                                                
59 Vide, nesse sentido, Roberto França de Vasconcellos (2013, p. 303): “Isso se deve essencialmente ao fato 

de que, sem fundamentar expressamente as autuações no parágrafo único do art.116 do Código Tributário 

Nacional, até por lhe faltar a regulamentação necessária, as autoridades fiscais passaram a lastrear os 

lançamentos de ofício em casos envolvendo planejamento tributário, na suposta ocorrência de simulação, 
vício característico da evasão fiscal e que autoriza a desconsideração do ato ou negócio jurídico maculado. 

Contudo, a análise mais criteriosa dessas autuações revela que muitas vezes não há prova convincente da 

ocorrência de simulação ,o que acaba por impor ao contribuinte a árdua ( quando não impossível) tarefa de 

produzir prova negativa ( provar que não praticou simulação) ou, então, que o conceito de simulação não 

está sendo adequadamente empregado pelas autoridades fiscais.”. 
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 4.1. Simulação 

  

 O cerne da discussão sobre a aplicação do instituto da simulação consiste num 

elemento particular e intrínseco a todos os atos e negócios jurídicos: a vontade. 

 

  Nesse contexto, as discussões sobre a vontade concentram-se na afirmação de uma 

divergência entre aquilo que se quer e aquilo que se declara, isto é, entre a vontade e a 

sua declaração, ou, de outro modo, entre a real substância do ato e a sua forma. 

 

  A plataforma legal desse debate repousou, inicialmente, no artigo 102 do Código 

Civil de 1916 (revogado pelo artigo 167 do atual Código Civil, de 200260, dispositivo 

atualmente em vigor). 

 

  Simular um negócio jurídico significa exteriorizar (em sua formalidade) algo que 

não seja verdadeiro ou que seja diferente da realidade subjacente a essa forma, com o 

objetivo de lesar terceiros. No ato simulado existe necessariamente uma verdade de fato 

(real, efetiva) encoberta por uma forma jurídica não correspondente à referida realidade61. 

 

  Há, na simulação, portanto, um descompasso (divergência) entre a essência do ato 

e a sua forma extrínseca, fazendo aparecer (e parecer) algo que, em verdade, não existe 

(ou, se existente, que não confere ao próprio negócio jurídico). 62 

 

                                                
60 - “Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na 

substância e na forma. 

§ 1º. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: 

Inc. I – aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se 

conferem, ou transmitem; 

Inc. II – contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; 

Inc. III – os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. 

§ 2º. Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.” 
61 Nesse sentido, vide Monteiro (2000, p. 207): “Como o erro, simulação traduz uma inverdade. Ela 

caracteriza-se pelo intencional desacordo entre a vontade interna e a declarada, no sentido de criar, 

aparentemente, um ato jurídico que, de fato, não existe, ou então oculta, sob determinada aparência, o ato 

realmente querido. Como diz Clóvis, em forma lapidar, é a declaração enganosa da vontade, visando a 

produzir efeito diverso do ostensivamente indicado.” 
62 A esse respeito, vide Amaro (1995, p. 136): “A simulação se traduz pela falta de correspondência entre 

o negócio que as partes realmente estão praticando e aquele que elas formalizam. As partes querem, por 

exemplo, realizar uma compra e venda, mas formalizam (simulam) uma doação, ocultando o pagamento do 

preço. Ou, ao contrário, querem este contrato, e formalizam o de compra e venda, devolvendo-se (de modo 

oculto) o preço formalmente pago.”. 
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  Para Pontes de Miranda (1954, p. 376), em toda simulação há divergência entre a 

exteriorização do negócio jurídico e a respectiva volição, quer quanto ao objeto, à pessoa, 

à categoria jurídica, à modalidade, ao tempo, à quantidade, ao lugar, ou quanto ao fato. 

 

  Na simulação, portanto, o objetivo da vontade real das partes está em contraste 

com o que decorre da declaração delas; a realização do pressuposto da vontade real exclui 

a realização do pressuposto da vontade declarada. Declara-se, portanto, o que, na 

realidade, não se deseja. 

 

  Diante da definição retro, como escrutinar a vontade, e qual peso atribuir à sua 

autonomia, na condução dos negócios privados? Formulada em outros termos, a pergunta 

procura indicações de onde estaria depositada, então, a verdadeira intenção das partes, se 

na declaração da vontade (i.e., no conteúdo exteriorizado) ou se no querer íntimo dos 

contratantes (i.e., no conteúdo interior e preservado pelos declarantes), notadamente no 

âmbito do direito tributário. 

 

  Em monografia dedicada ao estudo do ato jurídico, Vicente Ráo (1999, p. 163), 

com propriedade, sintetiza a questão nos seguintes termos: 

 

Quando um conflito se verifica entre os elementos volitivos dos atos jurídicos 

e a declaração, qual a solução a adotar-se? A do predomínio dos elementos 

subjetivos ou volitivos, ou a do predomínio da declaração considerada em si e 

por si, objetivamente? Existe uma regra geral e única de solução do conflito? 

Se várias regras existem, quais são elas? O estudo dessas questões permitirá 

fixar e qualificar com exatidão os termos do problema, a fim de se proceder, 

em seguida, à investigação da solução ou das soluções que indicadas forem. 

Advirta-se, porém, desde logo que nesta matéria duas são as doutrinas 

fundamentais, isto é, a subjetiva ou da vontade ou a objetiva ou da declaração, 

em torno das quais se constroem ou com as quais direta ou indiretamente se 

relacionam todas as demais teorias e as múltiplas soluções propostas. 

 

  De um lado, a teoria subjetiva, segundo qual a última instância da vontade se 

localiza no interior do sujeito declarante, postula que somente uma investigação do seu 

universo mais íntimo é que poderia revelá-la, com maior grau de certeza. De outro, a 

teoria objetiva sustenta que, certo ou não, só a declaração tem credibilidade suficiente 

para exprimir a vontade. 
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  O absolutismo com que ambas tratam da questão, no entanto, acaba anulando 

qualquer possibilidade de adoção de uma em detrimento da outra. 

 

  A primeira (subjetiva) porque faz toda e qualquer declaração depender de 

confirmação posterior, aniquilando a estabilidade e a certeza necessárias ao direito em 

geral. Imagine-se, por exemplo, que os contratos firmados pudessem ser descumpridos 

com base na tão-só possibilidade de não ter seus termos ratificados em ulterior inspeção 

da vontade. 

 

  A segunda (objetiva) porque fecha os olhos para a ocorrência de erros e outros 

defeitos, cuja presença não pode ser simplesmente abolida, por princípio, da formação 

dos negócios jurídicos em geral. 

 

  O próprio Vicente Ráo (1999, p. 176) reconhece a dificuldade de absorver teorias 

intermediárias que dessem ao problema uma solução geral e constante. Afirma, quando 

prossegue no texto, que há de se recorrer sempre a saídas específicas, caso a caso, nesses 

termos: 

 

Após haver fixado os termos do problema e os limites de sua 

verificação, não poderia o jurista conferir, sempre, eficácia aos 

elementos volitivos em prejuízo da declaração, porque isto importaria, 

em todos os casos, seguir as flutuações do querer na vida psíquica e 

interna do agente, vida nem sempre devassável e flutuações nem sempre 

reveladas por indícios exteriores atendíveis; e também afetaria, 

indiscriminadamente, a segurança das relações jurídicas quer, tal seja a 

hipótese, entre as partes, quer entre elas e terceiros, quer entre terceiros. 

Nem, tampouco, o jurista poderia atribuir um predomínio absoluto e 

indistinto à declaração, sem desconhecer, de todo, a força criadora das 

relações de direito que a ordem jurídica atribui aos elementos volitivos 

que, concorrendo para a formação dos atos jurídicos, na declaração se 

realizam. 

A harmonia entre os elementos volitivos e entre eles e o elemento 

objetivo representado pela declaração é, sem dúvida, requisito 

necessário, em substância e em princípio, da normalidade dos atos 

jurídicos. Mas, quando os conflitos surgem e se caracterizam, logo se 

revela a inexistência de uma regra única e geral de solução, regra que 

doutrina até hoje não logrou formular, por não ser possível submeter ao 

mesmo tratamento todas as espécies do fato correntes. 
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  Nesse estado das coisas, em que nenhuma das teorias não foi capaz de fornecer 

um remédio eficaz, não é difícil verificar que, sem muita explicação teórica, ora se 

encontram julgados defendendo a aplicação de uma (prevalência da substância sobre a 

forma), ora a de outra (autonomia da vontade privada).  

 

  O abismo entre elas, em seus valores absolutos, é demasiado largo para permitir 

uma ligação estável, tornando-as praticamente incomunicáveis e, por isso, o aparecimento 

de um ponto de equilíbrio assemelha-se improvável nessa instância de investigação. 

 

4.2. Negócio Jurídico Indireto 

 

  O contraponto desse impasse encontrou vazante na teoria do negócio jurídico 

indireto, que, num giro de perspectiva, deixou profundas marcas nas questões envolvendo 

o tema da elisão fiscal, e veio a nortear a maior parte da doutrina e da jurisprudência do 

país até meados dos anos 2000. 

 

  O postulado central dessa doutrina consiste na premissa de que as partes 

envolvidas querem o que declaram, e na medida em que o fazem, submetem-se à sua 

disciplina jurídica e seus respectivos efeitos; não há, portanto, divergência entre vontade 

real e vontade declarada, como ocorre na simulação.  

 

  Ora, é de se supor que as partes optem pelos atos ou negócios jurídicos que lhes 

são mais vantajosos. Por isso, não faz sentido algum alegar que elas próprias não querem 

aquilo que declaram, especialmente se esta lhe é comparativamente menos onerosa em 

termos tributários; desaparece, portanto, a premissa maior da simulação, qual seja, a 

divergência entre declaração e a vontade.  

 

  A difusão dos contornos do negócio jurídico indireto, bem como da sua 

legitimidade, teve maior expressão na doutrina de Tulio Ascarelli, que assim o explica 

(2001, p. 156): 

 

Há, pois, um negócio jurídico indireto sempre que as partes recorrem, 

no caso concreto, a um negócio determinado visando alcançar através 
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dele, consciente e consensualmente, finalidades diversas das que, em 

princípio, lhe são típicas. 

Mas a adoção de determinado negócio, para escopos indiretos, não é 

feita por acaso: tem explicação no intuito de se sujeitarem as partes, 

não somente à forma, mas também à disciplina do negócio adotado. 

 

  No negócio jurídico indireto, as partes recorrem a um determinado negócio 

jurídico, mas o escopo prático visado não é o normalmente obtido pelo negócio utilizado, 

e sim um escopo diverso, semelhante ou idêntico a outro negócio. Assim, sempre que se 

recorre a uma estrutura jurídica para alcançar fim próprio de outra estrutura, estaremos 

diante do negócio indireto. Prossegue, adiante (ASCARELLI, 2001, p. 172-174): 

 

(...) a realização do fim típico do negócio adotado é, sim, visada, mas 

constitui um pressuposto para esse fim ulterior. A característica do 

negócio indireto é constituída, pois, pela distinção entre o objetivo 

típico do negócio, em abstrato, e os eventuais objetivos ulteriores 

visados consensualmente, por todas as partes, no caso concreto, e, 

portanto, pela constatação da maneira por que um negócio pode, 

indiretamente, desempenhar funções que não correspondem à função 

típica da sua estrutura e pela qual se caracteriza. 

Precisamente essa possibilidade é utilizada pelas partes. 

Há mais: o direito se preocupa, em princípio, com a existência a causa 

típica do negócio, e não com a importância que esta assume no 

pensamento das partes em relação a outros motivos. 

Portanto, a finalidade, a causa típica do negócio, deve ser considerada 

sempre como subsistente, mesmo quando, no pensamento das partes, 

não tenha senão uma importância econômica secundária e que a 

intenção das partes seja dominada pela consecução do escopo ulterior. 

 

  Desaparece por completo, dessa forma, a divergência entre uma vontade (de fato) 

e a declaração (de direito), pois as partes desejam efetivamente contratar da forma que 

contratam e desejam verdadeiramente os efeitos desses atos, se não por outras razões, 

porque utilizam as suas vantagens quando combinados com outros negócios jurídicos.  

 

  Dito de uma forma mais simples: aquele que declara estar numa relação jurídica 

não quer, em verdade, estar em outra (ao menos naquele instante), pois é através dela, 

como instrumento, que vai colher vantagens de natureza fiscal. 
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  No negócio jurídico indireto, portanto, e ao contrário dos casos de simulação, o 

contribuinte pratica um ato lícito, verdadeiro, em que a vontade íntima e a declaração 

exterior coincidem. Apenas ocorre que este ato foi rodeado de uma aparência que não é 

aquela que corresponde aos seus efeitos típicos normais, uma aparência insólita. 

 

  A doutrina do negócio jurídico indireto se esforça em resolver o problema da cisão 

entre declaração e a vontade, mas lança uma outra questão que, contudo, não a ignora. 

Observe-se, novamente, as palavras de Tulio Ascarelli (2001, p. 175): 

 

As ponderações anteriores explicam por que, falando em negócio 

indireto, não se quer delimitar uma especial categoria formal de 

negócios jurídicos; quer-se, ao contrário, indicar a função especial 

preenchida, no caso concreto, por um negócio jurídico, que, no entanto, 

conserva, em princípio, inalterada a sua natureza; se indica a 

possibilidade de poder, um negócio jurídico, preencher – em virtude da 

vontade das partes que nele participam – até um objetivo diverso 

daquele que lhe é típico; apresenta-se então o problema de examinar 

entre quais limites este objetivo ulterior possa ser levado em conta 

quanto à disciplina do negócio e à avaliação da disciplina e validade 

dele. 

 

  O “objetivo ulterior” sublinhado representa um limite para adoção de negócios 

jurídicos indiretos. E esse limite é a existência de uma norma proibitiva à qual se queira 

escapar com a adoção de negócios indiretos. Em outros termos, o objetivo que as partes 

desejam obter com o negócio indireto não pode estar proibido por nenhuma norma do 

ordenamento, sob pena de desautorizar a sua adoção. 

 

  O preceito é simples: para aquelas situações de vida em que o ordenamento 

jurídico cria uma norma proibitiva, a utilização de negócios indiretos para escapar dessa 

vedação torna o seu uso ilegítimo. Sempre que houver prescrição legal de algum resultado 

maléfico indesejado, um interesse direto, objetivo e expresso, tipificado como proibido, 

o negócio indireto encontra um limite a partir do qual sua adoção não pode ser justificada. 

 

  E é justamente com relação a este limite que as divergências afloram quando 

tratamos do negócio jurídico indireto em matéria tributária, dado que não há em nosso 

ordenamento jurídico norma geral que proíba a estruturação de negócios com vistas a 

gerar economia de tributos.  
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  A doutrina que por anos prevaleceu no Brasil, inclusive no CARF, prescreve que, 

por força do princípio da estrita legalidade e da tipicidade cerrada, não pode a fiscalização 

desconsiderar um determinado negócio jurídico não simulado, caso não exista lei 

expressa e específica que impeça a prática daquele ato ou negócio jurídico em particular63. 

É a fase, segundo Marco Aurelio Greco, da “liberdade, salvo simulação” (2008, p.126). 

 

  Alberto Xavier (1971, p. 25-26), grande representante dessa corrente, entende que 

o negócio fiscalmente menos oneroso, no qual não se encontra presente uma simulação, 

integra-se nessa categoria dogmática (do negócio indireto). Nele, as partes recorrem para 

atingir fim diverso do que representa a estrutura típica daquele esquema negocial 

escolhido.  

 

  Esta concepção, portanto, ancora-se na ideia de que se não há simulação, não há 

como desconsiderar um negócio indireto sob o argumento de que ele foi concebido para 

economizar tributos, a não ser que, repita-se, exista norma expressa impedindo a sua 

prática.  

 

  Com o passar dos anos essa linha de pensamento entrou em declínio, de modo que 

ganhou força o entendimento de que nem todo negócio indireto é oponível ao Fisco.  

 

  Isto é, aqueles atos jurídicos concebidos exclusiva ou preponderantemente para 

economizar tributos, a despeito de se enquadrarem na categoria dogmática do negócio 

indireto e não serem simulados, devem ser considerados abusivos, e requalificados para 

fins fiscais. Segundo Gerd Rothmann e Gaetano Paciello (1988, p. 398), é a anomalia do 

                                                
63 Nesse sentido, vide o seguinte trecho da ementa do Acórdão nº 1201-00.659 – decorrente do julgamento 

havido na sessão de 15 mar. 2012: “Deve-se ter em mente que as operações tributárias e societárias 

(planejamentos tributários) fundadas em negócios jurídicos indiretos não configura simulação, 
dissimulação ou evasão fiscal, ainda mais quando se tem uma operação aberta, transparente, mesmo com a 

utilização de empresa veículo.” Confira-se, ainda o seguinte trecho do voto do então Conselheiro Relaror 

Rafael Correa Fuso: “Contudo, não vislumbro que tais atos sejam ilícitos e simulados. Vejo que estamos 

diante de planejamento tributário lícito e fundado em operações indiretas que buscou através do 

planejamento fiscal economia tributária respaldada em autorização legal em relação a dedutibilidade do 

ágio. É notório nos autos que o contribuinte não esconde se tratar de uma empresa com fins específicos. 

Tal operação societária desde o início teve seus objetivos e impactos fiscais reconhecidos, como o ocorrido 

no caso da atuação da Cooperativa, permitindo afirmar que estamos diante de uma operação transparente 

de aproveitamento de ágio, pautada em laudo não contestado com metodologia apropriada e não 

questionada, atestado por parecer, constituído sob o fundamento do artigo 7°, inciso III, da Lei n° 9.532/97.”  
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negócio jurídico indireto que constitui a linha divisória entre elisão e evasão fiscal. Nesse 

sentido, são consideradas formas normais aquelas que correspondam à utilização de 

institutos tradicionais e típicos de direito privado para alcançar determinada finalidade 

econômica. 

 

  Ou seja, não basta que uma determinada estrutura societária seja criada 

respeitando as formalidades legais e não seja simulada. O “abuso” do contribuinte, 

independente da ocorrência de simulação, ocorre  quando este se vale de uma 

formalização jurídica vazia, cujos efeitos tributários lhe são benéficos.  

 

  Para Marco Aurelio Greco (2008, p. 203) “os negócios jurídicos que não tiverem 

nenhuma causa real e predominante, a não ser conduzir a um menor imposto, terão sido realizados 

em desacordo com o perfil objetivo do negócio e, como tal, assumem um caráter abusivo (...)”.  

 

  Livia Germano (2013, p. 114), fazendo alusão a Emilio Betti, ao comparar 

negócios jurídicos simulados e negócios indiretos, observa que em ambos há uma 

discrepância consciente entre a causa típica do negócio e o desígnio prático 

concretamente concebido pelas partes. Ocorre que nos primeiros, a discrepância 

configura uma verdadeira incompatibilidade; já nos negócios indiretos, a discrepância 

assume o caráter de uma simples incongruência entre escopos que, embora diversos, são 

perfeitamente compatíveis.  

 

  É fato que a pesquisa empírica empreendida neste trabalho revela que a RFB tem 

desconsiderado negócios indiretos adotados com fins estritamente fiscais, para conferir a 

eles as conseqüências tributárias distintas, obtidas a partir dos negócios jurídicos que, aos 

seus olhos, seriam os usuais e típicos para uma determinada situação concreta. A pesquisa 

também revela que atual jurisprudência do CARF, de uma forma geral, passou a exigir, 
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conforme se depreende de seus recentes julgamentos64, a demonstração de outros 

requisitos além da adequação ao princípio da legalidade65. 

  

  O voto do Conselheiro Antonio Bezerra Neto66, no qual desconsidera duas 

holdings a partir do pressuposto de que elas constituiriam sociedades veículos concebidas 

apenas para gerar, indevidamente, um ágio em uma determinada operação de combinação 

de negócios,  recepciona o entendimento de que, mesmo em casos em que não há 

simulação (por inexistência de vício de vontade), nem todo negócio jurídico indireto é 

oponível ao Fisco:  

 

Na verdade, tratou-se de uma sucessão de negócios típicos produzindo 

um efeito atípico, de fraudar as leis do Imposto de Renda, usando 

                                                
64 Nesse sentido, vide, exemplificativamente: (1) Caso TIM (Acórdão nº 1102-000.873, proferido na sessão 

de 11 jun. 2013, pela 2ª Turma Ordinária da 1ª Câmara da 1ª Seção do CARF, Relator Designado Antônio 

Carlos Guidoni Filho, acompanhado por maioria de votos); (2) Caso Energisa Borborema (Acórdão nº 

1402-001.409, proferido na sessão de 10 jul. 2013, pela 2ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da 1ª Seção do 

CARF, Relator Leonardo de Andrade Couto, acompanhado por unanimidade de votos); (3) Caso Ática 

(Acórdão nº 101-97.027, relativamente ao Processo Administrativo nº 19515.002198/2005-15, proferido 
em sessão de 13 nov. 2008, da 1ª Câmara, do 1º Conselho de Contribuintes, Relator Alexandre Andrade 

Lima da Fonte Filho, acompanhado por unanimidade de votos); (4) Caso Ale (Acórdão nº 1201-00.548, 

relativamente ao Processo Administrativo nº 16832.000236/2008-59, proferido em sessão de 03 ago. 2011, 

da 1ª Turma Ordinária, da 2ª Câmara, da 1ª Seção de Julgamento do CARF, Relator Rafael Correa Fuso); 

(5) Caso Camil (Acórdão nº 1201-00.659, relativamente ao Processo Administrativo nº 

19515.004131/2007-79, proferido em sessão de 15 mar. 2012, da 1ª Turma Ordinária, da 2ª Câmara, da 1ª 

Seção de Julgamento do CARF, Relator Rafael Correa Fuso); (6) Caso DASA (Acórdão nº 1103-00.630, 

relativamente ao Processo Administrativo nº 10882.002482/2006-10, proferido em sessão de 15 mar. 2012, 

da 3ª Turma Ordinária, da 1ª Câmara, da 1ª Seção de Julgamento do CARF, pelo Conselheiro Relator Hugo 

Correia Sotero); (7) Caso Celpe II (Acórdão nº 1301-000.999, relativamente ao Processo Administrativo nº 

10480.723383/2010-76, proferido em sessão de 07 ago. 2012, da 1ª Turma Ordinária, da 3ª Câmara, da 1ª 
Seção de Julgamento, pelo Conselheiro Relator Valmir Sandri); (8) Caso Center Automóveis (Acórdão nº 

1103-00.502, relativamente ao Processo Administrativo nº 10980.017128/2008-35, proferido em sessão de 

30 jun. 2011, da 3ª Turma Ordinária, da 1ª Câmara, da 1ª Seção de Julgamento, pelo Conselheiro Relator 

José Sérgio Gomes); (9) Caso Caimi & Liaison (Acórdão nº 1202-00.753, relativamente ao Processo 

Administrativo nº 11065.002149/2009-31, proferido em sessão de 12 abr. 2012, da 2ª Turma Ordinária, da 

2ª Câmara, da 1ª Seção de Julgamento, pela Conselheira Relatora Viviane Vidal Wagner); (10) Caso 

Equipav (Acórdão nº 1402-01.078, relativamente ao Processo Administrativo nº 19515.002090/2009-48, 

proferido em sessão de 14 jun. 2012, da 2ª Turma Ordinária, da 4ª Câmara, da 1ª Seção de Julgamento, pelo 

Conselheiro Relator Antônio José Praga de Souza); (11) Caso Controlpav (Acórdão nº 1402-01.080, 

relativamente ao Processo Administrativo nº 19515.002093/2009-81, proferido em sessão de 14 jun. 2012, 

da 2ª Turma Ordinária, da 4ª Câmara, da 1ª Seção de Julgamento, pelo Conselheiro Relator Antônio José 
Praga de Souza); (12) Caso Viação Joana D´Arc (Acórdão nº 1402-001.180, relativamente ao Processo 

Administrativo nº 15586.720056/2011-89, proferido em sessão de 11 set. 2012, da 2ª Turma Ordinária, da 

4ª Câmara, da 1ª Seção de Julgamento, pelo Conselheiro Relator Leonardo Henrique Magalhães de 

Oliveira), dentre tantos outros. 
65 “Art. 5º. (...). II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 

lei.” e “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.” 
66 (1) Casos SENDAS (Acórdãos nº 1401-001.623 e 1401-001.624, proferido na sessão de 04 mai. 2016, 

pela 1ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da 1ª Seção do CARF, Relator Antonio Bezerra Neto, acompanhado 

por unanimidade de votos) 
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“norma de cobertura” que protegeria a conduta realizada, isentando-a 

dos tributos devidos, muito mais próximo de um negócio jurídico 

indireto não oponível ao fisco do que propriamente de uma simulação. 

(...) 

 

É que tanto na simulação quanto no negócio jurídico indireto há sempre 

uma discrepância, o que torna fácil a confusão entre esses institutos. No 

primeiro a discrepância se dá entre a vontade real e a vontade declarada, 

no último, a discrepância aparece entre a finalidade prática pela qual foi 

criado o negócio jurídico e o motivo pelo qual efetivamente se está ele 

sendo usado, ou seja se pretende um resultado prático discrepante 

daquele para o qual efetivamente o negócio típico meio foi criado.  

 

Porém, há um critério decisivo para separar ambos os institutos, qual 

seja, “realizar atos paralelos ocultos de desfazimento ou neutralização 

dos efeitos do praticado ostensivamente quando da simulação”. Para 

mim é decisivo aqui no caso concreto a sua não ocorrência.  

 

No caso concreto, não vislumbro a ocorrência desse ato paralelo de 

desfazimento ou neutralização dos efeitos praticados na simulação. 

Tudo está claro e explícito em contratos, documentação e na 

contabilidade. Ao fim e ao cabo tratou-se de questão probatória 

envolvendo um negócio jurídico indireto não oponível ao fisco, pois 

visava apensa a merca economia de tributos. 

 

  Ricardo Lobo Torres (2005), nesse contexto, defende que o entendimento acima  

encontra-se legalmente respaldado, dado que, em sua visão, existe uma norma geral 

antielisiva em vigor no Brasil (parágrafo único do art. 116 do CTN67), a qual possibilita 

que as autoridades fiscais requalifiquem atos abusivos praticados pelos contribuintes, 

podendo, também, desconsiderar a personalidade jurídica de empresas68. O autor lembra 

                                                
67 “Art. 116 – Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os 

seus efeitos: 

INCISO I – tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias 

materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios; 

INCISO II – tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, 

nos termos de direito aplicável. 

Parágrafo Único – A autoridade administrativa poderá 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, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.” 

(grifos nossos). 
68 Em sentido oposto, no sentido de que o parágrafo único do art. 116 regula o instituto da simulação, não 

tendo trazido inovação permitindo a aplicação da doutrina do abuso de direito, vide Ricardo Mariz de 

Oliveira (2001, p. 267): “Portanto, constata-se que, afinal, o art. 116, parágrafo único, do CTN alcança tão-

somente os negócios ou atos simulados: isto é inegável. Ademais, considerando rigorosamente o termo 

“dissimulação”, melhor dizendo, considerado ele em sua acepção técnica, o alcance do dispositivo fica 

reduzido aos casos de simulação relativa. Ora, a condenação da economia fiscal derivada de um ato 

simulado (fosse simulação absoluta ou relativa) já existia no sistema jurídico brasileiro, de modo que, 
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que no direito alemão a elisão denomina-se Steuerumgehung, que em sua acepção literal 

significa contornar, ladear, circular, envolver ou dar a volta em torno da lei do imposto. 

E assim prossegue:  

 

Para Klaus Tipke o que caracteriza a elisão é justamente o fato da lei 

tributária ser contornada. Ou seja, a elisão da lei tributária requer um 

abuso da possibilidade formal do direito, que se apega não à finalidade, 

mas à letra da lei”. Não se confunde, portanto, com a simulação uma 

vez que atua no plano abstrato da definição do fato gerador e dos 

elementos constitutivos da obrigação tributária (sujeito passivo, tempo, 

base de cálculo, alíquota, etc.), impedindo que seja dissimulada a sua 

ocorrência mediante interpretação abusiva do texto da lei tributária.  

Opera, portanto, no plano da mens legis, evitando que se distorça o 

sentido da lei para dissimular a ocorrência do fato gerador apropriado. 

 (...) 

Retornando às lições de Tipke, observa o jurista germânico que “a elisão 

da lei tributária pressupõe um abuso da possibilidade formal do direito, 

que se apega não à finalidade, mas à letra da lei”. Marco Aurélio Greco 

apreende muito bem a fenomenologia da norma antielisiva: “Para que 

ocorra a hipótese de incidência da norma autorizadora da 

desconsideração é indispensável: 1) que exista a definição legal desse 

fato gerador, tipicamente descrito; e 2) que, materialmente, ele ocorra, 

embora dissimuladamente”. 

 

   

  Por essa razão, constata-se que a desconsideração das holdings constituídas por 

não residentes, a partir da racionalidade adotada por parcela relevante da jurisprudência 

do CARF está situada no plano da elisão abusiva, ainda que os respectivos casos concretos 

                                                
primeiramente, a regra descrita expressamente no parágrafo que passou a existir no art. 116 não teria trazido 

qualquer inovação essencial, não fosse pelo termo adotado, que acabou por produzir, ou por gerar o risco 

de produzir, uma inovação redutora da sua aplicação, eis que excludente da simulação absoluta”.  

 

No mesmo sentido, comenta Sidney Saraiva Apocalypse (2001, p. 315): “Entretanto, o parágrafo inventado 

pelo Executivo Federal e a que o Legislativo deu luz é de tal forma capenga que antes de violentar o sistema, 

pode-se dizer que com este se harmoniza, não pelos fins que almeja, mas pelo alcance que atinge. Bem 

visto, o preceptivo não inova absolutamente nada. (...) Visto assim, como preceito que conceda poder à 
autoridade administrativa para desconsiderar ato que dissimule a ocorrência do fato gerador, a regra não é 

só velha, como constitucional (apesar de inútil)! Isto porque os atos que visem ocultar, disfarçar, mascarar, 

esconder ou embuçar seja outro ato ou fato (inclusive gerador da obrigação de pagar tributo) nada mais são 

do que véus a encobrir a verdade que assim remanesce a produzir efeitos que lhe sejam próprios. Para tanto 

o sistema já possui prescrições. Basta invocar o Código Civil, artigo 102, que como sabido, nada mais faz 

do que dar o velho e conhecido conceito de simulação cujas principais características residem (i) na 

intencional divergência entre a vontade e a declaração; (ii) no acordo intencional das partes para essa 

divergência; (iii) no objetivo de enganar terceiros, tendo, pois, como elemento necessário de qualquer das 

hipóteses, segundo Pontes de Miranda, intenção de prejudicar a terceiros, ou de violar regra jurídica (art. 

103) ou que se dê tal prejuízo ou violação (...)”.  
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não tenham sido simulados e sejam enquadráveis na categoria dogmática do negócio 

jurídico indireto. Envolve a requalificação de fatos concretos, isto é, uma qualificação 

jurídica diferente daquela praticada pelo contribuinte. 

 

  Em outras palavras, sendo o ato ou negócio praticado (fato gerador concreto) 

“dissimulador” da verdadeira compreensão do fato gerador abstrato, estaríamos diante de 

uma das características da elisão abusiva, verificada a partir da constatação de que há 

descompasso entre forma e substância e entre intentio juris e intentio facti69.  

 

  Não tem nada que ver, portanto – e a partir desta perspectiva teórica –, o ato de 

requalificação com a simulação, vez que atua no plano abstrato da definição do fato 

gerador e dos elementos constitutivos da obrigação tributária (sujeito passivo, tempo, 

base de cálculo, alíquota, etc.), impedindo que seja dissimulada a sua ocorrência mediante 

interpretação abusiva do texto da lei tributária. Opera, portanto, no plano da mens legis, 

evitando que se distorça o sentido da lei para dissimular a ocorrência do fato gerador 

apropriado. 

 

   

4.3. A aplicação concreta desses conceitos nos casos mapeados em nossa pesquisa 

empírica 

 

    

 

  Interessa-nos, após as considerações acima evidenciar que, no plano concreto de 

aplicação do direito, notadamente no CARF, há dois principais caminhos – 

conceitualmente antagônicos entre si – para justificar a desconsideração das sociedades 

holdings constituídas por investidores estrangeiros com vistas a viabilizar a dedução 

fiscal do ágio.  

  

                                                
69 Registre-se que Heleno Tôrres (2003, p. 188-189) define o que chamamos de elisão fiscal abusiva como 

“elusão fiscal”: atos desprovidos de causa, praticados em fraude a lei (aqui em seu sentido amplo), mediante 

contorno de normas que tenha por finalidade evitar a subsunção de ato ou negócio jurídico ao conceito 

normativo do fato típico e a respectiva imputação da obrigação tributária. 
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  O primeiro deles, como demonstrado, fundamenta-se no instituto da simulação 

que, por sua natureza, impõe a própria nulidade da constituição dessas sociedades, a partir 

do pressuposto de que ocorreu uma mentira por meio da aparência; o real adquirente da 

participação societária em empresa brasileira teria sido o investidor não residente, que, 

ao constituir holding no Brasil, teria incorrido em um falseamento da realidade para gerar 

indevidamente a dedução fiscal na empresa brasileira na qual investiu.  

 

  O segundo, por sua vez, refuta a ideia de nulidade (consequência jurídica do que 

dispõe o art. 167 do Código Civil) e desconsidera a utilização das holdings a partir de um 

pressuposto de que a RFB requalifica o negócio jurídico com o objetivo de, nas já 

mencionadas palavras de Ricardo Lobo Torres, reaproximá-lo da qualificação do que 

entende como verdadeiro conteúdo material do ato decorrente do desenho da hipótese de 

incidência.   

 

  A lógica dessa racionalidade atinge, portanto, atos jurídicos considerados 

abusivos, assim entendidos quando concebidos exclusiva ou preponderantemente para 

economizar tributos. Isto é, atos que, a despeito de se enquadrarem na categoria 

dogmática do negócio indireto e não serem simulados, ainda assim, não seriam oponíveis 

ao Fisco. 

 

  No CARF, o que se pode constatar a partir da pesquisa empírica realizada é que, 

dos 53 (cinquenta e três) acórdãos analisados, 25 (vinte e cinco) seguem a linha de que a 

utilização das holdings não pode ser atacada sob nenhuma das dessas perspectivas. Isto 

é, nem daquela calcada na simulação, nem na de que tenha havido negócio jurídico 

indireto abusivo.  

 

  Por compromisso com a honestidade intelectual, sentimo-nos compelidos a abrir 

breve parêntese e manifestar nossa concordância com o teor desses acórdãos. 

 

  Para nós, entendemos que os artigos 7º e 8 º da Lei nº 9.532/97 situam a dedução 

fiscal do ágio no plano das “economias de opção” ou das “opções fiscais” em relação às 

quais o sistema jurídico tributário oferece ao contribuinte mais de uma sistemática para 

que submeta os seus signos de riqueza à tributação.  
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  Com efeito, considerando que a confusão patrimonial pela via da incorporação é 

uma condição para que tal dedução ocorra, a constituição das holdings pelos investidores 

estrangeiros revela-se medida necessária para o próprio exercício da opção prevista em 

lei, dado que, como já se demonstrou, a incorporação internacional é uma operação 

complexa e atípica.   

 

  Pondere-se, ainda, como já demonstrado na seção 2 da Parte I retro, que 

constituição de sociedade holding por investidores estrangeiros, ainda que para figurar 

como veículo de aquisição de participação societária em sociedade brasileira, está 

amparada na própria legislação societária, e faz parte de modelo jurídico adotado 

maciçamente, seja nos processos de privatização, seja nas combinações de negócios em 

geral.  

 

  Desta feita, não nos parece ser possível reputar como simulada a constituição 

desse tipo de sociedade, dado que as leis tributárias e societárias a amparam e encorajam 

sua constituição, especialmente quando estamos diante de investidores não residentes, 

pessoas físicas ou fundos de investimento que, caso não criem esse tipo de sociedade, 

simplesmente não conseguem deduzir o ágio pago.  

    

  De igual modo, entendemos que a constituição das holdings também não pode ser 

atacada a partir do conceito de abuso de direito, seja porque as autoridades fiscais não 

dispõem de regra legal que autorize a desconsideração da personalidade jurídica para fins 

tributários70, seja porque, repita-se, a Lei nº 9.532/97 estabelece que a dedução do ágio 

                                                
70 No mesmo sentido, vide Luciano Amaro (2004, p. 236): “Resta examinar a desconsideração da pessoa 

jurídica (propriamente dita), que seria feita pelo juiz, para responsabilizar outra pessoa (o sócio), sem apoio 

em prévia descrição legal de hipótese de responsabilização do terceiro, à qual a situação concreta pudesse 

corresponder. Nessa formulação teórica da doutrina da desconsideração, não vemos possibilidade de sua 

aplicação em nosso direito tributário. Nas diversas situações em que o legislador quer levar a 

responsabilidade tributária além dos limites da pessoa jurídica, ele descreve as demais pessoas vinculadas 

ao cumprimento da obrigação tributária. Trata-se, ademais, de preceito do próprio Código Tributário 
Nacional, que, na definição do responsável tributário, exige norma expressa de lei (arts. 121, parágrafo 

único, II, e 128), o que, aliás, representa decorrência do princípio da legalidade. Sem expressa disposição 

de lei, que eleja terceiro como responsável em dadas hipóteses descritas pelo legislador, não é lícito ao 

aplicador da lei ignorar (ou desconsiderar) o sujeito passivo legalmente definido e imputar a 

responsabilidade tributária à terceiro.”. Vide também Edmar Oliveira Andrade Filho (2005, p. 77): “Um 

limite material intransponível é o princípio da legalidade. Portanto, a regra não pode, sem recepção por 

intermédio de outra, ser aplicada no campo do direito tributário. Nessa seara, as relações envolvem o 

emprego de poder heterônomo no que difere da natureza paritária das relações privadas. Não fosse por esta 

razão seria pelo fato de que, em face do art. 146 da Constituição Federal, esta matéria só poderia ser 

veiculada por Lei Complementar.”. 



 

 

94 

 

depende de um evento de incorporação que possibilite a confusão patrimonial entre 

detentora do investimento e investida. Ou seja, não há, a nosso ver, legitimidade por parte 

do Fisco para criar um conceito de “real adquirente”, a partir da desconsideração da 

personalidade jurídica da holding detentora da participação societária extinta.  

 

  Assim, parece-nos que a postura da autoridade fiscal em considerá-la artificial o 

alça à posição de “julgador” da forma pela qual uma determinada estrutura de 

investimentos deve ou não ser implementada, fato este que, a nosso ver, tira do investidor 

sua liberdade de auto-organização71. 

 

  O voto proferido pelo Conselheiro Alberto Pinto no “Caso APM Terminais” 

traduz, em larga medida, a nossa opinião sobre este tema72. 

 

                                                
71 Para Humberto Ávila (2012, p. 171-172), o Estado não tem apenas o dever de não restringir o modo como 

o contribuinte realizará seus negócios jurídicos (em observância da lei), mas também tem o dever de 

proteger esta liberdade: Confira-se: “A Constituição Federal assegura o direito fundamental de liberdade 

geral (artigo 5º) e de liberdade de exercício da atividade econômica. (artigo 170). 2.2.2.1.2. Essa liberdade 

abrange a autonomia da vontade e esta inclui a liberdade contratual. Esta liberdade abrange a livre decisão 
com relação a se, com quem e sobre o que o negócio jurídico será celebrado. A liberdade contratual envolve, 

portanto, a liberdade quanto à forma, ao conteúdo e aos sujeitos dos negócios jurídicos. 2.2.2.1.3. Sendo 

assim, o Estado, seja na instituição da lei, seja na sua aplicação, não pode obrigar o contribuinte a adotar 

determinada forma societária, a escolher as sociedades com quem irá contratar, a definir o tempo de duração 

da sociedade que deseja criar ou a fixar o modo como vai adquirir e pagar por uma participação societária. 

Mais ainda, o Estado não tem apenas o dever de não restringir essa liberdade, como também tem o deve de 

protegê-la. (...) 2.2.2.1.5. Isso significa que o cidadão deve poder acreditar que a Administração e o 

Judiciário não irão ultrapassar as hipóteses normativas. Mais, ele deve poder exercer os atos de disposição 

de sua liberdade e da sua propriedade com fundamento na base legal que lhe é imposta e da qual tenha 

conhecimento”. 

72 Confira-se o seguinte trecho do voto proferido pelo citado Conselheiro no Ac. 1302-002.011, julgado na 

Sessão de 24 jan. 2017: “Pela narrativa do autuante, o que se depreende é que os investidores estrangeiros, 

ao invés de adquirirem diretamente as empresas brasileiras, resolveram aportar capital em subsidiárias 

brasileiras, para que estas adquirissem com ágio as empresas visadas e posteriormente, com as 

incorporações reversas, as adquiridas pudessem se valer da dedutibilidade da amortização do ágio. Ora, 

qual o ilícito de tal conduta? Nenhum, pois são  caminhos permitidos pela legislação tributária. Todavia, o 

autuante entende que o verdadeiro adquirente (quem pagou pelo ágio) das empresas adquiridas foi o 

controlador estrangeiro, desconsiderando assim a personalidade jurídica da Technical e da Itajaí 

Investimento, para então, concluir que não se  aplicaria a norma do art. 7º da Lei 9.532/97 (aqui ele se 
confunde, pois a norma aplicável na espécia é o art. 8º que trata de incorporações reversas), porque não 

teria havido a reunião do patrimônio de quem pagou pelo ágio e o patrimônio da sociedade que 

presumivelmente vai gerar os lucros justificadores desse pagamento. Com base em que norma legal, um 

AuditorFiscal desconsidera a personalidade jurídica de uma sociedade regularmente constituída? 

Certamente, não é com base no parágrafo único do art. 116 do CTN, pois esse além de inaplicável por falta 

de regulamentação, só admite a desconsideração de atos ou negócios jurídicos. Não me parece que se possa 

tomar personalidade jurídica como sinônimo de negócio jurídico, razão pela qual tal dispositivo não 

autoriza, por via oblíqua, a Autoridade Fiscal a desconsiderar contratos ou estatutos sociais de sociedades, 

ainda que regulamentado estivesse. O mais grave, porém, é que, talvez por falta de qualquer suportelegal, 

o autuante passa ao largo dessa questão.” 
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  De igual forma, o entendimento, com o qual comungamos, esposado pelo 

Conselheiro Luís Flávio Neto, para quem deve ser garantida ao contribuinte a liberdade 

para optar pelo caminho legal que lhe parecer mais adequado, seja por praticidade ou por 

lhe proporcionar menor ônus tributário73.  

 

  Em suma, precisamente por se tratar de uma opção legal é que a dedução do ágio 

viabilizada por meio da criação de holdings desenrola-se de forma alheia aos temas da 

simulação e da elisão fiscal abusiva74.  

                                                
73 Acórdão nº 9101-002.213, proferido na sessão de 03 fev. 2016, pela 1ª Turma Especial da Câmara 

Superior de Recursos Fiscais do CARF. Sobre as opções fiscais, vide também Marco Aurélio Greco (2011, 

pp.104-105; p. 107): “Neste contexto situa-se a figura das opções fiscais, que são alternativas criadas pelo 

ordenamento, propositalmente formuladas e colocadas à disposição do contribuinte para que delas se 
utilize, conforme a sua conveniência. Elas estão fora do âmbito do planejamento, pois correspondem a 

escolhas que o ordenamento positivamente coloca à disposição do contribuinte, abrindo expressamente a 

possibilidade de escolha. O ordenamento indica dois caminhos deixando ao contribuinte a escolha de seguir 

um ou outro, sendo que eventualmente um deles pode ser menos oneroso do que outro. Nas opções estamos 

sempre perante hipóteses em que há uma escolha expressa que o ordenamento coloca à disposição do 

contribuinte, hipótese clássica de lei dispositiva. Por isso, a opção fiscal desenha uma hipótese de conduta 

positivamente autorizada pelo ordenamento. Não chega a ser hipótese de incentivo ou induzimento a 

determinada conduta, mas trata-se de uma escolha que o ordenamento expressamente cria e cujos efeitos 

tributários (de menor tributação) ele assegura. Trata-se de figura semelhante àquela que HANS KELSEN 

examina sob o nome de ‘conduta regulada positivamente’ ou ‘liberdade em sentido positivo’. (...) A 

primeira característica da opção fiscal consiste em que esta se encontre no campo da legalidade. Vale dizer, 
haver opção fiscal, é preciso existir, verdadeiramente, uma norma de apoio. Assim, por exemplo, na 

sistemática de tributação das pessoas jurídicas pelo Imposto de Renda, a legislação pode admitir a tributação 

com base no lucro presumido ou no lucro real. O contribuinte deve, em principio, apurar com base no lucro 

real mas, atendidas certa exigências legais, pode fazê-lo com base no lucro presumido. Desta alternativa, 

pode, em tese, resultar menor imposto a pagar e o contribuinte, caso a caso, avaliará se deve ou não seguir 

esta ou aquela alternativa.”. 
74 E justamente por se tratar de uma opção fiscal, decorrente da própria lei que estabelece a confusão 

patrimonial em evento de incorporação como pressuposto da dedução fiscal do ágio, é que, a nosso ver não 

cabe estabelecer qualquer base de comparação entre as holdings criadas por não residentes, no contexto de 

aquisições de controle societário entre partes não relacionadas com as conduits companies, empresas sem 

substância, criadas, em larga medida, no âmbito do Treaty Shopping que para Philip Baker (2006, p. 1-2; 

16) “consists in a resident of a state – which is not a party to a convention – establishing an entity within a 
state which is a party in order to take advantage of the provisions of that convention”. Alberto Xavier (2005, 

p. 350) oferece-nos o seguinte exemplo do Treaty Shopping: “Pense-se, por exemplo, numa pessoa física 

residente em Mônaco e que detém investimentos em sociedade alemã. O Mônaco e a Alemanha não têm 

entre si tratado de dupla tributação. Tal pessoa constitui uma holding na Suíça com o propósito exclusivo 

de se beneficiar da aplicação do trato entre a Alemanha e a Suíça, que prevê uma redução da alíquota de 

retenção na fonte sobre os dividendos”. Note-se, que, no exemplo de Xavier a holding criada na Suiça não 

possui qualquer vínculo com esse país. Sua presença meramente formal busca estender os termos do tratado 

celebrado entre este país e a Alemanha, a uma pessoa física residente em Mônaco. A holding não tem 

propósito algum que não seja o de servir como um veículo de transferência dos rendimentos auferidos na 

Alemanha, e, com isso beneficiar-se das disposições da convenção firmada entre aqueles dois países. Não 

pretendemos aqui nos aprofundar sobre este tema complexo e muito debatido na doutrina nacional e 
internacional. Sobre o tema, vide Castro (2012). Pretende-se demonstrar, na verdade, que as holdings 

criadas no Brasil no contexto da aquisição de participação societária no país tem o objetivo de materializar 

a dedução fiscal do ágio no âmbito da sociedade operacional investida brasileira. Sua criação viabiliza uma 

opção fiscal que decorre de uma disposição expressa da lei brasileira, a qual, repita-se, estabelece como 

condição necessária para a fruição de um benefício, segundo alguns, ou de uma regra de dedutibilidade 

especial, segundo outros, a ocorrência de um evento de incorporação, como já mencionado anteriormente.  
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  Não obstante ser esse o nosso entendimento quanto ao direito de que dispõem os 

não residentes (e os residentes) de constituírem holdings com vistas a se valerem da 

dedução fiscal do ágio – entendimento este que, prevalecendo, torna impertinente sob o 

ponto de vista prático o problema central de pesquisa –, é nossa obrigação, especialmente 

neste âmbito acadêmico, admitir que ele não é absoluto. 

 

  Tanto é assim, que, em mais da metade dos 53 (cinquenta e três) casos mapeados75 

envolvendo não residentes (precisamente 28 – vinte e oito) houve manifestação expressa 

quanto à artificialidade da utilização das holdings. Precedentes esses amparados por 

doutrina respeitável e pela prática de operadores do direito também comprometidos com 

a honestidade intelectual. 

 

  Nesse contexto, e, fechando o breve parêntese, a nossa conclusão ao analisar os 

referidos precedentes é a de que eles foram norteados a partir da perspectiva de que houve 

elisão fiscal abusiva por parte do contribuinte, e não de simulação, ainda que tal vocábulo 

tenha sido utilizado em alguns dos casos76. 

                                                
75 Fez-se menção aos 53 casos que tratam das operações com não residentes, muito embora essas 

considerações se apliquem também para os casos envolvendo apenas partes residentes. Nesse sentido, a 

utilização de holdings nos 159 casos de ágio externo foi considerada ilegítima em 75 deles (ou seja, em 

47,16% dos casos, o que demonstra a divisão existente no CARF quanto ao entendimento dessa matéria). 
76 Nesse momento, é preciso fazer alusão ao entendimento do Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, único 

julgador que, dentre os 53 casos mapeados, expressamente manifestou-se no sentido de que a 

desconsideração da sociedade veículo em casos de ágio externo ampara-se no conceito de simulação por 

vício de causa e não por vício de vontade. Confira-se, exemplificativamente, o seguinte trecho do voto do 
respeitado conselheiro proferido no Caso Siemens Healthcare, julgado na sessão de 16 mar. 2016, Ac. 1401-

001.571: “(...) A causa é, desta forma, o propósito, a razão de ser, a finalidade prática que se persegue com 

um determinado negócio jurídico. Com essa perspectiva, surge a possibilidade de que as partes utilizem 

uma estrutura negocial para atingir um resultado que não corresponda à causa típica do negócio posto em 

prática. (...) 12. Aqui a causa real (ou dissimulada) prepondera sobre a causa negocial (ou simulada), mas 

não há falseamento ou manipulação de aspectos relevantes do negócio jurídico. Ocorre uma preponderância 

da causa  prática sobre a causa típica do negócio jurídico prescrito na lei. O saudoso autor sustentava que a 

causa como requisito de validade dos negócios jurídicos era o instrumento de controle da autonomia privada 

com vistas à conformá-la às novas exigências  sociais dos tempo modernos.”. A leitura do voto revela uma 

racionalidade semelhante àquela exposta quando tratamos do negócio jurídico indireto não oponível ao 

Fisco – denominado por Heleno Tôrres como elusão fiscal (2003, p. 188-189). Admite, por um lado a 
inexistência de vício de vontade, e identifica o vício de causa a partir da deturpação da finalidade prática 

do negócio jurídico, justificando a sua desconsideração a partir da identificação do que seria o negócio 

típico para fins tributários. Da nossa parte, concordamos com as considerações de Eduardo Santos Arruda 

Madeira e Luiz Carlos de Andrade Jr (2014, p. 179-180), no sentido de que essa concepção do instituto da 

simulação, conhecida como a teoria causalista, foi aplicada no Brasil de forma incongruente dado “(...) que 

se estrutura com foco em um elemento objetivo (a causa), porém com uma justificativa (o querer aquela 

causa). Ao assumir a possibilidade de existência de um conflito entre vontade e causa ou motivo e causa, a 

doutrina trilha um caminho rumo à grande imprecisão. Não se dá conta que, por imperativo da lógica, um 

tal conflito somente seria possível se houvesse uma vinculação tal entre ditos elementos – o objetivo e o 

subjetivo – que permitisse concluir localizarem-se ambos, em um mesmo plano deontológico (o da vontade 



 

 

97 

 

 

  Um indicativo do acerto dessa afirmação é o fato de que em praticamente todos 

os casos nos quais houve a exigência de multa qualificada de 150% quando da lavratura 

dos respectivos autos de infração – penalidade, a nosso ver, aplicável apenas em casos de 

simulação –, tais penalidades foram canceladas pelo CARF quando submetidas a 

julgamento.  

 

  Ou seja, há uma clara indicação de que nas situações que envolvem não residentes 

e ágio externo, a desconsideração das holdings não foi fundamentada na tese de nulidade 

por simulação, mas sim, como já dito, na requalificação dos atos para fins eminentemente 

tributários. 

 

  Ante o exposto:  

 

1) Como já dito, se a desconsideração das holdings fosse justificada a partir da 

ocorrência de simulação restaria evidenciada a patologia que dá ensejo à 

própria nulidade da utilização dessas sociedades. Por consequência, restaria 

impossível o surgimento da questão da não discriminação dos não residentes, 

dado que ela pressupõe a validade jurídica da estrutura societária utilizada pelo 

investidor não residente. 

 

2) O ato de requalificação, por sua vez, ocorre no plano abstrato da definição do 

fato gerador e dos elementos constitutivos da obrigação tributária (sujeito 

passivo, tempo, base de cálculo, alíquota, etc.), não decorrendo, portanto, de 

um vício que afete a existência das holdings e os seus respectivos efeitos 

jurídicos fora do âmbito tributário. Assim, as holdings constituídas são apenas 

desconsideradas na esfera da tributação. 

  

3) Nesse contexto, uma vez assumida essa premissa – de que desconsideração 

das holdings ocorre apenas para fins tributários –, entendemos que o problema 

central de pesquisa torna-se relevante e pertinente. E que a sua resolução passa 

                                                
ou da manifestação do ato); ou, então, admitir que haveria uma relação de causa e efeito entre um e outro, 

de modo que a causa representasse uma espécie de objetivação do motivo”.  
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a ser um elemento crucial para a validação do próprio ato de requalificação da 

autoridade administrativa.  

 

4) Em termos diretos, o ato de requalificação não pode ser considerado legítimo 

se a consequência jurídica por ele emanada gerar ofensa à regra de não 

discriminação ao capital estrangeiro prevista no art. 2º da Lei nº 4.131/62, 

assim como ao princípio constitucional da igualdade tributária previsto no art. 

150, II, da CF/88. Daí a relevância da investigação aqui proposta.   
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PARTE II 

1. A NOÇÃO DE IGUALDADE, INCLUSIVE NO DIREITO, E SUA RELAÇÃO 

COM O PROBLEMA DE PESQUISA. ÔNUS DE JUSTIFICAÇÃO NA  CRIAÇÃO 

DAS DESIGUALDADES. DOS VALORES RECEPCIONADOS PELA CF/88, E A 

CONCEPÇÃO DE ESTADO POR ELA ADOTADA 

 

1.1. A igualdade 

 

Igual-Desigual 

 

(...) 
Todas as guerras do mundo são iguais.  

Todas as fomes são iguais.  

Todos os amores, iguais iguais iguais.  

Iguais todos os rompimentos.  
A morte é igualíssima.  

Todas as criações da natureza são iguais.  

Todas as acções, cruéis, piedosas ou indiferentes, são iguais.  
Contudo, o homem não é igual a nenhum outro homem, bicho ou  

                                                                                 [coisa.  

 

Ninguém é igual a ninguém.  
Todo o ser humano é um estranho  

ímpar.  

 

Carlos Drummond de Andrade  

 

  A Filosofia Moral e Política debate há mais de dois milênios a noção de igualdade.  

 

  Aristóteles (2007, p. 152-153), ao conceber sua ideia de justiça distributiva no 

âmbito individual, apresenta a clássica formulação de que a igualdade consiste em tratar 

igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Para 

ele, o estabelecimento de regras de igualdade entre iguais e desiguais de maneira 

indiscriminada é injusto.  

 

  Surge aí a ideia de que a desigualdade pode ser aceitável, e constitui a própria 

materialização da igualdade – e, portanto, da justiça – , quando aplicável aos desiguais 

entre si.   
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  Essa fórmula – tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais –, também 

demonstra a relatividade do valor da igualdade no tempo e no espaço77, já que as 

avaliações das demandas de igualdade devem se ajustar à diversidade humana 

generalizada e heterogênea, assim como aos valores morais diversos que se pretende 

tutelar em seu nome. Dela também se pode extrair, intuitivamente, perguntas como: quem 

são os iguais e quem são os desiguais? Igualdade em relação a quê? Qual o parâmetro que 

possibilita distinguir/discriminar pessoas e situações em grupos apartados para fins de 

tratamentos distintos?  

 

  Sem que essas indagações sejam respondidas, não se pode estabelecer um critério 

de comparabilidade que permita verificar a igualdade e a desigualdade de uma 

determinada situação em um determinado contexto. Se argumentarmos, por exemplo, em 

favor da igualdade de renda, então já o argumentaremos defendendo igualdade nessa 

forma, tendo como renda a medida de comparação. De modo similar, se rebatermos a 

pretensão de igualdade de renda, então já argumentamos contra a igualdade nessa forma. 

 

  Justamente em decorrência da sua relatividade, Isaiah Berlin (1956) entende que 

igualdade é um valor ambíguo, pouco confiável, desprovido de lastro racional ou natural, 

e que a inexistência de fundação firme a torna carente de justificação. Não obstante, ao 

procurarmos justificá-la, não nos furtamos ao apelo de outros valores, crenças ou 

afinidades psicológicas. A igualdade, estaria, portanto, destituída da certeza lógica do 

princípio da identidade, e sempre necessitaria de suporte de outros valores independentes 

e antecedentes (KERSTENETZKY , 1999, p. 5-26). 

   

                                                
77 O próprio Aristóteles (2007, p. 152-153) evidencia essa característica relativa e proporcional da 

igualdade: “todos estão concordes de que a justiça no que respeita as distribuições tem que ser baseada em 

mérito de algum tipo, embora nem todos queiram dizer o mesmo tipo de mérito; para os democratas mérito 

se identifica com a condição de homem livre; aqueles que são adeptos da oligarquia o identificam com a 

riqueza ou bom nascimento; os seguidores da aristocracia fazem desse mérito a virtude. A justiça é, 

portanto, uma espécie de proporção, sendo esta não apenas uma propriedade da quantidade numérica, mas 

também da quantidade em geral. A proporção é uma igualdade de relações... (...) O justo nesse sentido é 

uma espécie de proporção e o injusto é aquilo que transgride a proporção”.    
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  A ideia de igualdade, nesse contexto, costuma ser contrariada por diversidades de 

dois tipos: (1) a heterogeneidade básica dos seres humanos e (2) a multiplicidade de 

variáveis em cujos termos a igualdade pode ser julgada78. 

 

  Diante de tais diversidades, é possível afirmar que a igualdade é uma forma vazia 

que não tem qualquer conteúdo substantivo por si mesma.  

 

   Amartya Sen (2001), ao lançar as perguntas “Por que a Igualdade” e “Igualdade 

de que?”, procura rebater esta assertiva a partir da demonstração de que igualdade 

constitui condição para uma interlocução ética razoável e inerente a qualquer teoria 

normativa dos ordenamentos sociais.  

 

  Mais especificamente, sustenta que todas as teorias que resistiram ao teste do 

tempo, até aquelas autointituladas de antigualitárias, exigem a igualdade de algo nos seus 

respectivos âmbitos.  

 

As teorias envolvidas são diferentes e frequentemente estão em conflito 

umas com as outras, mas ainda parecem ter essa característica em 

comum. Nas disputas contemporâneas em filosofia política, a igualdade 

de fato figura, é claro, de forma importante nas contribuições de John 

Rawls (“igual liberdade” e “igualdade na distribuição de bens 

primários”), Ronald Dworkin (“tratamento como iguais”, “igualdade de 

recursos”), Thomas Nagel (“igualdade econômica”), Thomas Scanlon 

(“igualdade”); e outras geralmente associadas com uma visão “pró-

igualdade”.  Mas a igualdade em algum espaço parece ser exigida 

mesmo por aqueles que são comumente vistos como objetando o 

argumento “a favor da igualdade” ou da “justiça distributiva”.  Por 

exemplo, Robert Nozick pode não exigir a igualdade de utilidade ou 

igualdade das parcelas [holdings] de bens primários, mas ele exige, sim, 

a igualdade de direitos libertários [libertarian rigths] – nenhuma pessoa 

tem mais direito a liberdade que qualquer outra. James Buchanan inclui 

tratamentos político e legal iguais – muito mais que isso – como partes 

permanentes de sua visão da boa sociedade. Em cada teoria a igualdade 

                                                
78 “Os seres humanos diferem uns dos outros de muitos modos distintos. Diferimos quanto a características 

e circunstancias. Começamos a vida com diferentes dotações de riqueza e responsabilidade herdadas. 

Vivemos em ambientes naturais diferentes-( ...)  Mas além dessas diferenças nos ambientes natural e social, 

e nas características externas, também diferimos em nossas características pessoais (p. ex., idade, sexo, 

aptidões físicas e mentais).(...) As vantagens e desvantagens relativas que as pessoas tem, comparadas umas 

às outras podem ser julgadas em termos de muitas variáveis diferentes, p. ex., suas respectivas rendas, 

riquezas, utilidades, recursos, liberdades, direitos, qualidade de vida, e assim por diante.”(SEN, 2001, p. 

50-51).    
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é buscado em algum espaço – um espaço que se considera como tendo 

um papel central nessa teoria. (SEN, 2001, p. 41-43)  

   

  Em outras palavras, as teorias acima podem ser inteiramente diversas – focando, 

por exemplo, a igualdade de liberdade, igualdade de renda, igualdade no tratamento dos 

direitos ou das utilidades de todos –, e podem ser contrárias umas das outras, mas ainda 

assim têm como característica a de buscar a igualdade de alguma coisa.   

 

  Há, portanto, um requisito geral da necessidade de valorar a igualdade em algum 

espaço que é considerado como particularmente importante, fato este que demonstra não 

ser o valor da igualdade vazio. 

 

  Se esse requisito geral não coloca as referidas teorias em um mesmo lado (dado 

que cada uma delas entenderá a igualdade de maneira particular), atesta, ao menos, que 

as respectivas divergências não se processam, de forma relevante, no âmbito da pergunta 

“Por que igualdade?”, mas sim da indagação “Igualdade de que?” (SEN, 2001, p. 47).  

 

  Essa igualdade serve como igualdade basal do sistema e tem implicações nos 

padrões distributivos da igualdade nos outros espaços. Por exemplo, se existe igualdade 

apenas nos direitos libertários – tal como sustenta Robert Nozick (1974), nenhuma pessoa 

deveria ter mais direito a liberdade do que as outras, e, de forma mais radical, Friedrich 

Hayek (1976) – , então a consequência desta escolha será também considerar como 

aceitáveis certas desigualdades geradas quanto a rendas, utilidades, bem-estar etc. Em 

termos diretos, as desigualdades em diferentes aspectos (renda, bens primários, liberdades 

etc) podem ser bastante diferentes umas das outras, dependendo das variações 

interpessoais nas relações entre variáveis distintas, mas interconectadas.  E que uma 

conseqüência do fato bruto da diversidade humana é tornar particularmente importante 

que nos certifiquemos em que aspecto a desigualdade vai ser avaliada (SEN, 2001, p. 61), 

para fins de ser aceita. 

 

  As considerações acima têm o objetivo de consignar que o presente trabalho parte 

do pressuposto de que a noção abstrata de igualdade é sempre processada dentro de uma 

determinada visão de mundo e dentro de uma determinada perspectiva moral. E que, uma 

vez articulada com outros valores morais julgados relevantes, possibilitará identificar as 
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desigualdades aceitáveis dentro de um determinado ordenamento social. Para tanto, e, 

especialmente no âmbito do direito, como trataremos na próxima subseção, será 

necessário um processo discursivo de justificação.   

 

  Desejamos a igualdade porque certas desigualdades são moralmente inaceitáveis. 

Daí porque concluir que a igualdade supõe a avaliação de objetivos conflitantes e impõe 

que a sua aplicação assuma o pressuposto de que estamos a testar se determinada medida 

é compatível com os valores morais que pretendemos proteger (BAMMENS, 2012, p. 6). 

 

  Deste modo, o imperativo ético da igualdade qualificado por um juízo que leva 

em consideração todos os valores relevantes em um dado ordenamento social possibilita 

a identificação daquelas desigualdades e discriminações que poderão ser consideradas 

aceitáveis. 

 

  A realização e a concretização da noção de igualdade no âmbito do direito (a 

noção jurídica de igualdade), dependerá, portanto, da identificação do sistema de valores 

fundamentais consagrados pelo respectivo ordenamento jurídico que determinará, na 

forma de princípios, as legítimas discriminações que podem ser efetuadas por parte do 

legislador.  

 

  De toda forma, e, para tanto, como bem apontado por Robert Alexy (2017, p. 420-

421), a escolha da interpretação do enunciado da igualdade no âmbito do direito depende 

da concepção de Estado que se adota. 

 

  Na subseção 1.3, trataremos daquela, que, a nosso ver, que foi recepcionada pela 

CF/88.  

 

  Antes, porém, entendemos ser necessário tratar sobre a noção jurídica de 

igualdade, especialmente no âmbito do direito tributário. 

 

 

1.2. Igualdade no direito, o ônus de justificação e o problema central de pesquisa 
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  O art. 1º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 

1789, proclamou que os homens nascem e permanecem iguais em direito. Este comando, 

também contido no art. 5º da CF/88 “todos são iguais perante a lei”79, “sem distinção de 

qualquer natureza”, positivou um valor que se tornou direito fundamental, o qual 

estabelece uma igualdade basal entre os cidadãos, a despeito das desigualdades empíricas 

entre eles verificadas. 

 

  Se interpretado de forma literal, a expressão “perante a lei” referir-se-á ao dever 

de igualdade na aplicação do direito. Uma igualdade formal que garante a aplicação 

uniforme da lei para os cidadãos, porém sem vincular o legislador.  

 

  É consenso no Brasil que esta forma literal de interpretar o enunciado acima não 

procede. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátrias são uníssonas no sentido de que 

o referido comando atinge também os legisladores, que estão proibidos de criar normas 

legais que contenham discriminações incompatíveis com o texto constitucional e com os 

valores por ele consagrados. É o que se define como igualdade na lei80.  

 

  Há também uma limitação endereçada à autoridade pública, que não pode aplicar 

leis e atos normativos aos casos concretos, de forma a criar ou aumentar desigualdades 

arbitrárias. Esta limitação é especialmente importante para o presente trabalho, dado que 

o problema central de pesquisa aflora em decorrência de um ato de requalificação que se 

dá no âmbito da aplicação concreta da lei (COSTA, 2003, p. 73; MORAES, 2008, p. 37).   

 

  Em suma, muitas são as manifestações na doutrina brasileira e estrangeira acerca 

das aludidas limitações (MENDES, 2007, p. 167),  assim como também o são na 

jurisprudência81.   

   

                                                
79 Esse comando de “igualdade perante a lei” também  se encontra previsto, de forma idêntica, nas 

Constituições da Espanha (art. 14), França (art. 1º), Canadá (art. 15.1), dentre outras.  
80 Cf. Ávila (2015, p. 164) e Silva (2017, p. 217). No exterior, cf. Alexy (2017, p. 394-396).  
81 O STF já estabeleceu que uma diferenciação de contribuintes feita com base em motivos meramente 

subjetivos e não fundamentada em finalidade objetivamente verificável e constitucionalmente aferível, é 

irrazoável (ADI 1.643, STF, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Mauricio Corrêa, j. em15 dez. 2002. DJU 14 

mar. 2003.)  
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   De todo modo, em cumprimento aos ditames da igualdade, as leis podem 

estabelecer discriminações sem feri-la82, dado que a sua materialização (da igualdade) 

implica em adotar como ponto de partida a fórmula clássica consistente em tratar de forma 

desigual aqueles que se encontrem em situações diferentes 83.  

 

  A questão é identificar os critérios que permitam verificar quando as 

discriminações criadas pelo legislador são aceitáveis ou inaceitáveis.   

 

  Celso Antonio Bandeira de Mello propõe as hipóteses em que a lei pode 

estabelecer discriminações sem ferir o princípio da igualdade. Basicamente, elas são 

admissíveis quando se verificar uma correlação lógica entre os fatores discrímen e as 

desequiparações procedidas, de tal modo que elas (as desequiparações) estejam em 

consonância com os valores prestigiados na CF/88 (COSTA, 2003, p. 38; MELLO, 2008, 

p. 37-38; MORAES, 2008, p. 37). 

 

   Nesse contexto, os tratamentos normativos diferenciados somente serão 

compatíveis com a CF/88 quando verificada a existência de uma finalidade 

razoavelmente proporcional ao fim visado. Caso contrário, serão considerados arbitrários, 

ou seja, gerarão uma desigualdade inaceitável84.  

 

  Para que se proceda com tal verificação (quanto à arbitrariedade ou não de uma 

discriminação, ou seja, quanto à aceitabilidade ou não de uma desigualdade), é 

indispensável que exista uma justificativa objetiva e razoável, de acordo com os critérios 

e juízos valorativos genericamente aceitos, cuja exigência deve aplicar-se em relação à 

                                                
82 Nesse sentido, vide Regina Helena Costa (2003, p. 38): “a igualdade no sentido formal, de irrefutável 

relevância prática expressa as legítimas discriminações autorizadas aos legisladores – vale dizer, àquelas 

equiparações ou desequiparações consagradas na lei.”. 
83 Nesse sentido, vide José Maurício Conti (1997, p. 26): “Segundo o raciocínio desenvolvido por Celso 

Antonio Bandeira de Mello², a regra da igualdade não significa tratar todos da mesma maneira: pelo 

contrário, se assim for feito, estar-se-á violando o príncipio da igualdade, pois estar-se-á tratando 
igualmente pessoas que são intrinsecamente diferentes”. Rui Barbosa, em “Oração aos Moços” (1997): “A 

regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente os desiguais, na medida em que se 

desigualam. Nessa desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira 

lei da igualdade. Os mais são desvarios da inveja, do orgulho e da loucura. Tratar com desigualdade a 

iguais, ou desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade perante a lei.”. 
84 Nesse sentido, vide Ávila (2015, p. 78), Carrazza (2017, p. 93) e Moraes (2008, p. 37). No exterior, 

mencione-se José Canotilho (1991, p. 576): “o princípio da igualdade é violado quando a desigualdade de 

tratamento surge como arbitrária. Existe uma violação arbitrária quando a disciplina jurídica: a) não se 

basear num fundamento sério; b) não tiver um sentido legítimo; c) estabelecer diferenciação jurídica sem 

um fundamento razoável.”. 
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finalidade e aos efeitos da medida considerada, devendo estar presente por isso uma 

razoável relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade 

perseguida (sempre em consonância com os direitos e garantias constitucionalmente 

protegidos) (MORAES, 2008, p. 37). É o que Alberto Xavier (2015, p. 499-500) 

denomina de regra de proibição do arbítrio. 

  

  Não basta explicar, é preciso justificar; mas para justificar, não basta pressupor, é 

preciso confirmar a existência de vínculo de pertinência, fundada e conjugada, entre a 

medida de comparação e a finalidade que legitima o seu uso. Caso isto não ocorra, restará 

prejudicada a realização da igualdade. Desta feita, dado que a CF/88 estabelece, como 

regra geral, que os contribuintes sejam tratados igualmente, não há necessidade de 

justificar o tratamento igual. Há, sim, o dever de se justificar o tratamento desigual 

(ÁVILA, 2015, p. 164).  

 

  Robert Alexy (2017, p. 393-432) fez profunda investigação sobre o direito 

fundamental da igualdade, a partir da doutrina em geral e da jurisprudência do Tribunal 

Constitucional Federal da Alemanha, o qual estabeleceu diversas fórmulas para o 

enfrentamento do problema de valoração inerente ao enunciado material da igualdade, 

também a partir da noção de arbitrariedade tal como acima exposta.  

 

  Dentre as diversas fórmulas, interessa-nos aquela referida como “o dever de 

tratamento igual”. Com efeito, a partir desse postulado, uma diferenciação revela-se 

arbitrária, e, portanto, vedada pelo ordenamento, se não for possível encontrar um 

fundamento qualificado para ela. Infere-se, portanto, ser necessária uma razão suficiente 

que justifique uma determinada discriminação, de tal sorte que, se essa razão não existir, 

então será obrigatório o tratamento igual.  

 

  Em termos diretos, se não houver uma razão suficiente para a permissibilidade de 

um tratamento desigual, então, o tratamento igual é obrigatório (ALEXY, 2017, p. 408).  

 

  No que pertine à igualdade no plano tributário, entendemos que as considerações 

acima lhe são também aplicáveis. Vejamos a razão dessa afirmação, a partir da leitura do 

texto constitucional:   
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Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, 

é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

 

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem 

em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de 

ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente 

da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;” 

 

  Nota-se que a igualdade exige o tratamento igualitário de dois ou mais 

contribuintes que se encontrem em “situação equivalente”. Desta feita, se houver entre 

eles diferenças factuais relevantes, assim consideradas como aquelas distinções a respeito 

de propriedades cuja existência tenha sido selecionada pela norma, tais contribuintes não 

estarão na mesma situação e, por isso, não terão direito ao mesmo tratamento. O que se 

pretende demonstrar, portanto, é que na seara tributária a igualdade também é presumida 

e objetiva conferir tratamento isonômico aos contribuintes. Deste modo, só pode haver 

diferenciações baseadas em medidas de comparação que mantenham uma relação 

fundada e conjugada de pertinência com a finalidade que justifica a sua utilização. O 

tratamento igualitário, pelo uso da medida de comparação e da finalidade, exterioriza a 

concepção de igualdade do poder legislativo85.  Essa noção de igualdade, porém, 

conforme acima, só é válida enquanto baseada em distinções justificadas e não arbitrárias 

(ÁVILA, 2015, p. 126). 

 

  Assim, pode-se dizer que estamos diante de comando genérico da CF/88 que 

estabelece uma presunção de que os contribuintes devam ser tratados igualmente pelo 

legislador, a não ser que existam razões para tratá-los desigualmente, isto é, a não ser que 

se comprove que eles não se encontram em situação de equivalência.  

 

  Não é, portanto, obrigação do contribuinte justificar o tratamento igual. Nesse 

sentido, transcreve-se, novamente, Humberto Ávila (2015, p. 164-165):  

                                                
85 Nesse sentido, eis a precisa definição de igualdade segundo Humberto Ávila (2015, p. 45-51): “relação 

entre dois ou mais sujeitos, com base em medida(s) ou critério(s) de comparação, aferido por meio de 

elemento(s) indicativos que servem de instrumento para a realização de uma determinada finalidade.”. O 

primeiro elemento estrutural desta definição se refere aos sujeitos, que devem ser comparados ou medidos 

com uma referência comum de comparação. Este segundo elemento (a medida de comparação) preceitua 

que somente uma distinção fundada em uma diferenciação factual existente entre contribuintes pode ser 

considerada válida. Por fim, o terceiro elemento consiste no elemento indicativo da medida de comparação 

e com a exigência de congruência  não só entre ele e a medida de comparção, como entre a medida de 

comparação e a finalidade que justifica sua utilização.  
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“(...) se a CF/88 estabelece que os contribuintes devem ser tratados 

igualmente, a não ser que existam razões para tratá-los diferentemente, 

precisa-se justificar o tratamento desigual, não o igual. Noutro dizer 

(...), pode-se afirmar que não são os contribuintes que devem aduzir 

razões de extrema importância para serem tratados da mesma forma, 

mas é o ente estatal que deve aduzi-los para tratar de forma diferente. 

Ler a presunção de igualdade como sendo a permissão para tratar 

diferentemente os contribuintes, a não ser que haja uma razão para tratá-

los iguais, (...) é subverter a igualdade tal como é posta pela 

Constituição”. 

   

  Tendo em vista as considerações até agora expendidas, podemos assumir como 

pressupostos teóricos do presente trabalho que: 

 

1) A igualdade tem o objetivo de limitar o legislador em relação ao próprio exercício 

de sua função constitucional de legislar, dado que ele está impedido de criar 

normas que contenham diferenciações arbitrárias e abusivas, assim como limita a 

atuação do aplicador das leis, que não pode interpretá-las de forma a criar 

discriminações inaceitáveis perante a CF/88. 

 

2) Ao alçar a igualdade como um direito fundamental, a CF/88 dá preferência a um 

tratamento igualitário entre os cidadãos, ou seja, existe uma presunção de 

igualdade no ordenamento jurídico brasileiro, presunção esta que também se 

estende ao âmbito tributário. 

 

3) Na medida em que existe a referida presunção, qual seja, a de que, em regra, os 

contribuintes sejam tratados igualmente, não há necessidade de justificação 

quanto ao tratamento igual. Há, sim, o dever de justificação do tratamento 

desigual. 

 

 Os pressupostos de que (i) a presunção de igualdade também existe no âmbito 

tributário, e (ii) o ônus argumentativo de justificação não se aplica a situações em que a 

igualdade é estabelecida, são particularmente importantes para o enfrentamento do 

problema central de pesquisa. Vejamos o porquê. 
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  A igualdade, conforme Humberto Ávila, é um signo que pode ter três dimensões 

normativas diferentes: pode-se usar o termo "igualdade" para denotar aquela norma que 

orienta o intérprete na aplicação de outras normas (igualdade-postulado); pode-se utilizá-

lo para expressar aquela norma que estabelece um estado ideal de igualdade a ser 

alcançado (igualdade-princípio); pode-se, ainda, empregá-lo para referir à norma que 

proíbe o emprego de determinadas medidas de comparação (igualdade-regra)86 87. 

 

  O problema central de pesquisa, como se buscará demonstrar, envolve de forma 

direta, a análise da igualdade como regra, dado que existe uma lei que, ao regulamentar 

o Investimento Estrangeiro Direto (IED) no Brasil, estabeleceu que o critério de 

residência não pode ser usado como medida de comparação adequada para a instituição 

de tratamento diferenciado entre o capital estrangeiro e o capital nacional (art. 2º, da Lei 

nº 4.131/62).  

 

  Como se demonstrará mais adiante, este comando legal específico, aplicável ao 

problema aqui analisado88, constitui um claro limite para o ato de requalificação 

empreendido pelas autoridades fiscais, dado que, por terem atuação vinculada, não lhes 

cabe praticar atos que ofenda a concepção de igualdade do poder legislativo. Em outras 

palavras, não podem os auditores fiscais praticar um ato de requalificação que tem como 

consequência jurídica a ofensa a um comando legal específico.  

 

  E, ainda que as autoridades fiscais invocassem o seu direito de interpretar a CF/88, 

com vistas a desconsiderar a aplicação da regra de não discriminação prevista na Lei nº 

4.131/62, sob o fundamento de que ela, ao vedar a discriminação de tratamento tributário, 

é inconstitucional, avaliamos que não poderia haver controle de constitucionalidade 

diante de uma regra ampliativa de direitos89. 

                                                
86 Cf. Ávila (2015, p. 138). 
87 Fazemos aqui alusão à diferença qualitativa entre regras e princípios, conforme Robert Alexy e Ronald 
Dworkin, com a qual concordamos e também assumimos como pressuposto deste trabalho. As primeiras 

constituem mandamentos de definição, sendo aplicáveis porque válidas ou inaplicáveis porque inválidas 

(como sustenta Dworkin “à maneira tudo ou nada”). Já os princípios, como mandamentos de otimização, 

que se realizam de forma mais ampla tendo sua aplicação mais ou menos intensa sem que sua validade seja 

comprometida. (como entende Alexy, “na maior medida do possível, dentro das possibilidades fáticas e 

jurídicas existentes”). Cf. Alexy (2017, p. 90-91) e Dworkin (2002, p. 39). 
88 Tal análise será efetuada no tópico 1.2 da Seção 2, mais adiante. 
89 Nesse particular, cumpre-se ressaltar que Peter Häberle (1997) defende que em um Estado Democrático, 

a participação popular não se limita ao processo legislativo, devendo ocorrer também com a intepretação 

diuturna da Constituição. Assim, não apenas a Corte Constitucional faz o controle normativo: “(...) no 
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   A única forma de analisar o problema central de pesquisa, sob a perspectiva 

principiológica, seria a União Federal, ou qualquer interessado, por seus patronos, 

provocar o Poder Judiciário pleiteando a inconstitucionalidade da Lei nº 4.131/62, a partir 

do pressuposto de que o critério de residência com relação ao IED é adequado para 

estabelecer discriminações em relação a esse tipo de investimento.   

 

  Com efeito, o afastamento da referida regra somente poderia ser materializado por 

meio da propositura de medida judicial, que buscaria o seu afastamento, de modo a 

pleitear que a vedação à utilização da residência como medida de comparação afrontaria 

o princípio geral de igualdade, gerando uma desigualdade inaceitável.  

 

  Em termos diretos, analisando-se a igualdade a partir de sua dimensão normativa 

de princípio, caberia à União o ônus de demonstrar a razão suficiente que justificaria o 

suposto dever de tratamento tributário desigual entre o capital estrangeiro e o nacional, e 

a consequente inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 4.131/62, dado que, como se disse 

anteriormente, não só prescreve expressamente o tratamento igual entre eles – quando, 

repita-se, o capital estrangeiro é efetuado na modalidade IDE – como também veda a 

utilização do critério de residência como medida de comparação90. 

   

  Aqui seria aplicável uma outra formulação mencionada por Robert Alexy, contida 

na assertiva de que “se houver uma razão suficiente para o dever de um tratamento 

desigual, então, o tratamento desigual é obrigatório”. Como bem aponta o jurista alemão, 

                                                
processo de interpretação constitucional estão potencialmente vinculados todos os órgãos estatais, todas as 

potências públicas, todos os cidadãos e grupos, não sendo possível estabelecer-se um elenco cerrado ou 

fixado com numerus clausus de intérpretes da Constituição.” (idem, p. 13) Essa tese parte do pressuposto 

de que o intérprete precisa viver a norma para aplicá-la melhor: “A ampliação do círculo dos intérpretes 

aqui sustentada é apenas a consequência da necessidade, por todos defendida, de integração da realidade 

no processo de interpretação. É que os intérpretes em sentido amplo compõem essa realidade pluralista. 
[...]. Qualquer intérprete é orientado pela teoria e pela práxis. Todavia, essa práxis não é, essencialmente, 

conformada pelos intérpretes oficias da Constituição.” (idem, pp. 30-31). Häberle ressalta, contudo, que a 

institucionalizar a interpretação dada pelos demais atores constitucionais não é tarefa fácil: (idem, p. 55) 

“Constitucionalizar formas e processo de participação é uma tarefa específica de uma teoria constitucional 

(procedimental). Para conteúdos e métodos, isto se aplica de forma limitada”. Vê-se, assim, que nem mesmo 

a tese da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição confere legitimidade aos intérpretes em sentido 

amplo para afastar normas constitucionais, pois apenas os intérpretes em sentido estrito têm competência 

para fazê-lo. Ou seja, no presente caso não como sustentar que um lançamento tributário vá contra uma lei 

que amplia direitos a partir de uma presunção constitucional.. 
90 A reiterada menção ao fato de que es 
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após apresentar a distinção entre igualdade jurídica e igualdade fática91,  conclui que, via 

de regra, há uma preferência pela primeira (igualdade jurídica), e que a segunda 

(igualdade fática) tem o papel de constituir a razão suficiente de um direito pleiteado para 

que ela (a igualdade fática) seja assegurada.  

 

  No caso em tela, repita-se, poder-se-ia argumentar, em nome do princípio do 

Estado Social, que a medida de comparação “residência” seria necessária para discriminar 

o capital estrangeiro com vistas a atingir a finalidade de proteger os interesses do capital 

nacional, ou seja, sendo tal proteção uma razão para argumentar que a regra de não 

discriminação prevista em lei fere o princípio maior de igualdade que somente se 

materializa quando os desiguais (capital estrangeiro e nacional) são tratados 

desigualmente.    

 

  A análise desta colisão de princípios, depende, em larga medida, da identificação 

e contextualização dos valores primordiais que foram resguardados pela CF/88, os quais 

servirão de guia para estabelecer os critérios de comparabilidade efetivos de modo a 

possibilitar a articulação do princípio da igualdade com os demais princípios também 

recepcionados pela CF/88, especialmente o da livre concorrência (art. 170, IV) e o da 

capacidade contributiva (art. 145, § 1º).  

 

  Embora, como se disse, não seja objetivo da presente pesquisa enfrentar o seu 

problema central sob o enfoque principiológico, dado que a Lei nº 4.131/62, ao regular o 

IED, criou uma regra expressa de igualdade entre o capital estrangeiro e o capital 

nacional, entendemos que a contextualização da igualdade no plano tributário a partir do 

pressuposto de que a CF/88 consagra um modelo de Estado Democrático e Social de 

Direito, que pode ser definido como o Estado Regulador, revela-se necessária para 

demonstrar que tal regra encontra-se em harmonia com o texto constitucional. É o que se 

fará a seguir. 

                                                
91 Tal distinção decorre de uma ambiguidade fundamental inerente à análise da igualdade, já mencionada 

no item anterior (um enunciado normativo quanto à igualdade de algo, implica, no plano fático em 

desigualdades). É que a igualdade jurídica está normalmente relacionada a atos, enquanto a igualdade fática, 

às consequências. Tratar igualmente um grupo a partir de um ato, significa aceitar que, no plano fático, 

haverá efeitos de desigualdade. A despeito das desigualdades no plano fático sempre existirem, elas 

somente poderão se sobrepor à norma jurídica de igualdade quando constituírem razão suficiente para um 

direito subjetivo definitivo sujeito a um tratamento jurídico desigual, a serviço de uma igualdade fática, 

somente se prevalecer sobre todos os outros princípios relevantes e colidentes. (vide Alexy, 2017, p. 416-

419).  
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1.3. Ordem Econômica no Estado Regulador: A Isonomia em face da livre 

concorrência. Da neutralidade tributária e da capacidade contributiva 

 

  O Estado Regulador é uma síntese superadora do Estado Liberal e do Estado 

Intervencionista. O Estado Liberal, caracteriza-se pelas regras de não intervenção e 

liberdade nas atividades sociais, ou seja, pela atuação estatal em caráter excepcional e 

residual, especialmente no campo econômico, de modo a deixar espaço para o livre curso 

da iniciativa privada (FONSECA, 2016, p. 41). Esta concepção de estado (liberal) era 

ancorada na ausência de intervenção estatal na economia. Apenas por meio da plena 

liberdade econômica dos agentes privados é que se poderia alcançar a justiça social.  

 

   Nesse contexto, os tributos tinham como finalidade financiar um Estado que tinha 

como objetivo preponderante assegurar a liberdade dos súditos. Ou seja, os tributos eram 

o preço a ser pago para que o Estado materializasse tal objetivo (SCHOUERI, 2017, p. 

35-36).  

 

  O Estado Intervencionista, por sua vez, fundado ideologicamente no socialismo 

(FONSECA, 2016, p. 41), surge com o objetivo de nortear a atividade estatal a partir da 

intervenção direta no domínio econômico, como forma de atenuar as distorções e 

desigualdades sociais, que impedem às pessoas menos favorecidas de acessarem a 

liberdade.  

 

  A liberdade, passa a ser vista sob a perspectiva coletiva e não mais individual. 

Nesse contexto, os tributos passam a servir como instrumento para o Estado atingir suas 

novas finalidades (SCHOEURI, 2017, p. 37), além de ter funções distributiva e alocativa 

(MUSGRAVE e MUSGRAVE, 1980, p. 3).  

 

  A intervenção direta estatal gerou, como consequência, o crescimento exponencial 

do Estado, de forma que o seu agigantamento começou a ser questionado quando se 

constatou que o seu tamanho e a sua alta arrecadação tributária não eram garantidores de 

que os objetivos acima pudessem era atingidos (SCHOEURI, 2017, p. 38). 
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  Segundo Celso Campilongo (1987, p. 18-21), o modelo de Estado Intervencionista 

do século XX alcançou patamares de intervenção nunca antes imaginados, com a atuação 

estatal direta no âmbito da iniciativa econômica, encontrando um esgotamento na década 

de 1980.  

 

  Para Niklas Luhmann (2007, p. 98), o esgotamento desse modelo não decorre da 

proteção estatal de direitos ou na consecução de fins de bem-estar para os seus cidadãos, 

mas na falta de compreensão dos limites da atuação direta estatal na economia e em outros 

subsistemas sociais.  

 

  Em suma, o Estado Intervencionista cede espaço para o Estado Regulador, que 

não abdica, propriamente, dos valores sociais que caracterizam o modelo 

intervencionista. Não obstante, o modelo regulador é marcado por mudanças estruturais 

significativas em relação ao intervencionista. A maior parte dessas diferenças estruturais 

entre um e outro está ligada às políticas adotadas. O Estado Regulador aposta mais em 

políticas reguladoras, que não são determinadas por dotações orçamentárias e receitas 

tributárias do governo, já que não envolvem dispêndio direto de recursos públicos 

(FONSECA, 2016, p. 53). 

 

  Pode-se dizer que o Estado passa a clamar para si a missão de ordenar e 

aperfeiçoar a sociedade, encarnando, sob o ponto de vista institucional, a ideologia 

progressista (PARGENDLER e SALAMA, 2013), que, na CF/88, encontra-se claramente 

consagrada em seu art. 3º92.  

 

  Assim, no âmbito do Estado, a regulação tem sido compreendida como uma 

atividade estatal de organização e disciplina da atividade econômica privada, 

desempenhada com o objetivo de manter o desenvolvimento da economia fundada na 

iniciativa privada de investimento e produção. A regulação da economia pelo Estado 

surge e cresce com o Estado Moderno e a consolidação do modo de produção capitalista 

(FONSECA, 2016, p. 51).  

                                                
92 “Art. 3º - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma 

sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 
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  Pode-se dizer que o instrumento para o exercício da liberdade coletiva já não mais 

será o Estado, nos moldes do modelo intervencionista, mas a própria sociedade. Do 

Estado Regulador espera-se a transparência, que se verá de há muito muito apontada 

como característica ideal de um sistema tributário, implicando a manutenção de um 

ambiente favorável a investimentos, com segurança jurídica, estabilidade e 

previsibilidade normativa. Nele o respeito a relações contratuais não é mais visto em 

perspectiva liberal individualista, mas em proveito do investimento, desenvolvimento 

econômico e, assim, da própria coletividade93.  

 

  Ou seja, a sociedade civil reserva seu espaço de liberdade para o atingimento de 

seus objetivos, que se confundem com os da coletividade. Assim, opõe-se o Estado 

Regulador à assertiva de que o tributo seja unicamente um meio para que o Estado 

assegure os direitos fundamentais. Se esses direitos também são garantidos pela 

sociedade, não se justifica a tributação que impede o florescimento de oportunidades para 

que se busque a justiça social - objetivo da Ordem Econômica, nos termos do art. 170 da 

CF/88, que deve ser construída a partir da valorização do trabalho e da livre-iniciativa 

(SCHOUERI, 2017, p. 39-41).  

 

  Para efeito do presente trabalho, a expressão “Ordem Econômica” deve ser 

entendida como um conjunto de princípios jurídicos e de normas previstas na CF/88 que 

regulam o comportamento dos agentes econômicos (GRAU, 2010, p. 58-68). E dentre 

tais princípios há também o da livre concorrência que, constitui, a nosso ver, um dos seus 

valores fundantes, conforme se abstrai do art. 170, IV94, da CF/88.  

 

  A despeito da atividade estatal ser efetuada com vistas a estimular o livre jogo de 

mercado, isto não se confunde com a atuação livre e arbitrária de seus agentes, tal como 

                                                
93 Para realizar os ditames de tal Estado, dentre os quais se encontra a tributação justa, do ponto de vista 

distributivo, o papel da tributação, também será o de assegurar aos contribuintes uma distribuição 

proporcional dos ônus e bônus da tributação. (PISCITELLI, 2012) 
94 “Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 

por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios:(...) IV - livre concorrência;” 
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no modelo liberal. Pelo contrário: busca-se defender a concorrência, em si mesmo 

considerada95.  

 

  Ou seja, o Estado deve oferecer condições iguais a todos os agentes privados – 

considerados de maneira difusa, enquanto coletividade – cabendo a ele o papel de 

vigilância, e controle das atividades praticadas sem o atendimento da função social que a 

CF/88 estabelece, bem como de zelar pela preservação dos interesses da coletividade. E 

assim o faz ao evitar gestões realizadas no sentido de limitar o direito de participação de 

outros agentes, por força de mecanismos abusivos ou de tratamento infraconstitucional 

que os coloque em situação anti-isonômica, impondo maior onerosidade a alguns deles.  

 

  Nesse sentido, vide Tércio Ferraz Jr. (2005, p. 732), para quem a neutralidade 

concorrencial confere igualdade de oportunidades aos agentes econômicos. 

 

  Ante as considerações acima, pergunta-se: como situar o princípio da igualdade 

tributária no âmbito do Estado Regulador, e, consequentemente, da CF/88?   

 

  Para Klaus Tipke (1984, p. 520), é por meio dele que se obtém coerência no 

sistema jurídico, já que é um princípio formal de Justiça. Em termos diretos, é a partir da 

sua articulação com os demais princípios consagrados pelo ordenamento jurídico que se 

evita a incoerência do sistema como um todo.  

 

  O princípio da igualdade, segundo Tércio Ferraz Júnior (1990, p. 325), imprime 

caráter de racionalidade, que preside permanentemente e constantemente o sentido do 

jogo sem fim do direito. 

 

  E é justamente no campo das atividades econômicas que a aplicação do princípio 

da igualdade tributária tem tido atuação intensa (COSTA, 2003, p. 38) 96, e que, nesse 

contexto, o que inspira a declaração do direito de igualdade perante a lei é a convicção de 

                                                
95 Nesse sentido, o art. 174 da CF/88 determina que lei deve reprimir o abuso de poder econômico, que vise 

à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”. 
96 Embora também seja endereçado a outros domínios, o fato é que, atualmente, são remotos os riscos de 

que se estabeleça uma ordem social fundada na discriminação de pessoas ou de classes sociais. 
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que uma determinada ordem econômica deve ter como categoria lógica, ética e jurídica a 

livre concorrência (CAMPOS, 1956, p. 17).  

 

  Ou seja, a partir de um plano jurídico-formal há que se ter imparcialidade dos atos 

soberanos com vistas assegurar um ambiente de igualdade na concorrência, derivada de 

um ambiente de livre iniciativa, de modo a conferir equidade na distribuição de carga 

tributária entre os contribuintes e a consequente promoção da justiça social. 

 

  Surge, então, a noção de neutralidade tributária, bem definida por Fernando Zilveti 

(2005, p. 24-25; 27): 

 

Dentre os diversos princípios que gravitam ao redor do princípio da 

igualdade na tributação, figura da neutralidade tributária. Considera-se 

neutro o sistema tributário que não interfira na otimização da alocação 

de meios de produção, que não provoque distorções e, assim, confira 

segurança jurídica para o livre exercício da atividade empresarial. A 

ideia-força contida na neutralidade propõe que se evite onerar a força 

econômica do contribuinte-empresa, ao mesmo tempo em que se 

alcance a força econômica do consumidor. 

A neutralidade realiza o princípio da igualdade na tributação. 

  A neutralidade tributária, prossegue o autor, “milita em prol da coerência do 

sistema jurídico” (idem, p. 25).  

 

  Desta feita, pode-se dizer, de forma mais singela, que ela é alcançada quando se 

evita a produção de regimes tributários que desequiparam sujeitos que estão em situações 

equivalentes implicando vantagem econômica para um em detrimento do outro. Por isso 

mesmo, no exame da ofensa ao primado da proteção à livre concorrência, mormente no 

que pertine ao subdomínio das normas jurídicas tributárias, cumpre também examiná-lo 

à luz do princípio da igualdade tributária, insculpido, como já dito, no art. 150, II, da 

CF/88. 

 

  Para Paulo Caliendo, a neutralidade tributária estabelece um valor ou fim, qual 

seja, diminuir legitimamente os efeitos da tributação sobre a decisão dos agentes 

econômicos, evitando distorções e consequente ineficiência do sistema econômico. A 

busca de um “sistema tributário ótimo”, ou seja, que realize as suas funções de 
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financiamento de políticas públicas, promoção dos direitos fundamentais, evitando ao 

máximo interferências nas decisões econômicas é o grande desiderato do direito tributário 

(CALIENDO, 2006, p. 540).  

 

  Note-se que tal princípio não significa a não interferência do tributo sobre a 

economia, mas, em uma acepção mais restrita, a neutralidade da tributação em relação à 

livre concorrência, visando garantir um ambiente de igualdade de condições competitivas. 

Em outras palavras, a neutralidade tributária é a materialização do princípio da igualdade 

tributária, sendo, portanto, um mandamento de otimização, que busca, ao máximo 

possível, igualar a carga tributária entre os agentes econômicos (SCHOUERI, 2017, p. 

382). Representa, no direito, a tentativa de ponderar a eficiência econômica e a equidade 

(CALIENDO, 2006, p. 539), conceitos muito discutidos na ciência econômica, no âmbito 

da dinâmica da tributação97.  

 

  Para tanto, quando, por meio de normas tributárias indutoras, buscar-se regular o 

mercado, há que se ter em mente que esse tipo de medida pode estar em absoluta 

consonância com o referido princípio, já que, repita-se, a Ordem Econômica no Estado 

Regulador concebe a livre concorrência, derivada de um ambiente de livre iniciativa, 

como um valor fundamental para que se alcance a justiça social.  

 

  Deste modo, diante de distorções que ponham em xeque tal valor, a norma 

tributária indutora, ainda que crie discriminações, é elemento legítimo de intervenção no 

domínio econômico. Vale dizer, em nome da igualdade de condições entre os agentes 

                                                
97 A dinâmica da tributação é um dos temas mais complexos da atualidade. Considerando que os tributos 

constituem a maior fonte de financiamento do Estado, a sua análise acaba por ser largamente política, de 

maneira que os institutos de direito e de economia são constantemente sopesados e relativizados em função 

de valores que sejam mais ou menos caros para uma determinada sociedade em um determinado tempo 

histórico. A tributação, a nosso ver, constitui ponto de intersecção entre a Política , a Economia e o Direito, 

sendo, portanto, fenômeno intersistêmico. Paulo Caliendo propõe, ancorado na teoria dos sistemas sociais 

de Niklas Luhmann, “(...) que uma teoria sistêmica da tributação deveria considerar que o princípio da 

neutralidade tributária pode ser lido como o modo do sistema jurídico proceder o correto filtro para as 

informações advindas do subsistema da economia sobre a tributação e, assim, indicar como devem ser as 

expectativas dos agentes” (2006, p. 513). No contexto do Estado Regulador, é impossível discutir o 

fenômeno da tributação sem pensar em seus impactos distributivos. Logo, não se pode pensá-la, por 
exemplo, apenas sob o impacto da eficiência econômica. Melhor dizendo, é preciso inserir a busca por 

equidade como elemento intrínseco ao próprio conceito de eficiência econômica. Para ilustrar o afirmado, 

é sabido que a incidência tributária sobre bens cuja demanda seja inelástica tende a maximizar a 

arrecadação. O problema é que tal tributação certamente recairá sobre os mais pobres, e, com isto estaremos 

diante de uma tributação que trará à tona a discussão quanto à isonomia e a neutralidade, além do conhecido 

trade-off entre eficiência e equidade.  
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econômicos e da livre concorrência, criam-se discriminações inatacáveis sob o prisma da 

igualdade.  

 

  O que se quer demonstrar é que a Ordem Econômica criada pela CF/88 busca 

conjugar o princípio da livre concorrência com o da igualdade tributária.  

 

  Isto é, a liberdade está entre os possíveis campos de aplicação da igualdade e a 

igualdade está entre os possíveis padrões de distribuição da liberdade, premissa que 

supera a ideia de que tais valores são necessariamente antagônicos98. 

 

   Como, então, identificar em quais situações serão legítimas as discriminações que 

desequiparem contribuintes, sem que se ofenda os valores prestigiados na CF/88? 

 

  Conforme mencionado no tópico anterior, só pode haver diferenciações baseadas 

em medidas de comparação que mantenham uma relação fundada e conjugada de 

pertinência com a finalidade que justifica a sua utilização.  

 

  Há normas tributárias que, conforme estabelecido pela CF/88, possuem finalidade 

extrafiscal, e se prestam para que o Governo, dentre outros objetivos, intervenha no 

domínio econômico, com vistas a assegurar a livre concorrência, e, com isto, buscar a 

neutralidade concorrencial e tributária.   

 

  Há aqueles, como André Folloni (2014, p. 205), que falam em tributos 

extrafiscais, que: 

(...) em sentido estrito, são aqueles concebidos com finalidade diversa 

da arrecadação: seu objetivo principal é induzir os contribuintes a 

fazerem ou a não fazerem algo. Objetivam influenciar na tomada de 

decisão dos cidadãos, direcionar os comportamentos socioeconômicos, 

estimulando-os ou desestimulando-os, ao torná-los, por meio da 

exação, mais ou menos custosos.  

 

  Parece-nos que a extrafiscalidade é uma finalidade da norma tributária, que, como 

se verá, é relevante para fins da realização da igualdade em matéria tributária.   

 

                                                
98 Nesse sentido, vide Sen (2001, p. 54). 
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  O aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e dos impostos 

aduaneiros (II, dentre outros), por exemplo, afasta dos contribuintes as garantias 

constitucionais da anterioridade (art. 150, III, b, combinado com o art. 150§ 1º) e da 

Legalidade (art. 150, I combinado com o § 1º do art. 153). Esses são dois exemplos de 

que possibilitam ao Poder Executivo o utilizá-los como instrumento para intervir no 

mercado e induzir determinados comportamentos.  

 

  Veja-se, também, o exemplo das Contribuições de Intervenção no Domínio 

Econômico (CIDE), contribuições também talhadas para esta finalidade, conforme art. 

149 da CF/88. A seletividade, constitucionalmente prevista para o IPI e o ICMS, também 

constitui critério de discriminação previsto para estabelecer tratamento tributário 

diferenciado.  

 

  Além da finalidade extrafiscal há aquelas normas tributárias que possuem mera 

finalidade fiscal. Referem-se a regras com intenção preponderante arrecadatória, e têm 

como único critério de discriminação constitucionalmente previsto para que justifique a 

sua imposição de forma diferenciada o princípio da capacidade contributiva99. Em outras 

palavras, o ato de não discriminar os contribuintes que se encontram em situação 

equivalente, e diferenciar, na medida das desigualdades, os contribuintes em situação não 

equivalente, deve ser feito tomando-se, como parâmetro de medida de equivalência, a 

capacidade contributiva (FOLLONI, 2014, p. 201-220). 

 

  Referido princípio, também um mandamento de otimização, encontra-se previsto 

na CF/88 no § 1º do art. 145, da CF/88, e estabelece que 

(...) sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 

graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado 

à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a 

esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos 

termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas 

do contribuinte. 

 

  Regina Helena Costa (2003, p. 107) a define como: 

(...) a aptidão da pessoa colocada na posição de destinatário legal 

tributário para suportar a carga tributária, numa obrigação cujo objeto é 

                                                
99 Nesse mesmo sentido, vide Ávila (2015, p. 165).  
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o pagamento do imposto, sem o perecimento da riqueza lastreadora da 

tributação.  

 

  Para Tahiane Piscitelli a (2012, p. 963-964): 

 

(...) capacidade econômica revela a habilidade que o sujeito passivo tem 

de obter rendimentos e manifestar riqueza. No geral, todos aqueles que 

possuem um trabalho remunerado manifestam tal capacidade. Contudo, 

isso não implica necessariamente a existência de capacidade 

contributiva e, assim, dever de pagar, por exemplo, o imposto sobre os 

rendimentos obtidos com o trabalho. A capacidade contributiva é uma 

capacidade econômica específica, relacionada ao pagamento de 

tributos. Ou seja, o sujeito, além de auferir renda, o faz em um patamar 

que justifica a tributação pelo imposto de renda. Essa pessoa tem 

capacidade de contribuir com as despesas do Estado e, assim, será 

atingida  pela tributação, conforme os critérios próprios desse imposto. 

Nesse sentido, há técnicas para a aferição da capacidade econômica, 

com vistas ao atingimento da capacidade contributiva, tais como 

proporcionalidade, seletividade, progressividade e diferenciação de 

alíquotas. 

 

  Com relação ao IR, que, em princípio não costuma ter finalidade extrafiscal, o 

legislador ordinário optou por adotar a progressividade como meio para atingir a 

capacidade contributiva dos contribuintes. Assim, aqueles que auferem mais renda pagam 

mais, não apenas proporcionalmente, mas em maior percentual incidente sobre a renda 

auferida, do que os contribuintes que auferem menos renda.  

 

  Esse exemplo demonstra que o auferimento de um mesmo nível de renda entre 

contribuintes é revelador de capacidade contributiva equivalente entre eles, de modo que 

a cobrança diferenciada, em percentuais distintos, daqueles contribuintes que se 

encontrem em outros níveis de renda não fere o princípio da isonomia tributária porque, 

no contexto de uma Ordem Econômica regida pelo princípio da livre concorrência – o 

qual tem como regra intrínseca a realização da própria neutralidade tributária -, ele 

constitui um meio de o Estado intervir na esfera econômica de modo a perseguir a justiça 

social100.  

                                                
100 Nesse sentido, Klaus Tipke (1984, p. 527) faz menção ao entendimento do Tribunal Constitucional 

Federal Alemão que “pôs apoditicamente em relação às alíquotas progressivas do imposto de renda com o 

princípio da igualdade”. Para o autor, a progressividade rompe com a igualdade, porém tal rompimento é 

justificado  pelo princípio do Estado Social, que tem por objetivo, entre outros, a distribuição da renda e do 

patrimônio, a correção da distribuição de riqueza.  
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  A complexidade da questão aumenta se o IR, que não é um tributo concebido para 

ter finalidade extrafiscal, passa a ser utilizado com tal função, como no caso dos artigos 

7º e 8º da Lei nº 9.532/9 que instituíram a dedução fiscal do ágio, nos termos em que 

expusemos na Seção 1, da Parte I retro101.  

 

  Referido diploma legal, como lembra o ex Conselheiro do CARF Marcos Takata 

(2016, p. 464) induz comportamento dos agentes econômicos, sendo tal dedução fiscal 

estimulada pela lei. 

 

  Nesse caso, eventual restrição à igualdade está sujeita ao controle de 

proporcionalidade: a função extrafiscal dos tributos será válida quando, fundada na 

promoção de finalidade constitucionalmente contemplada, for adequada para a promoção 

dessa finalidade; necessária, diante dos direitos que acaba por restringir e de outras 

medidas que poderiam ser tão adequadas quanto ela, mas menos restritivas; e 

proporcional, também diante desses direitos. Uma vez que a igualdade é presumida e 

constitui um direito com inegável e evidente privilégio abstrato e axiológico 

constitucional, restringi-la envolve razões de relevância ímpar e carga argumentativa 

especialmente forte (FOLLONI, 2014, p. 218).  

 

  Para Klaus Tipke (1984, p. 526): 

(...) a intervenção regulatória na economia é especialmente inadequada 

quando não se chega a conhecer nenhum motivo ou quando a regulação 

para alcançar o objetivo colimado é imprópria à matéria ou 

desproporcionada. 

 

   Em face do exposto, verifica-se que CF/88 prestigia valores e princípios 

fundamentais, dentre eles a capacidade contributiva e o princípio da livre concorrência 

(os quais no âmbito do Estado Regulador são todos regidos a partir do ideal de igualdade 

                                                
101 Novamente, enfatizamos o fato que, seja como benefício fiscal em sentido estrito, seja como uma regra 

especial de dedutibilidade, é incontroverso, como já demonstrado, que a dedução fiscal do ágio é indutora 

de comportamentos dos agentes econômicos. Tanto é assim, que a pesquisa empírica empreendida neste 

trabalho demonstra que a regra que prevê a dedução fiscal do ágio na apuração do IR gerou, no plano 

concreto de aplicação do direito, a consecução de uma série de operações que objetivavam dela fruir. É um 

fato incontroverso, portanto, que tal dedução estimulou aquisições de controles societários, tal como 

demonstrado na Seção 2 da Parte I retro, assim como os 289 casos mapeados por ocasião da pesquisa 

empírica a que se refere a Seção 3 da Parte I.  
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tributária, de onde também se extrai a noção de neutralidade tributária), que, a depender 

da maneira como são articulados podem fundamentar regras de discriminação, assim 

como regras de não discriminação em matéria tributária. 

 

  Os referidos princípios são mandamentos de otimização, e podem ser aplicados 

de forma mais ou menos intensa, sem que isto comprometa a sua validade. Nesse contexto 

há que se buscar ponderá-los, a partir da CF/88, com os fins de uma Ordem Econômica 

nela concebida, e no contexto do Estado Regulador. 

 

  Ante as considerações acima, cumpre-nos lançar mão da seguinte pergunta: é 

arbitrário estabelecer um critério de discriminação que presume, de forma absoluta, que 

o capital estrangeiro não está em situação equivalente se comparado ao capital nacional?  

 

  Parece-nos que o caminho mais adequado para enfrentar esta questão envolve, de 

início, a análise da evolução de como as distinções entre o capital estrangeiro e o capital 

nacional foram reguladas ao longo do tempo no âmbito dos nossos tribunais, diante do 

texto constitucional, que, diga-se de passagem, sofreu alterações significativas em 

meados da década de 1990. É o que faremos na próxima seção.  
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2. A NÃO DISCRIMINAÇÃO DO CAPITAL ESTRANGEIRO: CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL E LEI Nº 4.131/62 

 

2.1. Discriminação do capital estrangeiro em face da Constituição Federal, após a 

Emenda Constitucional nº 6 de 1995 

 

  A Emenda Constitucional nº 6, de 15/08/1995 (EC 6/95), revogou o art. 171, da 

CF/88, que assim dispunha: 

 

Art. 171. São consideradas: 

   

I - empresa brasileira a constituída sob as leis brasileiras e que tenha 

sua sede e administração no País; 

 

II - empresa brasileira de capital nacional aquela cujo controle efetivo 

esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de 

pessoas físicas domiciliadas e residentes no País ou de entidades de 

direito público interno, entendendo-se por controle efetivo da empresa 

a titularidade da maioria de seu capital votante e o exercício, de fato e 

de direito, do poder decisório para gerir suas atividades.   

§ 1º - A lei poderá, em relação à empresa brasileira de capital nacional:  

I - conceder proteção e benefícios especiais temporários para 

desenvolver atividades consideradas estratégicas para a defesa nacional 

ou imprescindíveis ao desenvolvimento do País;  

 

II - estabelecer, sempre que considerar um setor imprescindível ao 

desenvolvimento tecnológico nacional, entre outras condições e 

requisitos:  

a) a exigência de que o controle referido no inciso II do "caput" se 

estenda às atividades tecnológicas da empresa, assim entendido o 

exercício, de fato e de direito, do poder decisório para desenvolver ou 

absorver tecnologia; 

  

b) percentuais de participação, no capital, de pessoas físicas 

domiciliadas e residentes no País ou entidades de direito público 

interno.  

 

§ 2º - Na aquisição de bens e serviços, o Poder Público dará tratamento 

preferencial, nos termos da lei, à empresa brasileira de capital 

nacional.      
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  Observa-se que o art. 171, da CF/88 possibilitava tratamento mais benéfico para 

“empresa brasileira de capital nacional”, a qual era definida como a pessoa jurídica 

controlada, direta ou indiretamente, por residente e domiciliada no Brasil. Desse modo, 

companhia estabelecida no Brasil, mas controlada por domiciliado no exterior, não 

concorreria, por exemplo, em igualdade de condições com “empresa brasileira de capital 

nacional” na aquisição de bens e serviços feita pelo Poder Público. A pessoa jurídica 

controlada por residente e domiciliado no país teria tratamento mais benéfico. 

 

  José Afonso da Silva (2008, p. 715) assevera que o art. 171, da Constituição 

resultou de profundo debate na Assembleia Nacional Constituinte, mas que:  

(...) no fim das contas, as correntes divergentes chegaram a um acordo 

sobre o tema, que traduziram no art. 171, I [...] Era um sistema de defesa 

da economia nacional, que servia de barreira aos malefícios da 

globalização.(ibidem) 

 

  A despeito de o conceito de empresa nacional ter sido “um dos mais debatidos e 

controvertidos no seio da Assembleia Nacional Constitucional” (ibidem), apenas sete 

anos após a promulgação da CF/88, ele foi retirado do ordenamento jurídico brasileiro.  

 

  Eros Grau (2010, p. 267-268) afirma que o fundamento para a revogação do art. 

171, da CF/88, foi o fato de que “a distinção entre empresa brasileira e empresa brasileira 

de capital nacional seria perniciosa ao interesse nacional, visto que essa distinção criaria 

obstáculos ao investimento de capitais estrangeiros no Brasil”. Ressalte-se que, no âmbito 

da ciência econômica, o IDE possibilita que as empresas de capital nacional absorvam 

tecnologia das empresas de capital estrangeiro que investem no Brasil 102. 

 

  Desse modo, parece-nos que, desde 15 de agosto de 1995, quando foi revogado o 

art. 171, da CF/88, a ordem constitucional brasileira não estabelece, como regra geral, 

distinção de tratamento entre “empresa brasileira de capital nacional”, quando o controle 

do capital social é de titularidade de residente, e “empresa brasileira”, quando o controle 

                                                

102 Nesse sentido, vide artigo da lavra de Marta Cristiane Timóteo Rossi, Gervásio Ferreira dos Santos e 

André Luís Mota dos Santos (2017), demonstrando que o IDE gera benefícios de produtividade às empresas 
nacionais. Mais especificamente, demonstrou-se que a interação das empresas brasileiras com as 

estrangeiras gerou absorção de conhecimento tecnológico destas por aquelas.  
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é detido por não residente. Atualmente, o discrímen só é permitido quando expressamente 

previsto na própria CF/88, a exemplo do disposto no art. 222. Vejamos103: 

 

Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou 

naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas 

sob as leis brasileiras e que tenham sede no País.   

 

§ 1º Em qualquer caso, pelo menos setenta por cento do capital total e 

do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e 

de sons e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a 

brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, que exercerão 

obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da 

programação.   

 

§ 2º A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da 

programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou 

naturalizados há mais de dez anos, em qualquer meio de comunicação 

social.   

 

§ 3º Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da 

tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os 

princípios enunciados no art. 221, na forma de lei específica, que 

também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução 

de produções nacionais.   

 

§ 4º Lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas empresas 

de que trata o § 1º.   

 

§ 5º As alterações de controle societário das empresas de que trata o § 

1º serão comunicadas ao Congresso Nacional. 

 

  Assim, parece-nos que o regramento jurídico do capital estrangeiro no país, que 

deve ser imposto por meio de norma infraconstitucional, nos termos do art. 172 da 

CF/88104, deve ser feito tendo como norte a EC 6/95.  

 

  Esse é, inclusive, o entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, que, em 14/12/2016, julgou processo que discutia a possibilidade de não-

                                                
103 Esse entendimento é esposado por Celso Ribeiro Bastos (2000, p. 102), Doutor e Livre docente pela 

PUC de São Paulo, e pelo ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, Célio Borja (2008, p. 36-42). 
104 “Art. 172. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, 

incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros.” 
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residente, direta ou indiretamente, participar do capital social de empresas de segurança 

patrimonial (Mandado de Segurança nº 19.088/DF – MS 19.088). 

 

  A Associação Brasileira de Transporte de Valores (ABTV) impetrou Mandado de 

Segurança contra portaria do Ministério da Justiça (MJ) que admitiu a aquisição de quotas 

de sociedade dedicada à segurança patrimonial por outra sociedade nacional, esta última 

com capital indireta e parcialmente estrangeiro.  

 

  A ABTV argumentou que a portaria do MJ não respeitou o art. 11, da Lei nº 

7.102/1983, que assim dispõe: “Art. 11 - A propriedade e a administração das empresas 

especializadas que vierem a se constituir são vedadas a estrangeiros.” 

  

  A Primeira Seção do STJ, por maioria (8 votos a 1)105, decidiu que o art. 11, da 

Lei nº 7.102/83, hoje, deve ser interpretado nos termos da EC 6/95, que revogou o art. 

171, da CF/88. Em razão dos argumentos ali constantes, transcrevemos a íntegra deste 

trecho do acórdão: 

 

A questão de fundo a ser resolvida é se é possível que empresa que atua 

no setor de segurança privada tenha sócios estrangeiros ou, como no 

caso concreto, tenha entre os seus sócios outra empresa que, por sua 

vez, tenha participação de capital estrangeiro. 

 

Alega a impetrante que isso não seria possível por força da Lei 

7.102/83, que dispõe sobre segurança para estabelecimentos 

financeiros, estipula normas para constituição e funcionamento das 

empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de 

transporte de valores, cujo art. 11 dispõe: 

 

Art. 11. A propriedade e a administração das empresas especializadas 

que vierem a se constituir são vedadas a estrangeiros 

 

Contudo, tenho que o referido dispositivo, editado na ordem 

constitucional anterior à Constituição de 1988 foi recepcionado por 

esta, mas foi parcialmente revogado, visto que seu alcance tornou-se 

muito menor, a partir da Emenda Constitucional 6. 

 

                                                
105 "A Seção, por maioria, vencido o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, denegou a segurança, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator." Os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete 

Magalhães, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Francisco Falcão votaram com o Sr. 

Ministro Relator. 
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O dispositivo teria sido inicialmente integralmente recepcionado pela 

Constituição de 1988, já que esta, em seu artigo 171, distinguiu empresa 

brasileira de empresa brasileira de capital nacional, permitindo que 

determinados setores de atividades fossem reservados apenas às 

segundas. 

 

Confira-se o antigo artigo 171 da Constituição, em sua redação original: 

 

Art. 171. São consideradas: I - empresa brasileira a constituída sob as 

leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País; II - 

empresa brasileira de capital nacional aquela cujo controle efetivo 

esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de 

pessoas físicas domiciliadas e residentes no País ou de entidades de 

direito público interno, entendendo-se por controle efetivo da empresa 

a titularidade da maioria de seu capital votante e o exercício, de fato e 

de direito, do poder decisório para gerir suas atividades. § 1º - A lei 

poderá, em relação à empresa brasileira de capital nacional: I - conceder 

proteção e benefícios especiais temporários para desenvolver atividades 

consideradas estratégicas para a defesa nacional ou imprescindíveis ao 

desenvolvimento do País; II - estabelecer, sempre que considerar um 

setor imprescindível ao desenvolvimento tecnológico nacional, entre 

outras condições e requisitos: a) a exigência de que o controle referido 

no inciso II do "caput" se estenda às atividades tecnológicas da empresa, 

assim entendido o exercício, de fato e de direito, do poder decisório 

para desenvolver ou absorver tecnologia; b) percentuais de 

participação, no capital, de pessoas físicas domiciliadas e residentes no 

País ou entidades de direito público interno. § 2º - Na aquisição de bens 

e serviços, o Poder Público dará tratamento preferencial, nos termos da 

lei, à empresa brasileira de capital nacional. 

 

Entretanto, o referido dispositivo foi explicitamente revogado pelo 

artigo 3º da Emenda Constitucional 6, de 15 de agosto de 1995, e caíram 

as discriminações contra empresas brasileiras fundadas na origem do 

seu capital, salvo raros casos objeto de tratamento constitucional 

específico. 

 

A partir da Emenda 6, a lei não mais pode discriminar entre empresa 

brasileira de capital nacional e empresa brasileira de capital estrangeiro, 

ou seja, desde que uma empresa seja brasileira (constituída no Brasil e 

sujeita às leis brasileiras), a origem do seu capital é irrelevante. 

 

Tal tipo de discriminação só seria possível, hoje, nos casos previstos na 

própria Constituição, como ocorre com as empresas jornalísticas e de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens, objeto de tratamento especial 

no artigo 222 da Constituição.  

 

É certo que o artigo 172 da Constituição estabelece que “a lei 

disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital 
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estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de 

lucros”. Tal dispositivo, entretanto, não admite interpretação que 

permita restrições em setores não explicitamente previstos na 

Constituição, pois isso nulificaria a revogação do artigo 171 pela 

Emenda 6, de 1995.  

 

Consequentemente, hoje, a interpretação conforme a constituição do 

art. 11 da Lei 7.102/83 deve ser a de que ele veda apenas que empresas 

constituídas no exterior atuem no setor de segurança privada. Todavia, 

empresas que sejam constituídas sob as leis brasileiras e que tenham 

sua sede e administração no País são empresas brasileiras, na exata 

dicção do art. 1.126 do Código Civil, sendo irrelevante que tenham na 

sua composição societária, direta ou indiretamente, participação ou 

controle pelo capital estrangeiro. 

 

  Tercio Sampaio Ferraz (apud MOURA, 2017) ao se manifestar sobre esse tema 

entendeu ser a vedação ao capital estrangeiro inconstitucional, quer por força do regime 

constitucional contido no art. 172 da CF, quer por força do princípio da livre concorrência. 

 

  O Acórdão acima, tal como fizemos anteriormente, também se refere ao art. 172, 

da CF/88, que assim estabelece: “Art. 172. A lei disciplinará, com base no interesse 

nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e 

regulará a remessa de lucros”. 

 

  Parece-nos, portanto, que a CF/88, com exceção dos casos em que dispõe, não 

impõe discriminações como forma de aplicação do princípio da igualdade tributária, 

relativamente ao capital estrangeiro, fato este que implica dizer que há uma presunção de 

que ele se encontra em situação de equivalência com o capital nacional.  

 

  A nosso ver, isso não significa, necessariamente, que o legislador ordinário esteja 

impedido de instituir discriminações entre eles, desde que devidamente justificadas (vide 

item 1.2 da seção anterior). Tais distinções eventualmente previstas em lei somente 

poderão ser avaliadas diante das situações concretas que, de acordo com o poder 

legislativo, sejam necessárias para assegurar finalidades constitucionais vinculadas a 

outros valores assegurados pela carta maior.  
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  De todo modo, dentre as disciplinas legais que tratam do capital estrangeiro, 

interessa-nos tratar, particularmente, do diploma legal que rege o IED não especulativo, 

qual seja, a Lei nº 4.131/62, que, como pretendemos demonstrar, não só não criou 

distinções em matéria tributária, como ratificou a presunção constitucional por meio de 

uma regra de não discriminação.  

 

  Mais especificamente, proibiu a utilização da residência como medida de 

comparação utilizável para fins de criar desequiparações entre ele e o capital nacional. A 

existência de uma regra legal expressa, nesse sentido, vincula, como se demonstrará a 

seguir, os atos das autoridades fiscais, que não os podem praticar de forma a gerar 

consequências jurídicas a ela contrárias. 

 

  Particularmente em relação ao capital estrangeiro, buscou-se demonstrar que a 

CF/88 estabeleceu como princípio (ou seja, como um mandamento de otimização) o 

tratamento igual entre o capital estrangeiro e o nacional, notadamente após a Emenda 

Constitucional nº 06/95, que revogou o art. 171 da CF/88.  E que este comando geral de 

igualdade, embora não absoluto (por não gerar uma equiparação automática entre capital 

estrangeiro e o nacional, para fins de tratamento tributário idêntico) prescreve que o 

legislador somente pode estabelecer diferenciações justificadas e não arbitrárias entre os 

contribuintes. Nas já citadas palavras de Humberto Ávila (2015, p.126), este só poderá 

estabelecer diferenciações baseadas em medidas de comparação que mantenham uma 

relação fundada e conjugada de pertinência com finalidade que justifica a sua utilização.  

 

  Assim, quando o legislador estabelece a igualdade entre o capital estrangeiro e o 

capital nacional relativamente à modalidade do IED, apenas ratifica este comando geral, 

de modo que não precisa justificar o tratamento igual. Tal ônus de justificação ocorreria 

apenas em relação ao tratamento desigual.  
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2.2. Lei nº 4.131/62: O capital estrangeiro e a regra de não discriminação. O caso 

Volvo e tratados internacionais 

 

  O conceito de capital estrangeiro está previsto no art. 1º da Lei nº 4.131/62. 

Confira-se: 

 

Art. 1º Consideram-se capitais estrangeiros, para os efeitos desta lei, os 

bens, máquinas e equipamentos, entrados no Brasil sem dispêndio 

inicial de divisas, destinados à produção de bens ou serviços, bem como 

os recursos financeiros ou monetários, introduzidos no país, para 

aplicação em atividades econômicas desde que, em ambas as hipóteses, 

pertençam a pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou 

com sede no exterior. 

 

  Depreende-se do texto legal que “capital estrangeiro” corresponde tanto a pecúnia 

quanto a ativo não circulante de propriedade de não residente, introduzidos no país para 

aplicação em atividade econômica. Ou seja, é inquestionável que a aquisição de 

participação societária em holdings, mediante aporte efetivo de ativos de todo tipo 

efetuado por não residentes, enquadra-se no conceito legal de capital estrangeiro.    

 

  O art. 2º do mesmo diploma, por sua vez, estabelece a regra da isonomia entre o 

capital estrangeiro e o capital nacional: 

 

Art. 2º Ao capital estrangeiro que se investir no País, será dispensado 

tratamento jurídico idêntico ao concedido ao capital nacional em 

igualdade de condições, sendo vedadas quaisquer discriminações não 

previstas na presente lei. 

 

  Ou seja, parece-nos claro, assim como para Heleno Tôrres, que a restrição ao uso 

de tratamentos diferenciados, segundo a referida lei, está baseado no critério de 

residência. Ou seja, a residência do capital investido foi o critério utilizado para qualificar 

de “estrangeiro” o capital que ingressa na jurisdição brasileira como investimento, de 

sorte que o titular do capital estrangeiro só poderá ser pessoa física ou jurídica domiciliada 

no exterior (TORRES, 2002, p. 36).  
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  A lacuna na literatura nacional acerca desse dispositivo legal dá conta de que a 

regra de não discriminação nele prevista constitui um comando específico, derivado do 

princípio geral da igualdade, que determina a vedação à instituição de quaisquer 

discriminações entre investidores não residentes e investidores residentes no país, salvo 

aquelas previstas na própria lei.  

 

  Herculano Fonseca (1963, p. 67), ao comentar a Lei nº 4.131/62, manifestou-se 

que: 

 

O princípio de igualdade de tratamento jurídico entre capitais nacionais 

e estrangeiros é salutar e, mesmo, indispensável em países, como o 

Brasil, em processo de desenvolvimento. Como é sabido, uma das 

condições básicas para a criação e manutenção de um clima favorável 

aos investimentos de capitais estrangeiros consiste na garantia que se 

possa oferecer aos investidores alienígenas de que não sofrerão 

discriminações de tratamento com relação aos investidores nacionais. 

Além disso, em todos os países que atravessam uma fase de rápido 

crescimento econômico, verificam-se desequilíbrios e tensões, próprios 

do estágio que atravessam, que tendem a tornar mais difíceis as relações 

entre capitais locais e capitais controlados do exterior. Por isso se torna 

indispensável que o estatuto do regime de capitais estrangeiros, 

estabeleça, claramente, quais são os direito e obrigações a que estarão 

sujeitos os titulares dêsses capitais. 

 

(...) Quis o legislador, na lei sôbre capitais estrangeiros, que êstes 

gozassem de tôdas as garantias e o que não sofressem outras 

discriminações senão as previstas na Lei nº 4.131. Essa qualificação é 

muito útil e evita que, em  virtude de Decretos, Instruções  ou Portarias, 

se pretenda acrescentar restrições outras, que possam perturbar os 

investimentos estrangeiros e criar um clima menos favorável para 

aquêles que confiem no País e para êle tragam seus bens e direitos.  

   

  Para Attila Andrade (2009, p. 35): 

 

O princípio da isonomia a que nos referimos é uma condição mínima 

de segurança que um pais importador ou receptor de capitais pode 

oferecer aos investidores estrangeiros. Sem estas perspectivas de que 

não sofrerão discriminações injustificadas e ao arrepio da lei vigente, 

os investidores se sentirão inibidos de investir os seus recursos, por 

mais atraentes que fosse o mercado do país recipiente. 

 



 

 

132 

 

  Ou seja, verifica-se que a lei acima, ao disciplinar, nos termos do art. 172 da CF, 

não só ratificou a presunção de igualdade insculpida no art. 150, II da CF/88, como 

também determinou a vedação da utilização da residência como medida de comparação, 

para fins de criação de discriminação entre o tratamento jurídico – e, a nosso ver, 

tributário106, conferido ao capital estrangeiro (assim entendido como investidores não 

residentes ou residentes por estes controlados) e ao capital nacional. 

 

  Nossa pesquisa identificou lacuna na literatura nacional, pois o repertório teórico 

não enfrenta especificamente a aplicação deste diploma legal relativamente ao IR.   

 

  Heleno Tôrres, para nós, foi quem mais diretamente debruçou-se de forma 

específica sobre o tema (2002, 2012a, 2012b, 2013, 2015). Segundo o autor, na hipótese 

de o investidor não residente ser tributado ou ficar obrigado ao cumprimento de deveres 

formais mais gravosos, ao passo que os sócios brasileiros ou estrangeiros residentes 

quedem-se submetidos a exigências menos onerosas, quando ambos se encontram em 

situação equivalente, desponta como inequívoca discriminação, não apenas entre sócios 

e acionistas residentes ou sócios e acionistas não residentes, como também aos residentes 

que sejam controlados por não residentes. Em suma, a presença de mecanismos 

discriminatórios sobre não residentes ou sobre empresas nacionais, mormente da natureza 

tributária, pelo simples fato de serem controladas por não residentes é contrário ao 

princípio da isonomia, assim como ao princípio da livre concorrência (art. 170, IV, 

CF/88). O regime societário põe os partícipes da relação em situação equivalente, ao 

mesmo tempo que afasta os não residentes da sujeição a tratamentos divergentes (2002, 

p. 37). 

 

  Para ele, o Brasil adota, para o capital estrangeiro, um regime de equiparação de 

tratamento, nos termos do mencionado art. 2º da Lei 4.131/62, o qual foi recepcionado 

pelo art. 172 da CF/88. Desta feita, por existir um ‘tratamento equiparado’, legalmente 

reconhecido, e porque o art. 150, II, da CF/88, não faz distinção entre residentes e não 

residentes, que o critério utilizado pela Lei 4.131/62 (residência do investidor), 

aperfeiçoa-se, internamente, como requisito da vedação de discriminação dessa limitação 

ao exercício de competência tributária, qual seja, o tratamento menos favorável sobre 

                                                
106 A expressão “tratamento tributário” significa, para fins deste trabalho, desde a concessão de benefícios 

fiscais, regras gerais de tributação, assim como deveres formais ou quaisquer outros ônus de natureza fiscal. 
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‘contribuintes’ (residente e não residente) que se encontram em ‘situação equivalente” 

(idem, p. 33-53). Confira-se: 

 

O princípio da não-discriminação em matéria tributária, aplicado ao 

capital estrangeiro, implica dizer que a todo e qualquer sujeito não-

residente, ao efetuar investimentos no Brasil, e sendo estes devidamente 

inseridos na ordem jurídica nacional (registrado no Banco Central do 

Brasil – Bacen), qualificando-se como “capital estrangeiro”, deverá ser 

sempre conferido tratamento não menos favorável do que aquele que se 

encontra em situação equivalente. Em outras palavras, ao autorizar a 

entrada de um determinado capital na economia nacional, qualificando-

o como “capital estrangeiro”, fica o Estado brasileiro obrigado a atribuir 

a esse capital idêntico regime, mercantil ou fiscal, do que se aplica aos 

residentes quando em condições de emprego. Consagra-se, assim, o 

princípio da interdição de discriminação em matéria tributária, nas 

relações entre residentes e não-residentes, contra qualquer espécie de 

extrafiscalidade agravante que se pretenda empregar, ao sabor da 

vitanda inconstitucionalidade. 

 

  Alessandra Okuma (2005, p. 356-357) segue nessa mesma linha ao afirmar que os 

critérios discriminantes adequados para criar distinções tributárias entre os contribuintes, 

no âmbito do IR, são as diferenças de fato entre as pessoas e objetos tributados 

(notadamente a capacidade contributiva), os interesses arrecadatórios ou os interesses 

sociais. O princípio da isonomia em matéria tributária impede expressamente que sejam 

concedidos privilégios como isenções tributárias ou benefícios fiscais a determinados 

contribuintes em razão de sua profissão, do cargo ou da denominação dos rendimentos. 

E impede, também, que haja tratamento diferenciado, injustificado, entre contribuintes 

que se encontram na mesma situação jurídica, manifestando idêntica capacidade 

contributiva (UCKMAR, 1976, p. 54). Assim, o local de residência dos contribuintes não 

é critério suficiente para impor-lhes tratamento diferenciado. 

 

  O STJ julgou, por maioria de votos, no âmbito do RESP 426.945 - PR 

(2002/0043098-0), conhecido como Caso Volvo, no sentido de que o tratamento desigual 

em matéria tributária, entre a pessoa jurídica residente no Brasil e outra residente na 

Suécia fere a regra de não discriminação e a isonomia entre capital estrangeiro e capital 

nacional, previsto no art. 2º da Lei nº 4.131/62.  
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  Transcreve-se, abaixo, trecho do voto do Ministro José Delgado na parte que 

expressamente enfrenta a questão da isonomia entre o capital estrangeiro e o capital 

nacional, no âmbito do IR: 

 

(...) Por existir um tratamento equiparado, legalmente reconhecido no 

art. 150, inciso II, da Constituição Federal, que, embora se dirija, de 

modo explícito, à ordem interna, também é dirigido às relações 

externas. Não há distinção entre residentes e não-residentes, critério 

utilizado pela Lei nº 4.131/62. Aperfeiçoa-se internamente o requisito 

da averbação de discriminação dessa limitação ao exercício de 

competência tributária, qual seja, o tratamento menos favorável sobre 

contribuintes residentes e não-residentes que se encontram em situação 

equivalente. 

 

  Ou seja, parece-nos que o Ministro, em seu voto recepcionou o entendimento de 

Heleno Tôrres, no sentido de que, não só o art. 2º da Lei nº 4.131/62 estabelece um 

comando que veda a discriminação em matéria tributária ao capital estrangeiro, como a 

CF/88 equipara o capital nacional ao capital estrangeiro, para fins de tratamento tributário 

igualitário.  

 

  A própria ementa do acórdão não deixa dúvidas quanto a essa afirmação: 

 

 

TRIBUTÁRIO. REGIME INTERNACIONAL. DUPLA 

TRIBUTAÇAO. IRRPF. IMPEDIMENTO. ACORDO GATT. 

BRASIL E SUÉCIA. DIVIDENDOS ENVIADOS A SÓCIO 

RESIDENTE NO EXTERIOR. ARTS. 98 DO CTN, 2º DA 

LEI 4.131/62, 3º DO GATT. 

- Os direitos fundamentais globalizados, atualmente, estão sempre no 

caminho do impedimento da dupla tributação. Esta vem sendo 

condenada por princípios que estão acima até da própria norma 

constitucional. 

- O Brasil adota para o capital estrangeiro um regime de equiparação de 

tratamento(art. 2º da Lei 4131/62, recepcionado pelo art. 172 da CF), 

legalmente reconhecido no art. 150, II, da CF, que, embora se dirija, de 

modo explícito, à ordem interna, também é dirigido às relações 

externas. 

- O art. 98 do CTN permite a distinção entre os chamados tratados-

contratos e os tradados-leis. Toda a construção a respeito da prevalência 

da norma interna com o poder de revogar os tratados, equiparando-os à 

http://www.jusbrasil.com/topico/642045/artigo-150-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10670728/inciso-ii-do-artigo-150-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/104111/lei-de-remessa-de-lucros-lei-4131-62
http://www.jusbrasil.com/topico/10577904/artigo-98-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com/legislacao/129080/c%C3%B3digo-tribut%C3%A1rio-nacional-lei-5172-66
http://www.jusbrasil.com/legislacao/104111/lei-de-remessa-de-lucros-lei-4131-62
http://www.jusbrasil.com/topico/642045/artigo-150-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10670728/inciso-ii-do-artigo-150-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10577904/artigo-98-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com/legislacao/129080/c%C3%B3digo-tribut%C3%A1rio-nacional-lei-5172-66
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legislação ordinária, foi feita tendo em vista os designados tratados, 

contratos, e não os tratados-leis. 

- Sendo o princípio da não-discriminação tributária adotado na ordem 

interna, deve ser adotado também na ordem internacional, sob pena de 

desvalorizarmos as relações internacionais e a melhor convivência entre 

os países. 

- Supremacia do princípio da não-discriminação do regime 

internacional tributário e do art. 3º do GATT. 

- Recurso especial provido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior 

Tribunal de Justiça prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da 

Sra. Ministra Denise Arruda, por maioria, vencidos os Srs. Ministros 

Relator e Luiz Fux (voto-vista), dar provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto do Sr. Ministro José Delgado, que lavrará o acórdão. 

Votaram com o Sr. Ministro José Delgado os Srs. Ministros Francisco 

Falcão (voto-vista) e Denise Arruda (voto-vista). 

 

Brasília (DF), 22 de junho de 2004 (Data do Julgamento). 

 

  A despeito desse fundamento constar da ementa do precedente do STJ, assim 

como no voto proferido pelo Ministro José Delgado, o fato é que ele foi muito pouco 

explorado nos votos dos demais Ministros. 

 

  A rigor, o fundamento para a vedação ao tratamento discriminatório ao capital 

estrangeiro mais debatido entre os Ministros foi o de que, naquele caso concreto, teria 

havido ofensa à regra de não discriminação prevista na cláusula 24 do Tratado para 

prevenir dupla tributação, celebrado entre  o Brasil e a Suécia. 

   

    No voto decisivo em favor do contribuinte, a Ministra Denise Arruda, 

acompanhando a divergência aberta pelo Ministro José Delgado, entendeu, após enfrentar 

qual a interpretação a ser conferida na aplicação do art. 98 do CTN à questão, que: 

 

(...) o que foi consignado foi a vedação de tratamento não-isonômico 

entre os sócios, bem como entre as empresas, levando em consideração 

apenas a nacionalidade ou a residência ou domicílio das pessoas físicas. 

O que se buscou [com a cláusula 24] foi exatamente assegurar que a 
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tributação fosse a mesma entre nacionais e não-nacionais, ou melhor, 

convencionou-se a isonomia tributária entre os sócios de diferentes 

nacionalidades. 

 

(...) Há, nesse ponto, induvidosa discriminação em decorrência da 

residência e/ou domicílio dos sócios ou sede da empresa, o que 

implicaria em manifesta violação dos termos da Convenção para evitar 

a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre a Renda Brasil-

Suécia. 

 

(...) O inconformismo da recorrente não se situa na imposição tributária 

simplesmente, mas sim resulta de sua irresignação em face da 

imposição tributária discriminatória, posto que para o mesmo período - 

1993 - e tão-somente para os sócios residentes e domiciliados no Brasil 

não incidiria o imposto de renda na fonte sobre o lucro líquido 

correspondente a dividendos e bonificações. Ou seja, para o mesmo fato 

(lucros e dividendos da pessoa jurídica), em razão apenas do domicílio 

e residência dos sócios, no mesmo período temporal, os sócios aqui 

residentes e domiciliados tiveram um benefício fiscal que não alcançou 

os sócios residentes e domiciliados na Suécia. 

 

(...) Em conclusão, se o tratado deveria ser observado pela lei interna 

subseqüente; se o mesmo tratado conteria uma relação de 

especialidade; se foi desconsiderado o princípio da isonomia tributária 

entre os sócios; se houve igualmente discriminação entre os sócios da 

mesma empresa, cujo discrímen foi fundado apenas no fato residência 

e/ou domicílio de cada um, a meu ver, está claramente evidenciada a 

violação do art. 98 do CTN e do art. 24 da Convenção Brasil-Suécia. 

   

  Em suma, como já dito, extrai-se dos votos vencedores dois fundamentos 

principais:  (i) o primeiro, no sentido de que o art. 2º, da Lei nº 4.131/62, equipara, salvo 

nas hipóteses de discriminação prevista na própria lei, o tratamento do capital estrangeiro 

ao nacional em matéria tributária; e (ii) o segundo, no sentido de que o art. 24 do Tratado 

celebrado com a Suécia impossibilita o tratamento não isonômico, tanto em relação à 

residência, quanto no que toca à nacionalidade.  

 

  Observe-se, também, que o acórdão acima enfrenta apenas a questão da 

discriminação direta aos não residentes, ainda que, em nosso entendimento, tanto a Lei nº 

4.131/62, quanto o art. 24 do Tratado em comento, regulem, também, a discriminação 

indireta, aplicável, a nosso ver, ao problema central de pesquisa.  

 

http://www.jusbrasil.com/topico/10577904/artigo-98-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com/legislacao/129080/c%C3%B3digo-tribut%C3%A1rio-nacional-lei-5172-66
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  Fazemos essa afirmação amparados na pesquisa empírica realizada no âmbito 

deste trabalho, assim como nas considerações expendidas na Seção 2 da Parte I retro.  

 

  Entendemos, de fato, que a possível ofensa à regra de não discriminação deve ser 

analisada sob a perspectiva da sociedade operacional controlada pelo capital estrangeiro 

que fica impedida de deduzir o ágio caso a confusão patrimonial dela com a holding seja 

desconsiderada.  

 

  Isso porque é esta a sociedade – necessariamente brasileira - quem efetivamente 

faz jus à dedução fiscal do ágio.  

 

  Em termos diretos, quando o ato de requalificação desconsidera a holding e a 

confusão patrimonial do seu acervo com a sociedade operacional torna-se irrelevante para 

fins tributários, a consequência jurídica desse ato é tornar o investidor estrangeiro (tido 

como real adquirente) como detentor direto do capital dessa sociedade operacional, o que, 

a nossa ver, circunscreve a análise na seara da discriminação indireta, pois é a sociedade 

brasileira, como subsidiária ou coligada de um investidor não residente que será impedida 

de deduzir fiscalmente o ágio. 

 

  De todo modo, seja a partir do enfoque em que a discriminação é direta, seja 

daquele em que é indireta, não nos parece haver dúvidas de que o art. 2º da Lei nº 4.131/62 

cria regra que impede a ocorrência desses dois tipos de discriminação.  

 

  Nesse contexto, e voltando ao Caso Volvo, a discriminação discutida nos seus 

respectivos autos é a direta, pois se refere aos dividendos a que fazem jus o investidor 

residente na Suécia, ou seja, pelo próprio titular do capital estrangeiro.  

 

  Não obstante o entendimento do STJ, a Fazenda Nacional recorreu dessa decisão 

para o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do RE 460.320. O STF iniciou o 

julgamento na Sessão Plenária de 31 de agosto de 2011, sob a relatoria do Ministro Gilmar 

Mendes107. Após o voto do relator, houve pedido de vista do Ministro Dias Toffoli, que 

até o momento, não o reincluiu em pauta. 

                                                
107 Disponível em http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE460320GM.pdf  

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE460320GM.pdf
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  O Ministro Gilmar Mendes votou pela reforma da decisão, sob o fundamento que 

o elemento de conexão predominante no artigo 24 da Convenção entre Brasil e Suécia é 

a nacionalidade, e não a residência, como entendeu o STJ (p. 35). A decisão deste tribunal  

 

“(...) aparentemente, confundiu indevidamente o critério da conexão 

nacionalidade com os critérios da conexão residência, uma vez que 

estendeu a todos os súditos suecos residentes no exterior benefícios 

fiscais apenas concedidos aos residentes no Brasil, independentemente 

de serem estrangeiros ou brasileiros” (p. 37).  

 

Arremata o Ministro Gilmar Mendes:  

 

De fato, o elemento de conexão predominante no art. 24 da 

Convenção Brasil-Suécia, e geralmente tutelado na vedação à 

discriminação prevista em todos os tratados contra a bitributação da 

renda, é a nacionalidade 

(...) 

De outra sorte, o dispositivo da lei interna posterior cuida de outro 

elemento de conexão, a residência. Com efeito, o art. 77 da Lei n. 8.383, 

de 30 de dezembro de 1991, impõe a alíquota de 15% no imposto de 

renda na fonte incidente sobre lucros e dividendos de residentes ou 

domiciliados no exterior, na forma do art. 97 do Decreto-Lei n. 5.844, 

de 23.9.1943, com redação dada pela Lei 154/1947, que assim 

determina: 

(...) 

 

Assim, enquanto os residentes no Brasil foram isentos de imposto de 

renda na fonte por lucros e dividendos apurados em 1993 (art. 75 da Lei 

n. 8.383/1991), os residentes no exterior tiveram que pagar alíquota de 

15% (art. 75 da Lei n. 8.383/1991), independentemente da 

nacionalidade do contribuinte. 

 

  Luís Eduardo Schoueri (2011), comentando a decisão proferida no Caso Volvo 

pelo STJ, e o voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, no RE 460.320, defende que, 

em regra, os tratados vedam a discriminação apenas em razão da nacionalidade, 

possibilitando, assim, aquela fundamentada na medida de comparação “residência”108. 

                                                
108 Nesse sentido, vide Alberto Xavier (2004, p. 281): “(...) não viola o princípio da não discriminação a 

aplicação de alíquota de 15%, anteriormente vigente, a dividendos pagos a não residentes, nacionais de 

Estados que celebraram convenções contra a dupla tributação com o Brasil, pois, apesar deste imposto não 

atingir os residentes no Brasil, a discriminação se baseia na nacionalidade do contribuinte, mas apenas na 

sua residência”. Cf. também Klaus Vogel (1997): “The first sub-category of the DTC´s non-discrimination 

rule dealt with in Art. 24 (1) is the provision forbidding discrimination on the grounds of nationality. Since 

in most States, the distinction between taxation of ‘domestic’and ‘foreign’ individuals is based on residence, 
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  Contudo, lembra que, nos casos específicos dos Tratados Brasil-Suécia e Brasil-

Espanha, excepcionalmente, a vedação da discriminação também é aplicável ao critério 

“residência”, pois o § 2º, do art. 24, ao definir o termo “nacional”, equiparou 

nacionalidade à residência: 

 

Ou seja, os tratados, em geral, seguem o modelo da OCDE onde não 

existe uma distinção de nacional, uma definição de nacional e, portanto, 

esse raciocínio é perfeito. Mas nós encontramos agora dois tratados 

brasileiros, que divergindo do modelo da OCDE definem o termo 

nacional. Ao definir o termo nacional para a pessoa jurídica, utilizam a 

definição de residência.” – Fl. 11. 

(...) 

“Nós não podemos desprezar o nosso acordo e saber que no nosso 

Acordo Brasil-Suécia, Brasil-Espanha, o termo nacional para a pessoa 

jurídica foi equiparado ao residente.” – Fl. 11. 

(...) 

‘As pessoas jurídicas constituídas de concordo com a legislação 

em 

vigor da Suécia não terão tributação diferente, mais onerosa, que 

as pessoas jurídicas constituídas segundo a legislação 

brasileira’. O critério do legislador, que ele chamou de residente, 

a legislatura internacional, a empresa jurídica residente no país, 

ou no exterior, conforme a legislação sobre a qual ela foi 

constituída. Então, é aí que eu estou buscando um caminho para 

dizer que neste caso, Brasil-Suécia, como o Brasil-Espanha, por 

conta dessa divergência, por essa diferente redação, onde se lê 

nacional eu poderia estender para residente.” – Fl. 06. 

 

  Verifica-se, portanto, que o Ministro Gilmar Mendes não enfrentou, no âmbito da 

discriminação direta discutida nos autos do Caso Volvo, a regra de excepcionalidade 

mencionada por Schoueri –  (com quem concordamos –), a qual se aplica ao Tratado 

celebrado entre o Brasil e a Suécia, que equipara a qualificação de residente à de nacional.  

 

  Confira-se no quadro abaixo a relação de tratados celebrados pelo Brasil, em que 

a referida equiparação também ocorre: 

 

                                                
the rule of non-discrimination on the grounds of nationality is of relatively little importance in pratice where 

individuals are concerned”.  



 

 

140 

 

 

Tabela 10. Lista de tratados internacionais celebrados pelo Brasil. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

  Outro aspecto a ser comentado sobre o voto do Ministro Gilmar Mendes, é que 

ele também não enfrentou  a questão da regra de não discriminação prevista no art. 2º da 

Lei nº 4.131/62. Tal análise, em nosso entendimento, é imprescindível por parte do STF, 

dado que a decisão do STJ partiu do pressuposto de que a CF/88 prevê uma regra de 

equiparação absoluta entre o capital estrangeiro e o nacional, e que referido diploma legal 

materializa esta opção constitucional.  

 

  Da nossa parte, ainda que não concordemos com o entendimento de que existe 

uma equiparação absoluta emanada da CF/88 – para nós, como demonstrado no tópico 

anterior, a presunção de igualdade prevista no art. 150, II, poderá dar ensejo a 

discriminações justificadas - , o fato é que a Lei nº 4.131/62 expressou a concepção de 

igualdade emanada pelo Poder Legislativo no que se refere à relação entre capital 
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estrangeiro e nacional, de modo que, para ser afastada, deve ser declarada 

inconstitucional.  

 

  Por fim, falta fazermos breves considerações sobre o tema da discriminação 

indireta no âmbito dos tratados – já o fizemos em relação à Lei nº 4.131/62 –, vez que, a 

nosso ver, é a que efetivamente se materializa no âmbito do problema central de pesquisa.  

 

  Para tanto, tomaremos como referência a disposição contida no parágrafo 4º, do 

art. 24 do Tratado celebrado entre Brasil e Espanha109, cuja disposição encontra-se em 

todos os tratados celebrados pelo Brasil, e estabelece que empresas brasileiras, cujo 

capital pertença ou seja controlado, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, por um 

ou mais residentes da Espanha, não ficarão sujeitas, no Brasil, a nenhuma tributação ou 

obrigação correspondente diversa ou mais onerosa do que aquelas a que estiverem ou 

puderem estar sujeitas as outras empresas da mesma natureza no Brasil: 

 

1. Os nacionais de um Estado Contratante não ficarão sujeitos no outro 

Estado Contratante a nenhuma tributação ou obrigação correspondente, 

diversa ou mais onerosa do que aquelas a que estiverem sujeitos os 

nacionais desse outro Estado que se encontrem na mesma situação 

2. O termo "nacionais" designa: 

a) todas as pessoas físicas que possuam a nacionalidade de um Estado 

contratante; e 

b) todas as pessoas jurídicas, sociedades de pessoas e associações 

constituídas de acordo com a legislação em vigor num dos Estados 

Contratantes. 

3. A tributação de um estabelecimento permanente que uma empresa de 

um Estado Contratante possuir no outro Estado Contratante, não será 

menos favorável do que as das empresas desse outro Estado que 

exerçam a mesma atividade. 

Esta disposição não poderá ser interpretada no sentido de obrigar a um 

Estado Contratante a conceder aos residentes do outro Estado 

Contratante as deduções pessoais, os abatimentos e reduções de 

impostos em função do estado civil ou encargos familiares concedidos 

aos seus próprios residentes. 

4. As empresas de um Estado Contratante, cujo capital pertencer ou for 

controlado, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, por um ou 

mais residentes do outro Estado Contratante, não ficarão sujeitas, no 

primeiro Estado, a nenhuma tributação ou obrigação correspondente 

                                                
109 O Tratado Brasil-Espanha (Decreto Legislativo nº 62/1975) foi promulgado em 05/01/1976 (Decreto nº 

76.975) e, desde então, as normas ali previstas são de observância obrigatória no ordenamento jurídico 

brasileiro. 
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diversa ou mais onerosa do que aquelas a que estiverem ou puderem 

estar sujeitas as outras empresas da mesma natureza desse primeiro 

Estado. (grifos nossos) 

 

  Os comentários à Convenção-Modelo da OCDE (2015), especificamente ao 

parágrafo 5º, do art. 24, – que, no Tratado Brasil-Espanha a regra da não-discriminação 

está no parágrafo 4º –, não fogem desse entendimento: 

 

76. This paragraph forbids a Contracting State to give less favorable 

treatment to an enterprise, the capital of which is owned or controlled, 

wholly or partly, directly or indirectly, by one or more residents of the 

other Contracting State. This provision, and the discrimination which it 

puts an end to, relates to the taxation only of enterprises and not of the 

persons owning or controlling their capital. Its object therefore is to 

ensure equal treatment for taxpayers residing in the same State, and not 

to subject foreign capital, in the hands of the partners or shareholders, 

to identical treatment to that applied to domestic capital. 

 

  Kees van Raad (2005, p. 54), comentando o referido parágrafo 5º, afirma:  

 

No mesmo sentido, o parágrafo 5º (a cláusula de ‘controle estrangeiro’) 

proíbe que uma empresa residente controlada por um não-residente seja 

tratada de maneira menos favorável do que uma empresa residente 

controlada por um residente. 

 

  Alberto Xavier (2015, p. 248) interpreta o referido dispositivo da mesma maneira: 

 

Por força do princípio da não discriminação, os estabelecimentos 

permanentes e as sociedades cujo capital pertencer  ou for controlado, 

total ou parcialmente, direta ou indiretamente, por um ou mais 

residentes no exterior – ou seja, na terminologia do direito interno, as 

filiais e as subsidiárias de sociedades estrangeiras – não ficarão sujeitas 

num Estado a nenhuma tributação ou obrigação correspondente diversa 

ou mais onerosa do que aquelas a que estiverem ou puderem estar 

sujeitas as outras empresas desse mesmo Estado.” 

 

  Como se vê, há disposição expressa nos tratados celebrados pelo Brasil, no sentido 

de que não pode haver discriminação entre empresa cujo capital pertença a não residentes 



 

 

143 

 

(capital estrangeiro) e empresas de capital nacional, quanto à imposição de qualquer tipo 

de tratamento tributário. 

 

  Entendemos que as considerações expendidas até o presente momento contêm 

elementos suficientes para apresentar as nossas considerações finais, bem como nossas 

respectivas conclusões. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

 

     

  Conforme buscamos demonstrar ao longo da Parte I da presente dissertação, a 

legislação fiscal estabelece como condição necessária para a dedução fiscal do ágio a 

ocorrência de evento especial de incorporação que resulte na confusão patrimonial da 

investida e da investidora. Ou seja, a exigência contida na Lei nº 9.532/97, e suas 

posteriores alterações, exige a reunião (i) do acervo patrimonial, cuja rentabilidade futura 

justificou o ágio, com (ii) o acervo patrimonial em que estão registrados os sacrifícios do 

investimento realizado, com a segregação, pelo Método da Equivalência Patrimonial 

(MEP), dos valores atinentes ao ágio e ao valor patrimonial da investida, identificado 

quando de sua aquisição.  

 

  Diante dessa condição legal – repita-se, necessária para a própria dedução fiscal 

do ágio pago – os investidores estrangeiros constituem holdings no país, as quais (i) ou 

realizam as referidas aquisições, ou (ii) servem de receptoras da participação societária 

adquiridas por suas controladoras no exterior. As holdings são posteriormente 

incorporadas pelas empresas operacionais cujas participações societárias foram 

adquiridas, de modo que estas passam a deduzir fiscalmente o ágio.  

 

  Nesse contexto, a RFB nos últimos anos passou a entender, no âmbito da 

concretização da norma jurídica, que a utilização de sociedade holding, quando concebida 

apenas para viabilizar a dedução fiscal do ágio, é artificial. Isso porque, a operação 

ocultaria o real adquirente do investimento – este sim, aos olhos da RFB, passível de 

incorporação, para fins de aplicação do disposto na Lei nº 9.532/97.  

 

  Justamente em decorrência dessa visão restritiva acerca do cumprimento do 

requisito da confusão patrimonial pela via da incorporação, e somente em razão dessa 

qualificação jurídica construída pela RFB no âmbito da legalidade concreta, emerge o 

problema central de pesquisa. Assim, dado que a desconsideração da utilização de holding 

por parte das autoridades fiscais gera como consequência jurídica a participação direta do 

investidor estrangeiro na sociedade adquirida no Brasil, e a impossibilidade prática desta 

deduzir fiscalmente do ágio, pretende-se responder se a se referida desconsideração 

afronta (i) a regra de não discriminação entre o capital estrangeiro e o nacional, 
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expressamente prevista no artigo 2º da Lei nº 4.131/62; e (ii) o princípio constitucional 

da igualdade tributária, haja vista que uma sociedade residente no Brasil pode, 

diferentemente da sociedade estrangeira, efetuar a aquisição da participação societária 

que almejar e efetuar diretamente a incorporação, deduzindo o ágio sem maiores entraves.   

 

  Para responder ao questionamento da pesquisa, estabelecemos como premissa, na 

seção 4 da Parte I, que a desconsideração das holdings não se fundamenta no instituto da 

simulação. A rigor, – e ainda que não concordemos com ela – a racionalidade jurídica 

adotada pelos julgadores do CARF, que mantiveram autuações aceitando a referida 

desconsideração, supõe que ela se trata de um ato de requalificação, que se dá no plano 

abstrato da definição do fato gerador e dos elementos constitutivos da obrigação tributária 

(sujeito passivo, tempo, base de cálculo, alíquota, etc.), não decorrendo, portanto, de um 

vício que afete a existência das holdings e os seus respectivos efeitos jurídicos fora do 

âmbito tributário. Em suma, as holdings constituídas são apenas desconsideradas na 

esfera da tributação – e esta afirmação está amparada na pesquisa empírica resumida na 

seção 3, da Parte I, retro. 

 

  Nesse contexto, uma vez adotada essa premissa – de que desconsideração das 

holdings ocorre apenas para fins tributários –, a resposta à pergunta acerca da ocorrência 

ou não de ofensa à regras de não discriminação passou a ser um elemento crucial para a 

validação do próprio ato de requalificação da autoridade administrativa. Isso porque, o 

ato de requalificação não pode ser considerado legítimo se a consequência jurídica por 

ele emanada gerar ofensa à regra de não discriminação ao capital estrangeiro prevista no 

art. 2º da Lei nº 4.131/62, assim como ao princípio constitucional da igualdade tributária, 

previsto no art. 150, II, da CF/88.    

 

  Por isso, concluímos, na Seção 1 desta Parte II, que, de forma geral, a realização 

e a concretização da igualdade no âmbito do direito (a noção jurídica de igualdade) 

dependerá da identificação do sistema de valores fundamentais consagrados pelo 

respectivo ordenamento jurídico, o qual determinará, na forma de princípios, as legítimas 

discriminações que podem ser efetuadas por parte do legislador. 

 

  Assumimos que a igualdade, no âmbito da CF/88, tem o objetivo de limitar o 

legislador em relação ao próprio exercício de sua função constitucional de legislar, dado 
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que ele está impedido de criar normas que contenham discriminações arbitrárias. De igual 

modo, também limita a atuação da autoridade pública, que não pode aplicar leis e atos 

normativos aos casos concretos, de forma a criar ou aumentar desigualdades inaceitáveis 

perante a Carta Magna.  

 

  Para que as referidas discriminações não sejam assim consideradas (arbitrárias), é 

indispensável que exista uma justificativa objetiva e razoável, de acordo com os critérios 

e juízos valorativos genericamente aceitos. Essas exigências devem ser aplicadas em 

relação à finalidade e aos efeitos da medida considerada, devendo estar presente por isso 

uma razoável relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade 

perseguida – sempre em consonância com os direitos e garantias constitucionalmente 

protegidos. 

 

  Não obstante, estabelecemos como premissa que, ao alçar a igualdade como um 

direito fundamental, a CF/88 atribuiu preferência a um tratamento igualitário entre os 

cidadãos, de modo que se pode afirmar que existe uma presunção de igualdade no 

ordenamento jurídico brasileiro, a qual também se estende ao campo tributário. E, na 

medida em que existe a referida presunção, qual seja, a de que, em regra, os contribuintes 

devam ser tratados igualmente, não há ônus de justificação para o tratamento igual. Há, 

sim, o dever de justificação relativamente ao tratamento desigual.  

 

  Em outras palavras, uma vez que a igualdade é presumida e constitui um direito 

com inegável e evidente privilégio abstrato e axiológico constitucional, restringi-la 

envolve razões de relevância ímpar e carga argumentativa especialmente forte. Assim, se 

não houver uma razão suficiente para a permissibilidade de um tratamento desigual, então 

o tratamento igual é obrigatório (Ávila, 2015). 

 

  Os pressupostos de que (i) a presunção de igualdade também existe no âmbito 

tributário, e (ii) o ônus argumentativo de justificação não se aplica a situações em que a 

igualdade é estabelecida pela lei, são particularmente importantes para o enfrentamento 

do problema central de pesquisa. 
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  Isso porque, conforme demonstrado na seção 2 desta Parte II, a igualdade 

tributária entre o capital estrangeiro e o nacional é, de fato, presumida pela CF/88 – 

notadamente a partir do advento da EC 06/95. 

 

  Nesse contexto, e especificamente em relação ao art. 2º da Lei nº 4.131/62, 

buscou-se demonstrar que ele é um comando legal específico que, em cumprimento ao 

art. 172 da CF/88, regulamenta os investimentos não especulativos no Brasil (IED), 

estabelecendo uma regra expressa no sentido de que este tipo de investimento não pode 

ter tratamento diferenciado mediante a instituição da medida de comparação “residência”.  

 

  Em sendo uma regra, portanto, constitui um claro limite para o ato de 

requalificação empreendido pelas autoridades fiscais, dado que estas, por terem atuação 

vinculada, não podem agir de forma a ofender a concepção de igualdade adotada pelo 

Poder Legislativo.  

   

  Em outras palavras, os auditores fiscais não possuem competência para praticar 

um ato de requalificação que gera como consequência jurídica a ofensa a um comando 

legal específico (art. 2º, da Lei 4.131/62), e que, portanto, no contexto de uma 

fiscalização, estão vinculados aos termos da lei. Trata-se, essencialmente, de um limite 

objetivo ao ato de requalificação empreendido no âmbito da legalidade concreta. 

   

  E, ainda que as autoridades fiscais invocassem o seu direito de interpretar a CF/88, 

com vistas a desconsiderar a aplicação da regra de não discriminação prevista na Lei nº 

4.131/62, sob o fundamento de que ela, ao vedar a discriminação de tratamento tributário, 

é inconstitucional, avaliamos que não poderia haver controle de constitucionalidade 

diante de uma regra ampliativa de direitos.  

 

  Desse modo, concluímos que a desconsideração das holdings constituídas por 

investidores não residentes, com vistas a deduzir o ágio, viola expressamente a regra de 

não discriminação contida no art. 2º da Lei nº 4.131/62. Tal conclusão é aplicável na 

hipótese de o ato de requalificação gerar uma discriminação direta, e mesmo daquele em 

que a discriminação gerada é indireta (vide item 2.2 da Seção 2 desta Parte II).    
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  Essa conclusão também pode ser estendida aos casos concretos em que as 

autoridades fiscais desconsideram holdings constituídas por investidores estrangeiros 

situados em países com os quais o Brasil celebrou tratados para evitar a dupla tributação, 

especialmente sob o enfoque da discriminação indireta.  

 

  Isso porque, conforme demonstrado no item 2.2 da seção 2 desta Parte II, existe 

regra expressa contida nas cláusulas de não discriminação desses acordos vedando 

expressa e claramente a discriminação entre empresa pertencente a não residentes (capital 

estrangeiro) e empresas de capital nacional, quanto à imposição de qualquer distinção de 

tratamento tributário.  

 

  Ressalte-se, apenas, que se a questão for analisada sob o enfoque da discriminação 

direta, adotamos a conclusão de que os tratados celebrados pelo Brasil seguem o modelo 

da OCDE e vedam discriminação apenas em razão da nacionalidade, possibilitando, 

assim, aquela efetuada com base na medida de comparação “residência”. Há exceções 

àqueles tratados celebrados pelo país que, ao definirem o termo “nacional” para a pessoa 

jurídica, utilizam a definição de “residência”, criando, portanto, uma equiparação que 

constitui comando expresso que veda a discriminação de tratamento tributário a partir da 

medida de comparação “residência”. 

 

  Ante as considerações acima, concluímos que a pergunta central de pesquisa deve 

ser respondida a partir de uma análise da igualdade em sua dimensão normativa de 

regra110, uma vez que a Lei nº 4.131/62 e os Tratados Internacionais preveem limite aos 

atos administrativos em geral. Esse limite compreende os atos de requalificação 

empreendidos pelas autoridades fiscais quando desconsideraram as holdings constituídas 

por não residentes, com vistas a possibilitar a dedução do ágio.  

 

 

  Não obstante, como já mencionado no item 1.2, da seção 1 desta Parte II, a única 

forma de analisar o problema central de pesquisa, sob a perspectiva principiológica, 

consiste em assumir que a União Federal, ou qualquer interessado, por seus patronos, 

provoque o Poder Judiciário. Por meio da propositura de medida judicial, pode-se exigir 

                                                
110 Ou seja, como a norma que proíbe o emprego de determinadas medidas de comparação. 
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a vedação à utilização da residência como medida de comparação, com fundamento no 

princípio da igualdade, já que pode ocasionar uma desigualdade inaceitável. Ou seja, 

analisando-se a igualdade de sua dimensão normativa de princípio, caberia à União o ônus 

de demonstrar a razão suficiente que justificaria o suposto dever de tratamento tributário 

desigual entre o capital estrangeiro e o nacional.  

 

  Da nossa parte, conforme exposto no item 1.3, da Seção 1, assim como no item 

2.1 da Seção 2, o modelo de Estado Regulador recepcionado pela CF concebeu uma 

Ordem Econômica criada pela CF/88, buscando conjugar o princípio da igualdade 

tributária com o da livre concorrência. E que tal conjugação, especialmente após a EC 

06/95, informa que a igualdade de condições entre o capital estrangeiro e o capital 

nacional constitui-se de um valor forte em nosso ordenamento jurídico. 
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ANEXO I 

I.1. Ágio Interno 

 

 

Tabela 11. Decisões sobre ágio interno antes e depois da deflagração da Operação Zelotes.  

Fonte: elaboração própria. 

 
 

 
Gráfico 6. Decisões sobre ágio interno, antes e depois da deflagração da Operação Zelotes. 

Fonte: elaboração própria. 

 
 

 

 

I.1.1. Casos anteriores à Zelotes 

 

A) Mérito: Favoráveis x Desfavoráveis 
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Tabela 12. Decisões proferidas sobre ágio interno antes da Operação Zelotes. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

 
Tabela 13. Decisões favoráveis sobre ágio interno anteriores à Operação Zelotes, divididas por turmas. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

 

 
Tabela 14. Decisões desfavoráveis sobre ágio interno anteriores à Operação Zelotes, dividida por turmas. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

B) Multa Qualificada: Favoráveis x Desfavoráveis 

 

 

Tabela 15. Multa qualificada por ágio interno, aplicadas antes da Operação Zelotes. 

Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 16. Decisões favoráveis sobre a aplicação de multa qualificada decorrente de ágio interno, 

divididas por turmas. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

 
Tabela 17. Decisões desfavoráveis em relação à multa qualificada por ágio interno, divididas por turmas. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

I.1.2. Casos posteriores à Zelotes 

 

A) Mérito: Favoráveis x Desfavoráveis 

 

 

 
Tabela 18. Decisões proferidas após a Operação Zelotes sobre ágio interno. 

Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 19. Decisões favoráveis sobre ágio interno, proferidas após a Operação Zelotes, divididas por 

turmas. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

 
Tabela 20. Decisões desfavoráveis sobre ágio interno após a deflagração da Operação Zelotes, divididas 

por turmas. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

B) Multa Qualificada: Favoráveis x Desfavoráveis 

 

 

 
Tabela 21. Decisões favoráveis sobre ágio interno após a Operação Zelotes, divididas por turmas. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

 
Tabela 22. Decisões desfavoráveis sobre ágio interno após a Operação Zelotes, divididas por turmas. 
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Fonte: elaboração própria. 

 

 

I.2. Ágio Externo 

 

 

 
Tabela 23. Comparação de ágio externo antes e depois da Operação Zelotes. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

 
Gráfico 7. Ágio externo antes e depois da Operação Zelotes. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

I.2.1. Casos anteriores à Zelotes 

 

A) Mérito: Favoráveis x Desfavoráveis 

 

 
Tabela 24. Decisões proferidas antes da Operação Zelotes. 
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Fonte: elaboração própria. 

 

 

 
Tabela 25. Decisões favoráveis antes da Operação Zelotes, divididas por turmas. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

 
Tabela 26. Decisões desfavoráveis antes da Operação Zelotes, divididas por turmas. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

B) Multa Qualificada: Favoráveis x Desfavoráveis 
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Tabela 27. Decisões aplicadas antes da Operação Zelotes, em relação à multa qualificada. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

 
Tabela 28. Decisões favoráveis antes da Operação Zelotes, em relação à multa qualificada, divididas por 

turmas. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

 
Tabela 29. Decisões desfavoráveis divididas por turmas, anteriores à Operação Zelotes, com relação à 

multa qualificada. 

Fonte: elaboração própria. 

 

I.2.2. Casos posteriores à Zelotes 

 

A) Mérito: Favoráveis x Desfavoráveis 

 

 

 
Tabela 30. Decisões proferidas após a Operação Zelotes. 
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Fonte: elaboração própria. 

 

 

 
Tabela 31. Decisões favoráveis depois da Operação Zelotes, divididas por turmas. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

 
Tabela 32. Decisões desfavoráveis após a Operação Zelotes, divididas por turmas. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

 
Tabela 33. Decisões desfavoráveis depois da Operação Zelotes, divididas por turmas. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

B) Multa Qualificada: Favoráveis x Desfavoráveis 
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Tabela 34. Decisões sobre multa qualificada após a Operação Zelotes. 

Fonte: elaboração própria. 

 

I.3. O Ágio e o voto de qualidade no CARF 

 

 

 

Tabela 35. O ágio e o voto de qualidade. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 
Tabela 36. Decisões desafavoráveis por qualidade. 

Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 37. Decisões favoráveis por qualidade. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

 

 

 

  



 

 

169 

 

ANEXO II 

 

COMPOSIÇÃO DO CARF- RELATORES/TURMAS – CASOS ENVOLVENDO 

O TEMA DO ÁGIO  

JULGADOS ANTES E APÓS DE DEZEMBRO DE 2015  

(PERÍODO PÓS ZELOTES) 

 
 

Conselheiro-Nomes Turmas Antes 
2015 

Após 
2015 

Adriana Gomes Rego CSRF-1ªTurma não sim 
    
Alberto Pinto Souza Junior 2ªTurma 3ªCâmara da 

1ªSeção 
sim sim 

    
Alexandre Andrade Lima da 
Fonte Filho 

1ª Conselho de Contribunte Sim não 

    
Alexandre Antonio Alkmim 
Teixeira 

1ªTurma 4ªCâmara da 1ª 
Seção 

Sim não 

    
Aloysio Jose Percinio Silva 3ª Turma 1ªCâmara da 1ª 

Seção 
Sim Não 

 3ª Conselho de Contribuinte Sim Não 
    
Ana de Barros Fernandes 
Wipprich 

2ª Turma 3ªCâmara da 
1ªSeção 

Não Sim 

    
André Almeida Blanco 1ª Turma 2ªCâmara da 

1ªSeção 
Sim Não 

    
André Mendes de Moura CSRF-1ªTurma Não Sim 
    
Antonio Bezerra Neto 1ª Turma 4ªCamara da 

1ªSeção 
Não Sim 

    
Antonio Carlos Guidoni Filho 1ª Turma 2ªCamara da 

1ªSeção 
Sim Não 

 2ª Turma 1ª Camara da 
1ªSeção 

Sim Não 

    
Antonio Jose Praga de Souza 2ª Turma 4ª Camara da 

1ªSeção 
sim não 

    
Aurora Tomazini de Carvalho 1ª Turma 4ª Camara da 

1ªSeção 
Não Sim 

    
Benedicto Celso Benicio 
Junior 

1ª Turma 1ª Camara da 
1ªSeção 

Sim não 

    
Conselheiro-Nomes Turmas Antes 

2015 
Após 
2015 
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Caio Cesar Nader Quintella 2ª Turma 4ª Camara da 

1ªSeção 
Não sim 

    
Carlos Alberto Donassolo 2ª Turma 2ª Camara da 1ª 

Seção 
Sim Não 

    
Carlos Augusto de Andrade 
Jenier 

1ª Turma 3ª Camara da 1ª 
Seção 

Sim Não 

    
Carlos Pela 1ªTurma 4ªCâmara da 

2ªSeção 
sim não 

 2ªTurma 4ªCâmara da 
1ªSeção 

sim não 

    
Demetrius Nichele Macei 2ªTurma 4ªCâmara da 

1ªSeção 
não sim 

    
Edeli Pereira Bessa 1ªTurma 1ªCâmara da 

1ªSeção 
sim não 

 2ªTurma 3ªCâmara da 
1ªSeção 

não sim 

    
Eduardo de Andrade 2ªTurma 3ªCâmara da 

1ªSeção 
Não sim 

    
Eduardo Martins Neiva 
Monteiro 

3ª Turma 1ªCamara da 
1ªSeção 

Não sim 

    
Edwal Casoni Paula 
Fernandes Junior 

1ª Turma 3ªCamara da 
1ªSeção 

Não sim 

    
Fabio Nieves Barreira 3ª Turma 1ªCamara da 

1ªSeção 
Não sim 

    
Fernando Brasil de Oliveira 
Pinto 

2ª Turma 4ªCamara da 
1ªSeção 

Sim não 

    
Fernando Luiz Gomes de 
Mattos 

1ªTurma 4ªCâmara da 
1ªSeção 

sim sim 

    
Frederico Augusto Gomes de 
Alencar 

2ªTurma 4ªCâmara da 
1ªSeção 

sim sim 

 1ªTurma 4ªCâmara da 
2ªSeção 

Sim não 

 1ªTurma 4ªCâmara da 
1ªSeção 

não sim 

    
Flavio Franco Correa 1ªTurma 3ªCâmara da 

1ªSeção 
não sim 

    
Geraldo Valentim Neto 2ªTurma 2ªCâmara da 

1ªSeção 
Sim não 
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Guilherme Adolfo dos Santos 
Mendes 

1ª Turma 4ªCâmara da 
1ªSeção 

Não Sim 

    
Guilherme Pollastri Gomes 
da Silva 

2ªTurma 3ªCâmara da 
1ªSeção 

sim não 

    
Hugo Correia Sotero 3ªTurma 1ªCamara da 

1ªSeção 
sim não 

Conselheiro-Nomes Turmas Antes 
2015 

Após 
2015 

João Carlos de Figueiredo 
Neto 

1ª Turma 2ª Camara da 
1ªSeção 

Não sim 

    
João Otavio Oppermann 
Thome 

2ªTurma 1ªCâmara da 
1ªSeção 

Sim não 

 1ªTurma 2ªCâmara da 
1ªSeção 

Não sim 

    
Jose Carlos Teixeira da 
Fonseca 

8ªCamara 1ª Conselho 
Contribuinte 

Sim não 

    
Jose Clovis Alves 5ªCamara 1ª Conselho 

Contribuinte 
Sim não 

    
José Evande Carvalho 
Araujo 

2ªTurma 1ªCâmara da 
1ªSeção 

sim não 

    
José Ricardo da Silva 1ªTurma 1ªCâmara da 

1ªSeção 
sim não 

 1ªCâmara 1ª Conselho 
Contribuinte 

sim não 

 1ªTurma 3ªCâmara da 
1ªSeção 

sim não 

    
Jose Sergio Gomes 3ª Turma 1ªCamara da 

1ªSeção 
Sim não 

    
Karem Jureidini Dias 8ªCâmara 1ªConselho 

Contribuinte 
Sim não 

    
Leonardo de Andrade Couto 2ªTurma 4ªCâmara da 

1ªSeção 
sim sim 

    
Leonardo Henrique 
Magalhães Oliveira  

2ªTurma 4ªCâmara da 
1ªSeção 

sim não 

    
Leonardo Luis Pagano 
Gonçalves 

2ªTurma 4ªCâmara da 
1ªSeção 

não sim 

    
Lucas Bevilacqua Cabianca 
Vieira 

2ª Turma 4ªCâmara da 
1ªSeção 

Não Sim 

    
Luis Fabiano Alves Penteado 1ªTurma 2ªCâmara da 

1ªSeção 
Não Sim 
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Luis Flavio Neto CSRF – 1ªTurma Não Sim 
    
Luiz Augusto de Souza 
Gonçalves 

2ª Turma 4ªCâmara da 
1ªSeção 

Não Sim 

    
Conselheiro-Nomes Turmas Antes 

2015 
Após 
2015 

Luiz Tadeu Matosinho 
Machado 

1ªTurma 3ªCâmara da 
1ªSeção 

Sim Não 

 2ªTurma 3ªCamara da 
1ªSeção 

Não Sim 

    
Marcelo Cuba Netto 1ªTurma 2ªCamara da 

1ªSeção 
Sim Sim 

    
Marcio Rodrigo Frizzo 2ªTurma 3ªCâmara da 

1ªSeção 
Sim não 

    
Marco Aurelio Pereira 
Valadão 

CSRF – 1ª Turma Não Sim 

    
Marcos de Aguiar Villas Boas 1ª Turma da 4ªCamara da 

1ª Seção 
Sim Não 

    
Marcos Antonio 
Nepomuceno Feitosa 

2ª Turma da 3ªCamara da 
1ª Seção 

Não Sim 

    
Marcos Paulo Leme Brisola 
Caseiro 

1ªTurma 3ªCamara da 
1ªSeção 

Não sim 

    
Marcos Rodrigues de Mello 5ª Câmara 1ªConselho 

Contribuinte 
Sim não 

    
Marcos Shigueo Takata 3ª Turma 1ªCamara da 

1ªSeção 
Sim Não 

    
Maria de Lourdes Ramirez 1ª Turma Especial Sim Não 
    
Mauricio Pereira Faro 1ªTurma 4ªCâmara da 

1ªSeção 
Sim não 

    
Milene de Araujo Macedo 1ªTurma 3ªCâmara da 

1ªSeção 
Não Sim 

    
Moises Giaconelli Nunes da 
Silva 

2ªTurma 4ªCâmara da 
1ªSeção 

Sim não 

    
Nereida Miranda Finamore 
Horta 

2ªTurma 2ªCâmara da 
1ªSeção 

Sim Não 

    
Nathalia Correia Pompeu CSRF 1ª Turma Não Sim 
    
Paulo Jakson da Silva Lucas 1ªTurma 3ªCâmara da 1ª 

Seção 
sim sim 
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Paulo Jacinto Nascimento 3ªCâmara 1ºConselho 
Contribuinte 

sim não 

    
Paulo Mateus Ciccone 2ªTurma 4ªCamara da 1ª 

Seção 
Não Sim 

    
Paulo Roberto Cortez 2ªTurma 4ªCâmara da 1ª 

Seção 
Sim não 

    
    
Conselheiro-Nomes Turmas Antes 

2015 
Após 
2015 

Rafael Correia Fuso 1ªTurma 2ªCâmara da 
1ªSeção 

Sim Não 

    
Rafael Vidal de Araujo CSRF-1ªTurma  Sim Sim 
    
Ricardo Marozzi Gregorio 2ªTurma 1ªCâmara da 

1ªSeção 
Sim Não 

    
Roberto Caparroz de Almeida 1ªTurma 2ªCâmara da 

1ªSeção 
Sim Sim 

    
Roberto Silva Junior 1ª Turma 3ªCâmara da 

1ªSeção 
Não Sim 

    
Rogerio Aparecido Gil 2ªTurma 3ªCâmara da 

1ªSeção 
Não sim 

    
Ronaldo Apelbaum 1ªTurma 2ªCâmara da 

1ªSeção 
Não sim 

    
Sandra Maria Faroni 1ªCamara 1º Conselho 

Contribuinte 
Sim não 

    
Sergio Luiz Bezerra Presta 3ªTurma 1ªCâmara da 1ª 

Seção 
Sim Não 

    
Susy Gomes Hohhmann CSRF – 1ªTurma Sim não 
    
Talita Pimenta Felix 2ªTurma 3ªCâmara da 

1ªSeção 
Não  sim 

    
Valeria Cabral Geo Verçoza 8ªCamara 1º Conselho 

Contribuinte 
Sim não 

    
Valmir Sandri 1ªTurma 3ªCamara da 

1ªSeção 
Sim Não 

 CSRF-1ªTurma Sim Não 
    
Viviane Vidal Wagner 2ªTurma 2ªCâmara da 

1ªSeção 
Sim não 

    
Waldir Veiga Rocha 2ªTurma 3ªCâmara da 

1ªSeção 
Sim não 
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 1ªTurma 3ªCâmara da 
1ªSeção 

Sim sim 

    
Wilson Fernandes Guimarães 1ªTurma 3ªCâmara da 

1ªSeção 
sim sim 

 2ªTurma 3ªCâmara da 
1ªSeção 

sim não 

Tabela 38. Composição do CARF antes e após a Operação Zelotes. 

Fonte: elaboração própria. 

 
 

CARF- TURMAS /RELATORES sobre o tema ágio 

Julgados antes e após dezembro de 2015 

 
Turmas Antes Dez/2015 Após Dez/2015 

1ª Turma Especial Maria Lourdes Ramirez -- 
   
1ª Turma 1ªCâmara 
1ªSeção 

José Ricardo da Silva -- 

 Edeli Pereira Bessa -- 
 Benedicto Celso Benicio 

Junior 
-- 

   
1ªTurma 2ªCâmara 
1ªSeção 

Marcelo Cuba Netto Marcelo Cuba Netto 

 Rafael Correia Fuso -- 
 Antonio Carlos Guidoni 

Filho 
-- 

 Andre Almeida Blanco -- 
 -- João Otavio Oppermann 

Thome 
 -- João Carlos de Figueiredo 

Neto 
 Roberto Caparroz de 

Almeida 
Roberto Caparroz de 
Almeida 

 -- Luis Fabiano Alves 
Penteado 

 -- Ronaldo Apelbaum 
   
1ªTurma 3ªCâmara 1ª 
Seção 

Valmir Sandri -- 

 Wilson Fernandes 
Guimarães 

-- 

 -- Edwal Casoni Paula 
Fernandes Jr 

 Carlos Augusto de Andrade 
Jenier 

-- 

 Luiz Tadeu Matosinho 
Machado 

-- 

 Paulo Jakson da Silva 
Lucas 

Paulo Jakson da Silva 
Lucas 

 Jose Ricardo da Silva -- 
 Waldir Veiga Rocha Waldir Veiga Rocha 
 -- Milene de Araujo MAcedo 
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 -- Jose Eduardo Dornelas 
Souza 

 -- Marcos Paulo Leme 
Brisola Caseiro 

 Waldir Veiga Rocha Waldir Veiga Rocha 
 -- Flávio Franco Correa 
 -- Roberto Silva Junior 
   
1ªTurma 4ªCâmara 
1ªSeção 

Alexandre Antonio Alkmim 
Teixeira 

-- 

 Fernando Luiz Gomes de 
Mattos 

Fernando Luiz Gomes de 
Mattos 

 Mauricio Pereira Faro -- 
 -- Frederico Augusto Gomes 

de Alencar 
 -- Ricardo Marozzi Gregorio 
 -- Marcos de Aguiar Villas 

Boas 
 -- Antonio Bezerra Neto 
   
1ªTurma 4ªCâmara 
2ªSeção 

Carlos Pela -- 

 Frederico Augusto Gomes 
de Alencar 

-- 

   
2ªTurma 1ªCâmara 
1ªSeção 

João Otavio Oppermann 
Thome 

-- 

 Ricardo Marozzi Gregorio -- 
 José Evande Carvalho 

Araujo 
-- 

 Antonio Carlos Guidoni 
Filho 

-- 

   
2ªTurma 2ªCâmara 
1ªSeção 

Viviane Vidal Wagner -- 

 Geraldo Valentim Neto -- 
 Carlos Alberto Donassolo -- 
 Nereida Miranda Finamore 

Horta 
-- 

   
2ªTurma 3ªCâmara 
1ªSeção 

Wilson Fernandes 
Guimarães 

Wilson Fernandes 
Guimarães 

 Marcio Rodrigo Frizzo -- 
 Alberto Pinto Souza Junior Alberto Pinto Souza Junior 
 -- Eduardo de Andrade 
 Waldir Veiga Rocha Waldir Veiga Rocha 
 Guilherme Pollastri Gomes 

da Silva 
-- 

 -- Edeli Pereira Bessa 
 -- Luis Tadeu Matosinho 

Machado 
 -- Rogerio Aparecido Gil 
 -- Ana de Barros Fernandes 

Wipprich 
  Talita Pimenta felix 
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  Marcos Antonio Nepom 
Feitosa 

   
2ªTurma 4ªCâmara 1ª 
Seção 

Carlos Pela -- 

 Antonio Jose Praga de 
Souza 

-- 

 Leonardo Henrique 
Magalhães de Oliveira 

-- 

 Moises Giacomelli Nunes 
da Silva 

-- 

 Leonardo de Andrade Couto Leonardo de Andrade 
Couto 

 Frederico Augusto Gomes 
de Alencar 

Frederico Augusto Gomes 
de Alencar 

 Paulo Roberto Cortez -- 
 Fernando Brasil de Oliveira 

Pinto 
Fernando Brasil de 
Oliveira Pinto 

 -- Demetrius Nichele Macei 
 -- Paulo Mateus Ciccone 
  Caio Cesar Nader 

Quintella 
  Luis Augusto de Souza 

Gonçalves 
   
3ªTurma 1ªCâmara 
1ªSeção 

Jose Sergio Gomes -- 

 Hugo Correia Sotero -- 
 Aloysio Jose Percinio SIlva -- 
 Sergio Luiz Bezerra Presta -- 
 -- Eduardo Martins Neiva 

Monteiro 
 -- Andre Mendes de Moura 
 Marcos Shigueo Takata -- 
 -- Fabio Nieves Barreira 
   
1ªCâmara 1ª Conselho 
Cont 

Alexandre Andrade Lima da 
Fonte Filho 

-- 

 Caio Marcos Candido -- 
 Sandra Maria Faroni -- 
   
3ªCâmara 1ªConselho 
Cont 

Aloysio Jose Percinio Silva -- 

 Paulo Jacinto do 
Nascimento 

-- 

   
   
5ªCâmara 1ªConselho 
Cont 

Marcos Rodrigues Mello -- 

 Jose Clovis Alves -- 
   
8ªCâmara 1ªConselho 
Cont 

Karem Jureidini Dias -- 

 Jose Carlos Teixeira da 
Fonseca 

-- 



 

 

177 

 

 Valeria Cabral Geo Verçoza -- 
   
CSRF-1ªTurma Susy  Gomes  Hohhmann -- 
 -- Marco Aurelio Pereira 

Valadão 
 Rafael  Vidal de Araujo Rafael  Vidal de Araujo 
 Valmir Sandri -- 
 -- André Mendes de Moura 
 -- Adriana Gomes Rego 
 -- Luis Flavio Neto 
  Nathalia Correia Pompeu 
   

Tabela 39. Composição das turmas do CARF antes e após a Operação Zelotes. 

Fonte: elaboração própria. 

   

 

Obs: Os Conseheiros destacados na cor vermelha deixaram de fazer parte do CARF no 

período compreendido entre dezembro de 2015 e 05 de maio de 2017. 

 

 

 

 

 

 


