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RESUMO 
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) tem admitido 
amplamente a segregação das atividades econômicas dos contribuintes como estratégia de 
planejamento tributário legítimo. E esse posicionamento não foi desconstituído por ações 
judiciais ao longo do tempo. No entanto, apesar da praxe administrativa e da ausência de 
jurisprudência desfavorável, ainda se verifica no bojo da doutrina o estabelecimento de limites 
à elisão fiscal, mais notadamente o que tange a teoria do propósito negocial. Quando que as 
únicas restrições cabíveis ao planejamento tributário devem ser a verificação do caráter prévio 
e a natureza legítima da (re)estruturação societária do sujeito passivo. Dessa forma, conclui-se 
que a business purpose theory não está bem traduzida para o contexto tributário brasileiro e 
que a aplicação da estratégia de segregação das atividades econômicas vem sendo aplicada 
gradativamente. A metodologia de pesquisa adotada foi dedutiva, quanto ao método 
científico. Fundamental, quanto à finalidade. Observacional, quanto à natureza. Qualitativa, 
quanto à forma de abordagem do problema. Exploratória, quanto aos objetivos. Bibliográfica 
e documental, quanto aos procedimentos técnicos. Longitudinal, quanto ao desenvolvimento 
no tempo. 
 
Palavras-Chave: Planejamento tributário. Legitimidade. Livre iniciativa. Propósito negocial. 
Segregação de atividades econômicas. 
 
ABSTRACT 
Administrative Council of Tax Appeals´ jurisprudence has widely admitted the segregation of 
taxpayers' economic activities as a legitimate tax planning strategy. This position has not been 
discussed by lawsuits over time. However, despite the administrative practice and the absence 
of unfavorable jurisprudence, the establishment of limits to tax avoidance is still in the spirit 
of the doctrine, most notably the business purpose theory. In fact, the only applicable 
restrictions on tax planning should be the previous and lawful nature of taxpayers´ corporate 
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(re)structuring. Thus, it is concluded that business purpose theory is not well translated into 
the Brazilian taxation context and that application of economic activities segregation´s 
strategy has been applied gradually. Research methodology adopted was deductive, regarding 
the scientific method. Fundamental, as to purpose. Observational, as to nature. Qualitative, in 
relation to how to approach the problem. Exploratory, as to the objectives. Bibliographic and 
documentary, regarding technical procedures. Longitudinal, in relation to development in 
time. 
 
Keywords: Tax planning. Legitimacy. Free enterprise. Negotiating purpose. Economic 
activities´ segregation. 
 
1 INTRODUÇÃO 

A tramitação do processo 11516.002462/2004-18, Acórdão 103-23.357 (Estaleiro 

Kiwi Boats Ltda. X 4ª Turma DRJ Florianópolis-SC), em grau de recurso voluntário perante o 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), órgão colegiado, paritário e integrante 

da estrutura do hoje, Ministério da Economia, representou um ponto importante no que tange 

estratégias de planejamento tributário.  

Com o deslinde do feito no feito contencioso administrativo é possível se observar que 

há a possibilidade de aperfeiçoar a carga tributária de um dado grupo econômico por meio da 

segregação das atividades ora exercidas apenas por uma pessoa jurídica. 

No caso concreto, o contribuinte Estaleiro Kiwi Boats Ltda. intentava comprovar que a 

constituição de uma empresa coligada, denominada Estaleiro Schaefer Yatchs Ltda. não 

configurava hipótese de elusão ou evasão fiscal. 

Em essência, o objeto social do grupo econômico em questão era a construção, 

reforma, compra, venda, importação e exportação de embarcações e projetos náuticos. Assim 

sendo, alguns dos sócios primitivos da sociedade mais antiga (Kiwi Boats) se retiraram e 

ingressaram na direção da mais recente (Schaefer Yatchs). 

Os sócios que constituíram a nova pessoa jurídica incorporaram no objeto social da 

nova empresa, apenas os serviços e materiais atinentes à montagem, acabamento e 

manutenção das embarcações náuticas. 

Sendo assim, à luz dessas informações, o sujeito passivo argumentou e comprovou que 

não se tratava de simulação dos negócios jurídicos envolvidos na modelação societária do 

grupo econômico, mas sim estratégia empresarial de redução de custos.  

No caso em tela, os sujeitos passivos conseguiram segregar suas atividades finalísticas 

devidamente classificadas no contrato social. E é fato que desde a publicação do supracitado 

caso paradigma, a jurisprudência do CARF tem aceitado abertamente a possibilidade da 

segregação de atividades.  

http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf
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Logo, em razão da jurisprudência favorável, não resta dúvidas que tal conduta importa 

em planejamento tributário legítimo. Entretanto, esse entendimento pacificado parece não 

convencer a parte da doutrina que defende a imposição de limites as estratégias de 

planejamento tributário, mais notadamente à exigência que os negócios jurídicos demonstrem 

um propósito negocial. 

Inclusive no caso paradigmático, um dos argumentos da autoridade fiscal era 

justamente o de que os contribuintes não demonstravam a contento a otimização da atividade 

econômica, mas tão somente a busca pela redução da carga tributária. 

Pelos fundamentos que serão expostos nos capítulos seguintes, o trabalho intentará 

demonstrar que a exclusiva minoração do ônus tributário também importa em planejamento 

fiscal legítimo e que a aplicação da teoria americana do propósito negocial ao ordenamento 

jurídico deve ser analisada com vistas à adequação ao contexto nacional.  

 

2 LIVRE INICIATIVA E CONCORRÊNCIA COMO PRINCÍPIOS 

FUNDAMENTADORESDO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

A livre iniciativa é fundamento gravado no texto constitucional como princípio basilar 

da ordem econômica. Sob a perspectiva material, o cânone não se restringe tão somente à 

liberdade de iniciativa econômica, ou seja, à procura pela melhoria nas condições de 

existência. 

Aqui se trata de uma percepção mais ampla e que abarca outras liberdades além da 

iniciativa econômica desamarrada, tais como a autonomia para se constituir, extinguir, alterar, 

associar e gerir.1 

E é nesse tópico de amplitude que o princípio mais interessa ao objeto deste trabalho. 

Será que o Estado tributante poderia impor restrições à livre iniciativa dos agentes 

econômicos de se auto-organizar? 

                                                           
1 Dir-se-á, contudo que o princípio, enquanto fundamento da ordem econômica, a tanto se reduz. Aqui também, 
no entendo, isso não ocorre. Ou – dizendo-o de modo preciso –: livre iniciativa não se resumo, aí, a “princípio 
básico do liberalismo econômico” ou a “liberdade de desenvolvimento da empresa”, apenas – à liberdade única 

do comércio, pois. Em outros termos: não se pode visualizar no princípio tão somente uma afirmação do 
capitalismo. Insisto em que a liberdade de iniciativa econômica não se identifica apenas com a liberdade de 

empresa. Pois é certo que ela abrange todas as formas de produção, individuais ou coletivas, e – como averba 
Antonio Sousa Franco – “as empresas são apenas as formas de organização com características substancial e 
formal (jurídica) de índole capitalista”. Assim, entre as formas de iniciativa econômica encontramos, além da 
iniciativa privada, a iniciativa cooperativa (art. 5º, XVIII e, também, art. 174, §§3º, 4º), a iniciativa 

autogestionáriae a iniciativa pública (arts. 173 e 177). Quanto à iniciativa pública, observa Antonio Sousa 
Franco, reportando-se ao art. 61 da Constituição da Portugal, para dizer que ele “não fala em iniciativa pública, e 
com razão: pois a iniciativa do Estado e de entidades públicas não poderia caber em nenhuma forma de direitos 
do homem ou direitos fundamentais. (GRAU, 2010, p. 204) 
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O que é possível se observar no plano fático é que o fisco já tentou, por diversas vezes 

(MP 66 de 2002, PLC 536 de 2007, MP 685 de 2015, PLS 537 de 2015), regulamentar o 

artigo 116, §único, do Código Tributário Nacional, que permite que a autoridade 

administrativa desconsidere atos e negócios jurídicos que dissimulem a ocorrência dos 

elementos constitutivos da obrigação tributária. 

Verifica-se que o dispositivo estabelece alcance tão somente às condutas que venham 

a ensejar evasão ou elusão fiscal. Elisão fiscal é diferente, importa em planejamento tributário 

legítimo e, portanto, fora do campo de aplicação de eventuais normas gerais anti-elisivas. 

No entanto, a redação das frustradas proposituras legislativas intentava estabelecer 

deveres aos contribuintes que planejassem a sua tributação. Caso aprovado, a nova legislação 

obrigaria aos agentes econômicos que submetessem seus projetos de planejamento tributário à 

prévia apreciação da administração. 

Tais políticas flagrantemente iriam de encontro direto com os preceitos da livre 

iniciativa. Posto que não há que se restringir, mesmo que no contexto tributário, a liberdade 

de se auto-organizar. Ela está inserida no bojo do princípio da atividade econômica em tela. 

Antes os tributos fossem cobrados de maneira diferenciada, até majorada, seria melhor 

do que inviabilizar a liberdade de se auto estruturar. Além do que, considerando que atos 

salvaguardados pela livre iniciativa são lícitos, seria deveras incompatível que o tributo 

atuasse como seu instrumento coator quando sequer pode figurar com sanção por ato ilícito. 

No mesmo tom segue o princípio da livre concorrência que, apesar de possuir previsão 

própria no rol do artigo 170 da Constituição Federal de 1988, está acobertado pelo campo de 

aplicação da livre iniciativa econômica. 

A amplitude adotada para a livre iniciativa serve também à livre concorrência. Aqui, 

do mesmo modo, há de considerar uma pluralidade de óticas sobre as quais o princípio se 

manifesta, mais notadamente no que tange à frenagem dos abusos do poder econômico2 e o 

estabelecimento de condições iguais de competitividade.3 

                                                           
2 Deveras, não há oposição entre o princípio da livre concorrência e aquele que se oculta sob a norma do §4º do 
art. 173 do texto constitucional, princípio latente, que se expressa como princípio da repressão aos abusos do 

poder econômico e, em verdade – porque dele é fragmento – compõe-se no primeiro. É que o poder econômico é 
a regra e não a exceção. Frustra-se, assim, a suposição de que o mercado esteja organizado, naturalmente, em 
função do consumidor, A ordem privada, que o conforma, é determinada por manifestações que se imaginava 
fossem patológicas, convertidas porém, na dinâmica de sua realidade, em um elemento próprio a sua constituição 
natural. (Ibid., p. 211) 
3 Mais uma vez recorro à exposição de Tércio Sampaio Ferraz Júnior: “A livre concorrência de que fala a atual 
Constituição como um dos princípios da ordem econômica (art. 170, IV) não é a do mercado concorrencial 
oitocentista de estrutura atomística e fluida, isto é, exigência estrita de pluralidade de agentes e influência isolada 
e dominadora de um ou uns sobre outros. Trata-se modernamente, de um processo comportamental competitivo 
que admite gradações tanto de pluralidade quanto de fluidez. É este elemento comportamental – a 
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E da mesma maneira, adequa-se perfeitamente ao contexto tributário. A aplicação da 

livre concorrência, enquanto sistema inibidor de abusos econômicos, pode-se voltar 

perfeitamente aos entes tributantes, que estão claramente em status financeiro superior aos 

contribuintes. 

Quando em atuação da sua faceta da competitividade, a livre concorrência fixa justo 

cenário de iguais oportunidades aos contribuintes. Todos dispõem, por exemplo, do direito ao 

planejamento tributário. 

Não seria deveras justo que o sujeito passivo que adote uma postura mais ativa, que 

pesquise, estude e aplique à legislação tributária ao seu favor, tivesse que arcar com o mesmo 

ônus de que se mantém em uma postura passiva, desatenta e ou acomodada, tão somente à 

espera de notificação dos fatos geradores que venha a concretizar.  

Em ambos os vieses, a livre concorrência encontra pertinência para o objeto deste 

trabalho ao se colocar a seguinte indagação simétrica: poderia o Estado, com a utilização do 

poder de tributar, restringir o direito à livre concorrência dos contribuintes? 

E dessa forma, a livre concorrência se coloca como garantia da liberdade de exercício 

da atividade econômica pelos contribuintes, posto que não é razoável a eles impor um ônus 

maior quando lhes forem tangíveis meios de se conquistar uma menor tributação4. 

Nesse diapasão também ecoam frequentes manifestações da autoridade fiscal no 

sentido de exigir um propósito negocial para os atos e negócios jurídicos que o contribuinte 

realize com o fito de planejar a sua tributação. Tais exposições serão a seguir criticadas. 

                                                                                                                                                                                     

competitividade – que define a livre concorrência. A competitividade exige, por sua vez, descentralização de 
coordenação com base de formação dos preços, o que supõe livre iniciativa e apropriação privada dos bens de 
produção. Neste sentido, a livre concorrência é forma de tutela do consumidor, na medida em que 
competitividade induz a uma distribuição de recursos a mais baixo preço. De um ponto de vista político, a livre 
concorrência é garantia de oportunidades iguais a todos os agentes, ou seja, é uma forma de desconcentração de 
poder. Por fim, de um ângulo social, a competitividade deve gerar extratos intermediários entre grandes e 
pequenos agentes econômicos, como garantia de uma sociedade mais equilibrada”. (Ibid., p. 212) 
4 A garantia constitucional da livre concorrência constitui ponto de graves divergências na relação 
Fisco/contribuinte. Essa garantia, na verdade, assegura aos cidadãos ampla liberdade para se dedicar a atividades 
econômicas. Somada à garantia da liberdade do exercício profissional, implica a todos assegurar o direito de 
exercerem suas atividades, seja elas econômicas ou profissionais, da forma que melhor lhes parecer. É 
inteiramente inadmissível, porque contrária ao sentido dessas liberdades, a ideia de que no desempenho de 
atividades econômicas ou profissionais o cidadão está obrigado a optar pela forma que implique maior ônus 
tributário. Como assevera Ives Gandra da Silva Martins, apoiado na doutrina de Sacha Calmon Navarro Coêlho, 
“nenhuma autoridade fiscal pode impor, a qualquer cidadão brasileiro ou residente no Brasil, a proibição de 
constituir sociedade, mesmo para atuar em área que pessoas físicas possam fazê-lo, sem violentar o art. 170, 
parágrafo único, da CF”. [Ives Gandra da Silva Martins, “Princípio da livre iniciativa – liberdade de associação 

e exercício profissional – inaplicabilidade da norma antielisão em face dos princípios da estrita legalidade e da 

tipicidade fechada em matéria tributária – Supremacia da Constituição” (parecer), Interesse Público 33/235, 
Porto Alegre, Fórum, 2003]. Para conseguir condições que lhe permitam competir no mercado, o cidadão só não 
pode violar a lei. Pode, sim, escolher as formas de agir que sejam menos gravosas do ponto de vista tributário. A 
escolha contrária é que seria absurda, até porque contrária à própria natureza das coisas. E como a liberdade de 
fazer essas escolhas é de todos, evidentemente é compatível, sim, com a livre concorrência (MACHADO, 2009, 
p. 137) 
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3 CRÍTICA AO TRANSPLANTE DA TEORIA DO PROPÓSITO NEGOCIAL AO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Em essência, a teoria da utilidade ou propósito negocial (business or corporate 

purpose theory)5, prega que atos e negócios jurídicos que resultem em redução da carga 

tributária, devem estar munidos, além do objetivo de economia fiscal, de uma finalidade 

comercial.  

Então, a rigor, de acordo com a supracitada teoria, os particulares não podem praticar 

condutas de otimização de custos quando estes tenham natureza exclusivamente tributária. A 

redução da carga tributária seria uma mera consequência acessória do objetivo principal que é 

de essência extratributária. 

Numerosas manifestações são postas favoravelmente à teoria, contudo a tese por ela 

preconizada não transparece a mais perfeita harmonia com o direito ao planejamento 

tributário.6 

                                                           
5 A Teoria da Utilidade Negocial como possível instrumento de desconsideração de negócio jurídico realizado 
em planejamentos tributários se deu, inicialmente, mediante decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos da 
América, em sete de janeiro 1935, no caso que ficou denominado Gregory & Helvering, em que se discutia a 
validade jurídica de uma reorganização societária. Era imputada a falta de propósito negocial nas operações de 
venda e posterior dissolução de uma corporação norte-americana. A Suprema Corte Norte-Americana (1935, p. 
01), em seu julgado, assim se manifestou: “By means which the law permits, a taxpayer has the right to decrease 
the amount of what otherwise would be his taxes, or altogether to avoid them”. Ou seja, por meios que a lei 
permite, o contribuinte tem o direito de diminuir o que outrora seriam seus impostos, ou evitá-los 
completamente. Estaria, assim, o contribuinte juridicamente garantido ao realizar o seu planejamento tributário, 
desde que seja por meio lícito. Manifesta-se, ainda, a Suprema Corte (1935, p. 02) ao expressar que “the question 
for determination is whether what was done, apart from the tax motive, was the thing which the statute 
intended”, ou seja, a questão determinante é se o que foi feito, além da motivação fiscal, era o que se pretendia o 
estatuto (lei). Logo, além da economia tributária, o propósito comercial do negócio jurídico deveria ser também 
existente, sob pena de este ser juridicamente desqualificado para incidência da tributação evitada. (CAMINHA, 
p. 145-146)  
6 Nos estudos a respeito do planejamento tributário não são raras as manifestações no sentido de que a opção do 
contribuinte por determinada forma de realizar seus negócios, de exercer sua atividade econômica, depende de 
um propósito negocial, ou pelo menos, de um motivo não tributário. Autores respeitabilíssimos, de grande 
destaque no mundo jurídico em nosso País – como é o caso de Marco Aurélio Greco -, sustentam que a validade 
ou licitude da escolha de uma forma para a prática de atos ou negócios jurídicos depende de um propósito não 
tributário – o que significa, em outras palavras, que o contribuinte não tem o direito de optar por determinada 
forma para a prática de um ato ou negócio jurídico se sua motivação for exclusivamente tributária. A referida 
doutrina sustenta, em síntese, não existir um direito ao planejamento tributário – tese com a qual não podemos, 
de nenhum modo, concordar. No ordenamento jurídico brasileiro é indiscutível a existência do direito do 
contribuinte ao planejamento tributário, que se caracteriza pelo procedimento desenvolvido com o objetivo de 
evitar ou reduzir o ônus tributário, dentro do campo da licitude. É certo que existem práticas preconizadas por 
alguns com o nome de “planejamento tributário” que ultrapassam os limites da licitude. Práticas abusivas, que 
não merecem o nome de “planejamento tributário”, porque, na verdade, consubstanciam verdadeiras fraudes – 
situando-se, portanto, no campo da ilicitude. Isto, porém, não quer dizer que não exista o direito ao planejamento 

tributário, que é, a rigor, atividade distinta da fraude fiscal. Direito subjetivo do contribuinte de escolher para a 
prática de suas atividades a forma que seja menos onerosa do ponto de vista tributário, desde que se mantendo no 
campo da licitude. (MACHADO, 2019, P. 83-84) 
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O direito ao planejamento tributário, como já exposto, encontra fundamento nos 

princípios da livra iniciativa e concorrência. Além do que, encontra embasamento também em 

outras fontes7 de direito tributário. 

Sendo assim, estando o propósito negocial conflitante com os preceitos de 

planejamento tributário no Brasil, potencialmente também estará em dissonância com os 

fundamentos jurídicos intrínsecos ao referido direito do contribuinte. 

Basta que se verifique a aplicabilidade da supracitada teoria com vistas às essas fontes 

peculiares ao planejamento tributário. Posto isso, a crítica aqui tecida quanto à adequação do 

propósito negocial ao ordenamento jurídico pátrio reside nos seguintes pontos: 

1) A teoria carece de poder normativo. Apesar de aplicada com frequência por 

autoridades fiscais e seguida por parte da doutrina, ainda não foi devidamente incorporada ao 

ordenamento jurídico pelo devido processo legislativo. Vale salientar que, para os países que 

aplicam a teoria da utilidade negocial com coerência e uniformidade, já há lei8 interna editada 

e com base em critérios congruentes com o cenário fático e jurídico em torno da promulgação. 

O que não ocorre no Brasil, em face às frustradas proposituras legislativas que tentaram editar 

uma norma geral anti-elisiva ou anti-abuso (NGAA). Sendo assim, é deveras desarrazoado 

prevalecer a aplicação de um instituto que, oficialmente, não emana poder vinculante em 

detrimento de um direito com base em normativos vinculantes. 

2) O planejamento tributário é direito do contribuinte, possui normatividade e, por 

consequência, dotado de caráter vinculante. Como corolário ao tópico anterior, a elisão fiscal 

                                                           
7 Entendido que o fundamento jurídico do planejamento tributário é a base oferecida pelo ordenamento jurídico 
para sua prática, podemos afirmar que no ordenamento jurídico brasileiro vigente a existência desse fundamento 
é indiscutível. O exame da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional revela que o planejamento 
tributário tem efetivo fundamento jurídico nas garantias concernentes à livre iniciativa econômica, no princípio 
da legalidade em geral, no princípio da legalidade tributária e na inadmissibilidade de tributação por analogia. 
(Ibid., p. 85) 
8 O manejo abusivo do planejamento tributário fez brotar o ativismo administrativo, tal qual já aconteceu nos 
demais países. No Brasil, a reação da Administração Tributária aconteceu, primeiramente, com a fiscalização e 
depois com os órgãos administrativos julgadores, acompanhando o caminhar do mundo. Só que, enquanto nos 
demais países se buscou um critério próprio, que guardasse conexão com o respectivo sistema jurídico, inclusive 
estabelecimento procedimentos específicos, tudo dentro de um contexto e depois tipificado em lei, a opção 
brasileira foi importar, de forma acrítica, todos os critérios utilizados em vários países e passar a aplicar 
indiscriminadamente todas as figuras existentes, como a seguir será mostrado. Essa cópia, muitas vezes, 
cometendo os mesmos equívocos já corrigidos alhures, deu-se por meio do pinçamento de figuras apartadas do 
contexto do sistema em que estavam situadas. A partir daí chegou-se ao momento atual de falta de coerência e de 
uniformidade de critério com que estão sendo cobrados tributos e julgados os respectivos processos pelos 
tribunais administrativos, relativamente ao planejamento tributário. Tudo sob o argumento de serem construídos 
precedentes, como a intenção de flexibilizar a tradição do civil law e buscar uma aproximação com o common 

law. Nada de novo com relação a isso também. Vale lembrar que, nos EUA, sede do common law, no ano de 
2010, foi aprovada uma lei tipificando o critério da substância sobre a forma e do propósito negocial, cuja 
finalidade era corrigir as distorções que resultaram do combate ao abuso no planejamento tributário por meio de 
simples precedentes. Igualmente, no Reino Unido, desde o ano de 2009, está se processando discussão 
semelhante. (GRUNPENMACHER; CAVALCANTE; RIBEIRO, 2012, p. 478-479). 
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está garantida aos sujeitos passivos haja vista que possui fundamento jurídico em fontes 

primárias, inclusive de status constitucional. Um dos dispositivos é justamente a legalidade 

geral consubstanciada pelo artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal de 1988. Na sua faceta 

voltada para o particular, é cediço que os indivíduos estão livres para fazer tudo o que a lei 

não proíbe. Logo, como não há lei que vede o planejamento tributário, ele é indubitavelmente 

legítimo. A mesma autenticidade por ser obtida com a legalidade tributária, prevista no artigo 

150, inciso I, da Constituição Federal de 1988. É estabelecido que os entes federados 

precisam editar lei em sentido estrito para criar ou aumentar tributos. Acontece que enquanto 

não editada a respectiva lei majoradora, nada impede que o contribuinte permaneça na 

situação de menor ônus fiscal. Aliás, mesmo que advinda a lei que aumente a exação, ainda 

sim o contribuinte pode buscar-se manter em carga tributária menor nas situações que não 

foram abarcadas pela nova lei. O artigo 108, parágrafo 1º, do Código Tributário Nacional, 

também corrobora com esse entendimento ao vedar o emprego da analogia para exigir tributo 

não previsto em lei ou, como dito, em situações que a lei não alcance ou discipline. 

3) A jurisprudência do CARF quanto à adoção do propósito negocial não é feita de 

modo uniforme e discriminado. Diferentemente do que acontece com a segregação de 

atividades econômicas, os acórdãos do CARF trazem, por vezes, julgamentos diversos em 

situações equivalentes, seja pró ou contra contribuinte. Uma das principais utilidades da 

jurisprudência, que é justamente uniformizar objetivamente o entendimento reiterado sobre 

determinada matéria, fica prejudicada por juízos de valores mormente subjetivos, que não 

trazem segurança jurídica nem para os contribuintes nem para o fisco e não encontram sequer 

embasamento na legislação tributária pátria. Verifica-se também uma divergência no modo de 

aplicação da teoria da utilidade negocial, dentre as câmaras que compõe o conselho.9 Outro 

agravante é que, além do propósito negocial, o CARF adota também indiscriminadamente 

outros critérios importados das legislações estrangeiras para outras matérias10. Fato esse que 

                                                           
9 Na Segunda Câmara da Primeira Seção do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a pesquisa 
teve como resultado três ocorrências relacionadas à desconsideração de negócio jurídico pretensamente elisivo. 
Os acórdãos evidenciados foram 203 -08043(19/03/2002), 201-80498(15/08/2007) e 102- 47127(19/10/2005). 
Assim como na Primeira Câmara, nesta também há aplicação indireta dos critérios da Teoria da Utilidade 
Negocial, havendo, como se pode exemplificar com este último acórdão, a utilização parcial do critério 
“propósito negocial”, conforme abaixo se evidencia. Da pesquisa na Terceira Câmara da Primeira Seção, 
resultou duas decisões nas quais estão expressas a aplicação direta da Teoria da Utilidade Negocial, 
especificamente, do seu critério de aferimento do propósito negocial (business purpose test). (CAMINHA, Op. 
cit., p. 156-157) 
10 Aqui serão apresentados alguns exemplos de acórdão do CARF que utilizaram indiscriminadamente e sem 
uniformidade, contra e a favor do contribuinte, várias figuras jurídicas e critérios adotados por outros países para 
a rejeição de atos e de negócios abusivos, sem que exista uma previsão correspondente na lei tributária brasileira. 
Foi a constatação de tal fato que instigou a pesquisa desenvolvida neste trabalho sobre o tema planejamento 
tributário, com o objetivo de contribuir para o aprofundamento do debate acerca da necessidade de uma NGAA 
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transparece a tendência em mitigar o direito ao planejamento tributário em razão da apuração 

de irregularidades na ação fiscal referente a determinados sujeitos passivos. 

4) A teoria do propósito negocial foi transplantada11 e não traduzida12 para o contexto 

brasileiro. Primeiramente, a teoria nasceu em um país de status econômico e sistema tributário 

diversos do brasileiro. Segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), os Estados Unidos, que se trata de uma economia já desenvolvida e 

industrializada, tributa mais a renda do que o consumo. Já o Brasil, um país cuja economia 

ainda está em desenvolvimento, tributa mais o consumo do que a renda. A importação de uma 

ideia do hemisfério norte não necessariamente trará efetividade para o sul. Um instituto de um 

dado ordenamento jurídico não obrigatoriamente irá funcionar em outro. São fatos e contextos 

diferentes que originaram o dado instrumento a ser importando e que pode desencadear 

                                                                                                                                                                                     

que estabeleça parâmetros que laborem para uma maior previsibilidade e segurança dos contribuintes e das 
autoridades fiscais. 
CRITÉRIO ADOTADO ACÓRDÃOS 
Abuso de direito 108-05.748/1999 
Abuso de forma 101-95.552/2006; 204-02.895/2007; 9101-00.359/2009; 

9101-00.528/2010 
Ato anormal de gestão 103-21.847/2005 
Capacidade contributiva 101-96.029/2007; 104-21.498/2006 
Dissimulação 107-09.470/2008 
Fraude à lei e abuso de direito 107-09.470/2008; 107-09.587/2008; 9101-00.528/2012 
Negócio jurídico indireto 103-21.046/2007; 101-94.340/2003; 107-08.837/2006; 

1401-00.155/2010 
Operações estruturadas em sequência (step 

transactions) e ausência de motivação 
extratributária 

104-20.749/2005; 104.21.497/2006; 1401-00.155/2010 

Planejamento tributário 101-95.442/2006; 104-21.675/2006; 1102-00.408/2011; 
1401-00.155/2010 

Propósito negocial 104-21.498/2006; 103-23.290/2007; 107-09.423/2008;   
01-0591/2008 

Substância sob a forma 101-94.340/2003; 101-95.409/2006 
 (GRUNPENMACHER, Op. cit. p. 488). 
11 Over the last two decades, debates in comparative law have been centered around these questions concerning 
the way transfer processes work, their operation, and their effects. The assumption that legal transfer is a simple 
process has been questioned time and again, and several scholars have criticized the term “transplant” as being 
too ‘smooth.’18 Taking up the medical metaphor that underlies the term “legal transplant,” they emphasized that 
organs could be either accepted or rejected by the body to which they were transplanted – taking up foreign law 
offers a much broader variety of reactions. There are quite a number of alternatives to the term ‘transplant’ that 
have been proposed by comparativists. The term transfer, which has been in use since the 19th century, is still 
the most prominent.(FOLJANTY, 2015, p. 4) 
12 Over the past couple of years, the concept of translation has increasingly been used in order to highlight the 
idea that intercultural contacts do not take place between closed-off, opposing entities. While in translation 
studies a cultural turn took place, as a result, cultural studies underwent a “translational turn.”40 Translation has 
become a key term in describing what happens in intercultural encounters. The concept is, when used in this 
way, understood in a very broad sense. It is no longer confined to literal translations, but suggests understanding 
the transfer of practices, symbols, or artifacts also as processes of translation. In doing so, many aspects of the 
discussion relevant to literal translation might inspire further reflections on processes of intercultural encounters 
in general. In the arguments that follow, I will be making use of the concept of translation in this broad sense and 
will examine to what extent the application of this concept for describing intercultural entanglements in the field 
of law might prove useful. (Ibid, p. 8) 
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resultados diferentes no ordenamento jurídico receptor. Boa parte, talvez até todo o 

ordenamento jurídico tenha sido criado com base em ideias e sistemas estrangeiros. Contudo, 

o motivo primordial de ainda serem adotados é que surtiram efeitos positivos. Caso contrário, 

de certo, já teriam sido expurgados do sistema jurídico nacional. No caso do transplante da 

teoria da utilidade negocial para o Brasil, a discrepâncias já começam nas origens. A teoria 

nasceu de um caso jurisprudencial da Suprema Corte americana, enquanto que no Brasil 

sequer ganhou notoriedade nas vias judiciais. O sistema americano segue o modelo anglo-

saxão, em que prevalece a jurisprudência e os costumes. Já o sistema brasileiro foi inspirado 

no sistema romano-germânico, o qual é ditado imprescindivelmente pela positividade.13 A 

teoria da utilidade negocial é adotada uniformemente no contexto americano, enquanto que no 

brasileiro ainda se busca sua uniformização. 

Felizmente a má adequação da teoria do propósito negocial ao ordenamento jurídico 

brasileiro não foi entrave para o sucesso da aplicação prática da segregação de atividades 

econômicas dos contribuintes, amplamente admitida pela jurisprudência do CARF, como se 

reprisará a seguir. 

 

4 A ESTRATÉGIA DE SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS E SUA 

APLICAÇÃO NA PRÁTICA 

A jurisprudência do CARF tem admitido amplamente a possibilidade da segregação de 

atividades. Esse fato pode ser observado em vários acórdãos: 1201-002.148 (DOU: 

16/08/2018), 3301-004.486 (DOU: 24/04/2018), 1301-002.493 (DOU: 07/08/2017), 1302-

001.986 (DOU: 10/10/2016), 3302-003.138  (DOU: 04/04/2016), 3403-002.854 (DOU: 

03/04/2014), 3301-002.053  (DOU: 16/10/2013), 3301-002.052  (DOU: 16/10/2013), 1101-

000.954  (DOU: 14/10/2013), 3402-001.908  (DOU: 23/10/2012), 1101-000.417  (DOU: 

27/01/2011), 201-81306  (DOU: 06/08/2008). 

                                                           
13 Nesse sentido, fica evidente que a Teoria da Utilidade Negocial foi desenvolvida no sistema jurídico anglo-
saxão, em que se prevalece a tradição jurisprudencial e consuetudinária nas resoluções dos conflitos, não 
havendo a imprescindibilidade de norma legal positivada. Logo, por esta teoria, possível é a desconsideração, 
para efeitos fiscais, de negócios jurídicos lícitos, porém sem justificativa econômica, o que torna a interpretação 
econômica dos direitos tributário e contratual seu fundamento basilar. Deve-se, portanto, ter muita cautela ao 
propor a aplicabilidade da Teoria da Utilidade Negocial no ordenamento jurídico brasileiro; pois, por estar este 
fundado no sistema jurídico de origem romano-germânico, é tradicionalmente condicionado à legalidade, 
especialmente quando se disciplina relação entre os sujeitos tributários. Logo, incorporar conceitos 
indeterminados e subjetivos, como a intencionalidade da conduta contribuinte, e institutos extrajurídicos, como o 
econômico e o social, para promover a tributação, é pôr em risco a estrita legalidade e a segurança jurídica do 
sistema tributário brasileiro. (CAMINHA, op. cit., p. 147). 

http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf
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Como já exposto, com base na livre iniciativa e concorrência, os contribuintes podem 

perfeitamente modelar a sua estrutura societária de forma que se enquadre no cenário que lhes 

resultará o menor ônus tributário possível. 

Organizar as atividades econômicas que são prestadas com vistas à obtenção da mais 

suave14 carga tributária por si só já deve ser considerada uma otimização negocial, ainda mais 

em se tratando do sistema tributário brasileiro, o qual o tributo é mais custo do que benefício, 

o retorno do que se é recolhido aos cofres público não é auferido de maneira proporcional. 

Além do mais, planejar a tributação não é tarefa fácil para os contribuintes brasileiros, 

haja vista que a legislação tributária é tida como muito complexa. Por isso, obter a otimização 

das suas obrigações tributárias, em meio à massiva quantidade de normas fiscais que, por 

vezes, são demasiadamente burocráticas e inconstitucionais, é deveras um preço justo para os 

sujeitos passivos que conseguem, por meio da análise apurada, utilizá-las a seu favor. 

Então, nesse afã, há de se parabenizar os contribuintes que têm utilizado, e 

devidamente ratificado pela jurisprudência do CARF, a divisão das atividades econômicas 

que são por eles prestados para otimizar o seu ônus tributário.  

Trata-se de uma estratégia sagaz que se amolda brilhantemente à tendência da menor 

tributação no sistema pátrio. Quando em análise aos regimes especiais e tratamento 

diferenciado que ordenamento jurídico confere aos pequenos contribuintes, fica evidente que 

a inclinação do ente tributante é onerar de maneira mais favorável as microempresas e 

empresas de pequeno porte, como se vê no artigo 146, inciso III, alínea d, da Constituição 

Federal de 1988. 

E não poderia ser diferente, pois é a tendência melhor condizente com os preceitos 

irradiados pelo princípio da capacidade contributiva, esculpido pelo artigo 145, §1º, da 

Constituição Federal de 1988. Para os que podem contribuir mais, uma maior tributação. Para 

                                                           
14 FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESQUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. RECURSO DE 
OFÍCIO NEGADO. O desmembramento, em pessoas jurídicas distintas, das atividades de produção e 
distribuição, por si só, não é uma simulação, com o intuito único e exclusivo de reduzir artificialmente a carga 
tributária. Em sua peça recursal, em tópico que alega a nulidade do auto de infração e que será objeto de 
apreciação mais adiante, a recorrente enfrentou os argumentos da fiscalização, que tinham como objetivo 
demonstrar que os negócios com a Faugher foram simulados e não tinham substância econômica, tendo visado 
simplesmente a redução da carga tributária: i) Cita os Acórdãos CARF n.º 3403002.519 e 3402001.908, em que 
foram inadmitidas desconsiderações de negócios jurídicos semelhantes ao em tela, isto é, desmembramento de 
atividades de industrialização e comercialização. Não configuraria ilícito organizar a atividade da forma menos 
onerosa, sob o ponto de vista fiscal, desde que restasse comprovado que a revendedora existia de fato e praticava 
as atividades em benefício próprio. As duas outras decisões trazem o posicionamento que acima externei no 
sentido de que não é ilícito organizar ou reorganizar as atividades, com o fim único e exclusivo de reduzir a 
carga tributária, desde que as unidades de negócios e os atos jurídicos praticados sejam reais e não falsos, 
simulados: (BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão 3301-004.486. Relator: Marcelo 
Costa Marques d´Oliveira, julgamento: 22 de março de 2018, DOU: 24 de abril de 2018, fls. 993, 1008, 1010). 
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os que podem contribuir menos, uma menor tributação. Não há colocação mais simplória e 

objetiva para representar a justiça fiscal. 

Dessa forma, nada impede que os grandes contribuintes possam abrir mão de 

rendimentos ou lucros maiores para que possam se enquadrar no regime mais benéfico dos 

pequenos contribuintes.  

Não se trata de conduta maliciosa ou imoral, mas sim de perspicácia e humildade por 

parte dos administradores das empresas. Um ditado napoleônico expressaria muito bem a 

estratégia da segregação atividades econômicas: “divide ut regnes”. 

Ao se implementar a estratégia das atividades empresariais, os grupos econômicos 

notaram que a eles era mais prejudicial permanecer atrelado ao regime fiscal ordinário, 

próprio para os grandes contribuintes.  

Sendo que ao final de cada competência, a administração há de dividir entre si e de 

todo modo, tanto os dividendos quanto as despesas. Dessa forma, mais prático seria conferir a 

cada um dos administradores a respectiva quota parte de bônus e ônus integrantes à totalidade 

de atividades exercidas pelo grupo econômico.  

Aceitando reduzir-se a um patamar econômico menor, a pessoa jurídica originária 

agora se dividirá e dará lugar a várias pessoas jurídicas derivadas, tantas quanto forem 

necessárias para alcançar a melhor tributação. 

Desse modo, pelo menos, mantém-se o mesmo quantitativo de lucro, que seria 

auferido a cada um dos administradores majoritários e, ao mesmo tempo, reduz-se uma boa 

parcela do passivo, mais notadamente aquela referente às obrigações tributárias.  

Além do que, ao exercer separadamente cada atividade do grupo econômico, a 

eficiência logística e competitividade das empresas aumentam consideravelmente15, o que 

pode importar, inclusive, um acréscimo nos dividendos originais. 

Ressalte-se que argumentos como a instalação das pessoas jurídicas derivadas em uma 

mesma praça16, não é suficiente para desconstituir a legitimidade do planejamento tributário 

com base na segregação das atividades econômicas. 

                                                           
15 Rechaçou-se a insinuação de ausência de propósito negocial na segregação das atividades econômicas do 
Grupo Avon, com redução dos custos, permitindo a especialização das atividades e, com isso, aumentando a 
competitividade das empresas. Explica que, ao tempo da cisão, aumentou-se a arrecadação de PIS, de COFINS, e 
de CPMF, o que demonstraria que a reorganização societária não se deu com o fim de economia de tributos. 
(BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão 3403-002.854. Relator: Alexandre Kern, 
julgamento: 26 de março de 2014. DOU: 03 de abril de 2014, fls. 1926). 
16 SIMULAÇÃO — INEXISTÊNCIA — Não é simulação a instalação de duas empresas na mesma área 
geográfica com o desmembramento das atividades antes exercidas por uma delas, objetivando racionalizar as 
operações e diminuir a carga tributária. A meu sentir, disso não se desincumbiu o fisco. A falta de 
aprofundamento da ação fiscal faz com que os fatos apontados como indícios de simulação, quais sejam, a 
instalação das duas empresas na mesma área geográfica e as alterações dos seus objetivos sociais, reservando-se 



20 

Revista Direito Diário, Fortaleza, vol. 3, n. 2, mai./jun. 2020. 
ISSN 2595-1408 

Assim como a ausência de propósito negocial que, com base nas críticas já postas, 

mesmo invocada pela jurisprudência do CARF, não tem sido fator robusto o suficiente para 

anular a estratégia de segregação de atividades econômicas, devidamente comprovada a 

autenticidade dos atos e negócios jurídicos ensejadores. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A jurisprudência do CARF tem admitido amplamente a segregação de atividades 

econômicas como uma estratégia de planejamento tributário legítimo, desde que sejam 

verídicos os atos e negócios jurídicos em torno da cisão das sociedades originárias. 

Os cânones constitucionais da livra iniciativa e concorrência não são respeitados como 

deviam ser. Tratam-se de princípios basilares da atividade econômica e, por isso, aplicáveis 

ao direito tributário, tendo em vista que está inserido no que se entende por ordem econômica. 

Os entes tributantes não podem impor restrições à livre iniciativa dos contribuintes, 

uma vez que essa conduta, quer importe em carga tributária menor, quer importe em carga 

tributária maior, é direito fundamental dos agentes econômicos e, portanto, passível de sua 

fruição na melhor proporção possível. 

A vedação do exercício do direito ao planejamento tributário viola o princípio da livre 

concorrência, na sua dupla faceta, seja aquela que restringe os abusos dos detentores do poder 

econômico, seja aquela que estabelece a competitividade entre os agentes econômicos em 

igualdade de condições. 

A violação à primeira face justifica-se pelo fato de que o ente tributante é 

flagrantemente detentor de poder econômico e, portanto, em condição superior e desigual aos 

contribuintes. Daí a necessidade de se preservar a livre iniciativa ao planejamento tributário, 

pois, caso contrário, a tributação estaria atuando como barreira e não impulsionador da 

atividade econômica. 

A violação à segunda faceta justifica-se pelo fato de que é deveras justo que os 

contribuintes que se proponham a estudar e planificar a sua tributação possam alcançar um 

                                                                                                                                                                                     

a uma a fabricação do casco e à outra os serviços de montagem da embarcação, possam ser tidos como 
desdobramento da atividade antes exercida por uma delas, objetivando racionalizar as operações e minorar a 
carga tributária. A conclusão diversa chegaria se a fiscalização comprovasse que a e presa desqualificada não 
mantinha registros e inscrições fiscais próprias, que não possuía quadro próprio de empregados, que não 
celebrava negócios, que não emitia documentação, que não mantinha escrituração fiscal relativa a seus negócios. 
(BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão 103-23.357. Relator: Paulo Jacinto do 
Nascimento, julgamento: 23 de janeiro de 2008, DOU: 15 de maio 2008, fls. 1, 8). 
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menor ônus tributário do que aqueles que se mantém em uma postura inerte quanto aos fatos 

geradores que possam ser concretizados. 

A teoria do propósito negocial teve lugar em contexto e sistema tributário bem 

diferente do que se verifica no Brasil. Por isso a sua utilização carece tanto de uma melhor 

adequação à realidade brasileira, quanto de parâmetro normativo em face da ausência de 

legislação específica, mais notadamente uma norma geral que venha a regular medidas de 

combate ao abuso ao exercício do direito ao planejamento tributário. 

O direito ao planejamento tributário no Brasil possui uma vinculação normativa bem 

mais densa do que a teoria da utilidade negocial. O fundamento daquele bebe na fonte da 

Constituição Federal e do Código Tributário Nacional, enquanto que a teoria de origem 

americana ainda busca positivação no ordenamento jurídico brasileiro. 

Tendo em vista a dicotomia transplante x tradução, a forma desuniforme e os critérios 

com que o CARF tem utilizado a teoria do propósito negocial nos seus acórdãos, denota que a 

ideia estrangeira não foi adequadamente traduzida para o contexto brasileiro.  

A teoria do propósito negocial se trata de um transplante, pois as frustradas 

proposituras legislativas representam a prova cabal de que a maneira que se intenta incorporar 

as ideias estrangeiras quanto à matéria não encontrou salvo conduto no entendimento 

parlamentar. 

Em análise aos vários acórdãos que culminaram com aceitação da segregação de 

atividades econômicas como estratégia legítima de planejamento tributário, observa-se que 

vários fatores não foram suficientes para a sua desconstituição. 

Mesma localização geográfica das novas pessoas jurídicas cindidas, a exclusiva 

otimização de custos de natureza tributária e, até mesmo, a ausência de propósito negocial, 

não dispõe de robustez suficiente para ilidir a segregação de atividades econômicas com vistas 

à melhoria fiscal. 

A única exigência contundente e uniforme que se verifica é que os atos e negócios 

jurídicos que ensejem à segregação das atividades empresariais sejam autênticos, verídicos, 

pois caso contrário estaria configurado a simulação.   
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