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RESUMO 

 

 

BORGES, Andrey Esterlino. Reestruturação societária transformação de 
sociedade anônima em subsidiária integral – tratamento tributário dispensado 
aos acionistas. p. Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Direito. 
Faculdade Cidade Verde, 2016. 
 
Muito embora a Lei de Sociedades Anônimas Brasileira acumule décadas de vigência, 
a transformação de uma sociedade anônima em subsidiária integral de outra 
companhia brasileira ainda desperta na administração tributária divergências no que 
tange ao tratamento tributário a ser dispensado em relação aos acionistas, em 
especial no aspecto patrimonial. O referido instituto possui importantes peculiaridades 
que o distancia da simples alienação patrimonial, que a depender do caso concreto, 
poderia acarretar em ganho de capital aos acionistas, e por consequência, ocorrência 
do critério material de incidência do imposto sobre a renda para a pessoa dos 
acionistas. Contudo, esta confusão de institutos inevitavelmente abala importantes 
alicerces do ordenamento positivo, sobretudo ao princípio da estrita legalidade 
tributária. 
 

Palavras-chave: Sociedade Anônima, Transformação Societária, Subsidiária 
Integral, Acionistas, Ganho de Capital, Imposto Sobre a Renda, Regra-Matriz, 
Critério Material. 



 
 

ABSTRACT 
 
 

BORGES, Andrey Esterlino. Transformation from corporations into wholly-
owned subsidiaries – the tax treatment applicable to shareholders. p. Labour 
Law Undergraduate Course Completion. Green City College, 2016. 
  
Although the Brazilian Corporate Law accumulates decades of effectiviness, the 
transformation of a Corporation into a wholly-owned subsidiaries of another Brazilian 
company still raises differences in the tax administration regarding the tax treatment 
applicable to shareholders, especially in the equity aspect. Such institute has important 
peculiarities that departs it from the simple asset disposal, which, depending on the 
case, could result in capital gains to shareholders and, therefore, the occurance of the 
substantive test of incidence of the income tax to the shareholders. However, this 
confusion of institutes inevitably undermines important foundations of the entire legal 
system, especially the principle of strict tax legality. 
  
Keywords: Corporate, corporate transformation, wholly-owned subsidiariy, 
shareholders, capital gains, income tax, foundation rule, substantive test. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Neste ano de 2016 a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 19761 (Lei de 

Sociedades Anônimas – “LSA”) completa 40 (quarenta) anos de existência. Esta 

importante lei veio sendo atualizada ao longo do tempo e ainda hoje, serve como 

direcionamento, quando o assunto é organização societária das empresas. Tal lei, em 

virtude de sua ampla aplicabilidade nas estruturas societárias das companhias, 

também têm sido utilizada para interpretações de caráter tributário, logo, quando o 

assunto versar sobre organização societária com eventuais reflexos tributários, torna-

se indispensável observar as regras contidas na referida lei. 

Consigne, que o fenômeno da reorganização societária de pessoas jurídicas 

em companhias, de capital aberto ou fechado, tem se mostrado cada vez mais 

comum, principalmente, influenciada pelo cenário macro econômico e a globalização, 

onde as organização se veem obrigadas a maximizar seus resultados, mesmo 

enfrentando grande concorrência de mercado.  

Interessante observar que reorganização societária, por vezes, pode significar 

única forma de sobrevivência para companhia, mesmo porque, com o avanço das 

grandes corporações, potências mercantis regionais – médios empresários, antes 

concorrentes na disputa pela liderança do mercado local –, estão se vendo obrigados 

a unirem esforços para fazerem frente as grandes potências globais, que a cada dia 

tem avançado na disputa pelo mesmo espaço e mercado. 

Cabe reforçar que em muitos casos, a reorganização societária, com união de 

esforços entre potenciais concorrentes regionais, tornam-se inevitáveis para 

sobrevivência no mercado. Ocorre que invariavelmente nenhuma das partes dispõe 

de recursos financeiros para comprar o negócio do concorrente e com isso a tendência 

é que ambos sejam “engolidos”2 pelas grandes corporações.  

                                                           
1 BRASIL, Planalto. Lei nº 6.404 (de 15 de dezembro de 1976). Brasília. DF: 1976. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm. Acesso em: 25 de set. 2016. 
2 Entenda-se a expressão “engolidos” como superados, afetados. 
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É neste cenário, que a incorporação de ações se apresenta como um 

mecanismo para viabilizar esta união de “concorrentes”, pois neste processo não há 

a compra de uma empresa pela outra, mas sim uma união para fortalecerem e 

competirem com as grandes corporações. Convém, desde logo adiantar, que esta 

operação de reorganização societária, objeto do estudo, não se trata de incorporação 

de empresas ou fusão, mas sim, o instituto denominado incorporação de ações. 

Frisa-se que no Brasil há diversas formas jurídicas para a constituição de 

empresas – Sociedade limitada; Sociedade simples; Sociedade Anônima e outras -, 

cada uma contendo vantagens e desvantagens, mas, quando o assunto é operações 

de reorganização societária de “potências regionais”, via de regra, a opção é pela 

modalidade de sociedade anônima, regulada pela “LSA”3.  

Quiçá estar nesta forma jurídica o rol mais atrativo de elementos para controle 

e gestão societária da companhia, principalmente, quanto ao processo decisório, 

regulação da entrada de herdeiros, formação de capital social da companhia, controle 

das deliberações, vez que o poder decisório estará baseado no número de ações 

votante. Enfim, nesta forma jurídica de sociedade anônima é possível implementar 

mecanismos de controles e formalidade que assegure integridade e conformidade da 

estrutura societária. 

Considerando que o escopo deste estudo é contemplar a reestruturação 

societária com fundamentos na “LSA” e em especial, a formação de uma subsidiária 

integral e controladora, faz-se necessário esclarecer, antecipadamente, que em 

apertada síntese, controladora é a empresa - sociedade anônima – que detém a 

titularidade de todas ações de outra companhia, enquanto que subsidiária integral é 

denominação adotada para qualificar a companhia que tem apenas uma empresa 

brasileira como acionista, sendo está sua controladora. 

Embora haja um arcabouço jurídico regulando as operações societárias 

existentes, curiosamente, a conversão de uma sociedade anônima em subsidiária 

integral de outra companhia brasileira tem atraído os holofotes da administração 

tributária, sobretudo no aspecto patrimonial das pessoas acionistas da primeira 

(sociedade convertida em subsidiária integral), onde o fisco tem buscado equiparar a 

operação de incorporação de ações a alienação para fins de incidência do imposto de 

rendas sobre o ganho de capital. 

                                                           
3 Entenda-se a expressão “LSA”, como Lei das Sociedades Anônimas - Lei 6.404/1976. 
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Importante alertar que instituto ora debatido, é a operação de incorporação de 

ações na forma do art. 252 da “LSA”, não guardando qualquer semelhança com o 

instituto de incorporação de empresas, disciplinado no art. 227 da “LSA”, mesmo 

porque, são institutos totalmente distintos, tanto na esfera societária, quanto na 

tributária.  

Contudo, o trabalho tem por escopo concentrar esforços na investigação do 

tratamento tributário merecido pelos acionistas nesta reorganização societária, por 

isso, adianta-se, que segundo a concepção da administração tributária, esta 

transformação societária resultaria em um ganho de capital para a pessoa dos 

acionistas da companhia transformada em subsidiária integral e que, por este motivo, 

seria passível de incidência de imposto sobre a renda. 

Assim, na primeira parte do trabalho serão esmiuçadas as particularidades 

inerentes ao instituto da incorporação de ações – denominação atribuída pela lei à 

operação societária a que se descreve como sendo a transformação da companhia 

em subsidiária integral de outra –, buscando-se revelar a natureza jurídica do instituto, 

classificando-os em subitens e em especial promover a diferenciação conceitual da 

incorporação de ações, com a incorporação de empresa, integralização de capital e 

alienação de patrimônio. 

Na segunda parte, abordar-se-á o tratamento tributário indicado no 

ordenamento positivo. Esta abordagem será dividida em subitens, nos quais 

inicialmente serão expostos os fundamentos invocados pela administração tributária, 

e em seguida, a abordagem de alguns imperativos de observância categórica pela 

administração tributária, para na sequência estudar a regra-matriz de incidência 

tributária, concentrando os esforços no elemento material da exigência, onde pairam 

as principais divergências interpretativas. 

Buscar-se-á ainda, no bojo do trabalho, exaltar alguns precedentes do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais acerca da matéria que se tem notícias. 

Mesmo porque, nestes precedentes a discussão sobre a matéria tende apresentar 

uma interpretação fundamentada, por vezes, com maior clareza, sobre as 

divergências exegética. Tanto favoráveis, quanto contrários à incidência tributária.  

Adverte-se que esta proposta de trabalho encontra-se distante da exaustão do 

tema. Em verdade, poucos escritos são encontrados neste sentido – motivo este, 

aliás, levou a imersão do estudo. 
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2 NATUREZA JURÍDICA DA TRANSFORMAÇÃO SOCIETÁRIA 

 

 

 

2.1 INCORPORAÇÃO DE AÇÕES X INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS 

 

 

Como dito, com o estudo propõem-se, em síntese, analisar a ocorrência do fato 

imponível do imposto sobre a renda em relação aos acionistas da sociedade anônima, 

na conversão desta companhia em subsidiaria integral de outra companhia brasileira. 

Para tanto, é incontornável a necessidade de identificar com precisão a 

natureza jurídica do instituto. 

Embora a “LSA”, no seu art. 252, mencione a transformação de uma sociedade 

anônima em subsidiária integral de outra companhia brasileira, como sendo uma 

incorporação de ações, o termo incorporação pode, em princípio, induzir o 

hermeneuta a conclusão que os instituto previsto no Art. 252 trata-se de operação 

similar a incorporação de empresas prevista no art. 227, ambos da “LSA”. Não 

obstante, são institutos completamente distintos, sendo necessário sua distinção, 

pois, os desdobramento destas operações refletem diferentemente no tratamento 

tributário, obrigacional e societários que deles decorrem.  

A diferença entre os dois institutos fica evidente no próprio texto dos artigos da 

“LSA” que assim dispõem: 

 
 

Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais 
sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os 
direitos e obrigações. 
 
Art. 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao 
patrimônio de outra companhia brasileira, para convertê-la em 
subsidiária integral, será submetida à deliberação da assembléia-geral 
das duas companhias mediante protocolo e justificação, nos termos 
dos artigos 224 e 225. 
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Da leitura do texto do art. 227 da “LSA”, já fica evidente na sua primeira parte 

do artigo que na ocorrência da operação prevista neste diploma legal uma ou mais 

sociedade são absorvidas por outra, destacando-se o ponto de que há uma 

apoderação de uma sociedade sobre a outra. Na parte final, a parte substancialmente 

mais importante, à expressa menção de que a sociedade incorporadora sucede, 

absorve, todos os direitos e obrigações da sociedade incorporada, o que leva a 

conclusão de que a sociedade absorvida pela incorporadora deixa de existir ou 

coexistir após a ocorrência da operação de incorporação.  

Em apertada síntese, incorporação de empresa, nas palavras de Sérgio Botrel4 

é:  

 
 
A incorporação (de sociedades) é o operação pela qual uma ou mais 
sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os 
direitos e obrigações. 
[...] 
Com a efetivação da incorporação, a sociedade incorporada é extinta 
[...] e com a transferência da totalidade do patrimônio líquido da 
incorporada. Os sócios desta última recebem, em troca das 
participações societárias extintas em virtude da incorporação, ações 
(ou quotas, conforme o caso) de emissão da incorporadora, de acordo 
com as premissas dispostas no protocolo aprovado.  
 

 

Conforme reafirmado nas palavras do autor, o fato a se destacar na 

incorporação de empresas é a sucessão dos direitos e obrigações pela sociedade 

incorporadora, bem como a extinção da sociedade incorporada. 

Já da leitura do texto do art. 252 da “LSA”, a primeira parte, que é mais 

importante, fica evidente que ocorre tão somente a incorporação de ações de uma 

sociedade em outra, não fazendo menção, em momento algum, que a sociedade 

incorporada deixa de existir, ou que a incorporadora assume todos os direitos e 

obrigações da sociedade incorporada. 

Nas palavras do douto Ricardo Mariz de Oliveira5, assim fica conceituado tal 

diferenciação: 

 
 

                                                           
4 BOTREL, Sérgio. “Fusões & Aquisições”. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. Pág. 120 e 121. 
5 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. “Incorporação de Ações no Direito Tributário”. São Paulo: 
Quartier Latin, 2014. Pág. 49. 
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A incorporação de ações disciplinada pelo Art. 252 não se confunde 
com a incorporação de outra sociedade, regida especialmente pelo 
Art. 227, uma vez que nesta a sociedade incorporada desaparece, 
deixando de existir como pessoa jurídica autônoma para ser sucedida 
universalmente pela incorporadora, ao passo que na incorporação de 
ações ambas as sociedades continuam a coexistir, sem que uma 
suceda a outra. 

 
 

Conforme se depreende do texto legal e a interpretação do autor, são institutos 

completamente distintos e suas consequências, da mesma sorte, também são 

distintos. 

Outro importante elemento, se não o mais importante e de imprescindível 

diferenciação, é o fato da ocorrência da extinção da personalidade jurídica da 

sociedade na forma do art. 227, pois neste caso os acionistas, manifestadamente 

optam pela descontinuidade da empresa incorporada. Já na operação de 

incorporação de ações, na forma do art. 252, não há esta vontade de descontinuidade 

da empresa que teve suas ações incorporadas e ainda, conforme se discutirá na 

sequência, neste ato de incorporação de ações os acionistas não interferem 

diretamente no processo decisivo para a celebração do negócio. 

Até mesmo do ponto de vista da gestão, acertadamente a lei não conferiu a 

liberalidade para os acionistas obstarem a celebração do negócio de incorporação de 

ações, atribuído tal decisão para ser deliberada pela empresa – sem aprofundar-se 

no mérito, algumas deliberações na sociedade são feitas em nome próprio dos 

acionistas, outras em nome da sociedade, então, ainda que seja os próprios acionistas 

que deliberam, eles agem em nome da sociedade – mesmo porque esta 

reorganização, via de regra, visa preservar a competitividade da sociedade e ainda a 

sociedade incorporada permanece existido. O que é possível inferir que nestes casos, 

– incorporação de ações -  o que ocorre de fato, é uma compulsória troca das ações 

da sociedade incorporada, pelas ações da sociedade incorporadora.  

Esta diferenciação entre os institutos de incorporação de empresas e 

incorporação de ações, sob a ótica da influência dos acionistas, torna-se substancial 

para discussão se o intuito do acionista com a operação de incorporação de ações é 

alienar sua participação societária ou tão somente eles – os acionistas – atuam como 

sujeitos passivos de uma estruturação societária promovida pela sociedade a qual 

repercute no patrimônio dos seus acionistas, repercussão esta, que administração 
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pública tem interpretado com passível de tributação pelo imposto de rendas, sobre 

eventual ganho de capital havido na operação. 

No entanto, já se faz importante esclarecer, que do ponto de vista societário, 

esta transformação de subsidiária integral na forma do art. 252 da LSA consiste, 

basicamente, em subtrair a pluralidade de acionistas de uma companhia, 

concentrando as ações na titularidade de apenas um sujeito, qual seja, outra 

companhia brasileira. 

Uma definição precisa e mais aprofundada sobre o que vem a ser uma 

companhia subsidiária integral pode ser obtida da doutrina de Alfredo de Assis 

Gonçalves Neto6, afirmando que: 

 
 
A subsidiária integral pode ser definida como uma sociedade anônima 
unipessoal, cujas ações pertencem, em sua totalidade, a uma 
sociedade brasileira.  
Trata-se da consagração legislativa de uma modalidade de sociedade 
unipessoal, tanto originária (criada por escritura pública, tendo por 
subscritora única uma sociedade brasileira, nos termos do art. 251 da 
Lei 6.404/1976), como derivada (constituída com o pressuposto da 
pluralidade de sócios, mas cujas ações acabam reunindo-se na 
titularidade de uma só sociedade brasileira, seja para aquisição direta, 
seja pelo processo impropriamente denominado incorporação de 
ações, previsto no art. 252 da Lei das S.A.), destinada a proporcionar 
a descentralização das atividades empresarias e a harmonizar as 
relações das empresas do grupo. (Grifei). 

 
 

Na definição trazida pelo autor, importante observar a afirmação “processo 

impropriamente denominado incorporação de ações”, pois a “LSA” ao atribuir o termo 

“incorporação” de ações a um processo que em nada se assemelha a incorporação 

de empresas, também contemplado na referida lei, deixou margem para interpretação 

que são situações semelhantes, mas conforme já debatido, tais operações – 

incorporação de ações e incorporação de empresas – são totalmente distintos.  

É importante reafirmar, que embora o caput do artigo 252, da “LSA”, denomine 

a operação societária em incorporação de ações, este instituto jamais poderá ser 

confundido com a própria incorporação de sociedades, haja vista que, no primeiro 

caso, há a manutenção integral da personalidade jurídica, patrimônio e objeto social, 

enquanto que no segundo há um encerramento da personalidade jurídica da 

                                                           
6 GONÇALVES NETO, Alfredo Assis. Manual das Companhias ou Sociedades Limitadas. 
3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. Pág. 328. 
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incorporada, tanto que o próprio Professor Alfredo de Assis Gonçalves Neto, na 

passagem há pouco citada, considera se tratar de um “processo impropriamente 

denominado incorporação de ações”. 

Estas peculiaridades não passaram despercebidas por Alberto Xavier7, que em 

artigo destinado ao estudo da matéria, intitulado de Incorporação de Ações: Natureza 

Jurídica e Regime Tributário, advertiu que: 

 

 
Na verdade, incorporação de ações e incorporação de sociedades são 
fenômenos radicalmente distintos. As características essenciais da 
incorporação de sociedades consistem na transmissão do patrimônio 
da incorporada para a incorporadora, ocorrendo uma sucessão a título 
universal (art. 227 “caput”), bem como na extinção da sociedade 
incorporada, sem liquidação, a qual ocorre precisamente em 
decorrência da transmissão do seu patrimônio a título universal (art. 
227, § 3º). 
[…] 
Na figura da incorporação de ações não ocorre nenhum dos traços 
essenciais da incorporação de sociedades. 
Não ocorre a transmissão de um patrimônio líquido global, como 
universalidade, mediante sucessão a título universal, mas 
simplesmente uma operação que tem por objeto, não a totalidade de 
um patrimônio, mas tão somente a totalidade de ações do capital de 
uma companhia pré-existente. 

 
 

Por força da manutenção intacta da personalidade jurídica da sociedade 

anônima transformada em subsidiária integral de outra companhia, não há sucessão 

de direitos e obrigações da segunda em relação à primeira. 

Não é exagero repisar que este trabalho tem por escopo limitar-se à análise do 

tratamento tributário dispensado à pessoa do acionista na primeira modalidade de 

transformação societária referida no fragmento da doutrina ora citada – derivada. 

Aprofundando na análise do artigo 252, da Lei de Sociedades Anônimas 

(transcrito acima), a interpretação principal que merece ser dada quando da leitura do 

caput é que a iniciativa e a deliberação por esta transformação societária são única e 

exclusivamente das pessoas jurídicas envolvidas, representadas pela assembleia 

geral de acionistas com direito a voto, não havendo manifesta vontade do acionista 

em seu nome próprio. 

                                                           
7 XAVIER, Alberto. Incorporação de Ações: Natureza Jurídica e Regime Tributário. In. 
CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de & ARAGÃO, Leandro Santos de (coord.) Sociedade 
Anônima – 30 anos da Lei 6.404/76. São Paulo: Quartier Latin, 2007. Pág. 121/122. 
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Embora a pessoa dos próprios acionistas com direito a voto sejam os 

integrantes da assembleia geral, são personalidades completamente distintas, 

premissa básica dos ordenamentos que optam pela distinção dos sujeitos em pessoas 

física e jurídica.  

Assim, a falta de poder dos acionistas opinarem na incorporação de ações, fica 

evidente, pois a própria “LSA” no seu § 1º do art. 252, prevê como alternativa para o 

acionista que não concordar com a incorporação de ações, a sua retirada da 

sociedade, mediante avaliação de suas ações, ou seja, está evidente que o negócio 

é celebrado entre as sociedades, e que o acionista tão simplesmente aceita 

compulsoriamente a troca das ações que possuía na empresa incorporada pelas 

ações da empresa incorporadora. 

Note ainda, que na última parte do aludido artigo 252 da “LSA” há uma 

formalização da deliberação por meio do protocolo e justificação, uma vez que será 

neste documento que estarão sendo explanados os motivos que levaram ambas as 

companhias a unirem os esforços no mercado. Em outras palavras, o protocolo e 

justificação consistem basicamente no proposito negocial para a operação societária, 

o que somente pode ser auferido em cada caso concreto. E de novo fica evidente que 

as regras para realização da operação deriva da lei, não conferindo liberalidade aos 

acionistas. 

Com análise dos fundamentos trazido à baila, tem-se que a “LSA”, disciplinado 

de modo distinto as operações de incorporação de ações e transformação em 

subsidiária integral, em relação a operação de incorporação de empresas, já traz em 

seu bojo, elementos passíveis de serem interpretados, de modo a transmitir ao 

hermeneuta que tais operações não podem ser confundidas e que cada uma delas 

deve ser interpretada conforme sua essência.   

Uma vez esclarecido que a manifestação de vontade pela transformação da 

sociedade anônima em subsidiária integral de outra, é genuína das pessoas jurídicas 

envolvidas, representada pelas respectivas assembleias, coerentemente se faz 

necessário descartar a hipótese de equiparar esta operação societária à simples 

subscrição de capital em bens na companhia incorporadora – assim denominada pela 

lei – ou seja, na companhia prestes a se tornar controladora. 
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2.2 INCORPORAÇÃO DE AÇÕES X AUMENTO DE CAPITAL 

 

 

Considerando que com o estudo propõem-se, analisar os reflexos tributários na 

pessoa do acionista, quando da ocorrência da conversão de uma companhia em 

subsidiaria integral de outra brasileira é imperioso que haja uma distinção entre o 

instituto da incorporação de ações e aumento de capital, mesmo porque na visão 

fiscal, a operação de incorporação equipara-se a operação de aumento de capital, 

interpretação esta, com a mais data vênia, equivocada. 

A subscrição de capital em bens tem espaço nos artigos 7º e 9º, “LSA”, e 

dispõem da seguinte redação: 

 
 
Art. 7º O capital social poderá ser formado com contribuições em 
dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em 
dinheiro. 
[…] 
Art. 9º Na falta de declaração expressa em contrário, os bens 
transferem-se à companhia a título de propriedade. 

 
 

A confusão entre os institutos é facilmente descartada por dois principais 

motivos, quais sejam: i) a manifestação de vontade pela transformação da companhia 

em subsidiária integral de outra é das pessoas jurídicas envolvidas, enquanto que a 

subscrição de capital em bens é do próprio acionista; ii) se ambos os institutos fossem 

confundíveis, não haveria razão de a própria lei trata-los em momentos distintos. 

Insistindo na distinção dos institutos tendo como parâmetro a manifestação de 

vontade – a incorporação de ações, é feita pelas pessoas jurídicas, enquanto que a 

subscrição de capital é feita pelo próprio acionista –, sendo relevante anotar que, 

segundo dispõe o § 2º, do art. 252, da “LSA”8, a operação societária poderá ser 

aprovada por pelo menos metade das ações com direito a voto. 

                                                           
8 Art. 252. […] § 2º A assembléia-geral da companhia cujas ações houverem de ser 
incorporadas somente poderá aprovar a operação pelo voto de metade, no mínimo, das 
ações com direito a voto, e se a aprovar, autorizará a diretoria a subscrever o aumento do 
capital da incorporadora, por conta dos seus acionistas; os dissidentes da deliberação terão 
direito de retirar-se da companhia, observado o disposto no art. 137, II, mediante o reembolso 
do valor de suas ações, nos termos do art. 230.  (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997) 
(Grifei). 
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Ou seja, se pela subscrição de capital em bens, seria necessária a vontade 

unanime dos acionistas, para a conversão da sociedade anônima em subsidiária 

integral de outra, pela incorporação de ações, art. 252, da “LSA”, esta operação será 

abonada por no mínimo metade das ações com direito a voto, deixando ainda mais 

cristalina a falta de gerencia do acionista na operação de incorporação de ações. 

Note-se que a própria “LSA”, dispõe que em havendo discórdia na 

concretização da operação societária por parte da minoria dos acionistas votantes, os 

dissidentes nada poderão fazer para impedir que a transformação ocorra. Segundo o 

comando normativo insculpido no § 1º, do art. 252, da “LSA”, será lícito aos 

dissidentes apenas retirarem-se da sociedade mediante o reembolso do investimento. 

Vejamos:  

 
 
Art. 252. […] 
§ 1º A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar a 
operação, deverá autorizar o aumento do capital, a ser realizado com 
as ações a serem incorporadas e nomear os peritos que as avaliarão; 
os acionistas não terão direito de preferência para subscrever o 
aumento de capital, mas os dissidentes poderão retirar-se da 
companhia, observado o disposto no art. 137, II, mediante o 
reembolso do valor de suas ações, nos termos do art. 230.  
(Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997) (Grifei). 

 
 

Justamente aí se distancia da confusão da incorporação de ações com a 

simples subscrição de capital em bens. No primeiro caso, o inconformismo da minoria 

dos acionistas dissidentes é irrelevante para a concretização da operação, enquanto 

que, no segundo, a discórdia do titular de uma única ação com direito a voto impede 

que a companhia aumente seu capital. 

O Professor Ricardo Mariz de Oliveira9, é preciso ao assim diferenciar: 

 
 

A incorporação de ações do art. 252, embora acarrete aumento de 
capital da sociedade dita incorporadora, não se confunde com os 
aumentos de capital a alude o art. 170, principalmente porque neste 
há o direito de preferência, que inexiste no art. 252, e também porque 
no art. 252 há direito de retirada para os dissidentes, normalmente não 
ocorrente no art. 170, além de que seus objetivos são distintos, eis que 
a incorporação de ações visa constituir outra sociedade subsidiária 
integral da companhia e o aumento de capital visa apenas o 
incremento da capitalização de uma única sociedade. 

                                                           
9 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. “Incorporação de Ações no Direito Tributário”. São Paulo: 
Quartier Latin, 2014. Pág. 49. 
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Novamente é possível perceber que são institutos diferente a incorporação de 

ações e o aumento de capital, sendo que tal diferença se mostra mais evidente, no 

aspecto volitivo dos acionistas, bem como os efeitos que se busca com a ação, pois 

enquanto a integralização visa “abastecer” o capital social de uma sociedade, a 

incorporação de ações visa tão somente aspectos societários, ou seja, a constituição 

de uma estrutura societária que melhor atenda às necessidades das sociedades. 

Cabe anotar ainda os ensinamentos de Sérgio Botrel10, que diz existir duas 

situações de substituição de ações que não podem ser interpretadas como aumento 

de capital, vejamos: 

 
 

Existem duas situações em que as ações (quotas), extintas, não serão 
objetos de substituição: (i) quando o patrimônio líquido da incorporada 
é zero, ou negativo (nesses casos os acionistas da incorporada são 
excluídos, nada recebendo em troca; e (ii) quando a operação envolve 
controladora (única acionista) e sua subsidiária integral. Em ambas 
nas não haverá aumento de capital da sociedade sucessora 
(incorporadora). (Grifei) 

 
 

Veja que a segunda afirmação proposta pelo autor vem ao encontro de que na 

incorporação de ações, embora possa acarretar uma diferença entre o valor das ações 

originalmente possuída pelo acionista – ações da incorporada – em relação as ações 

recebidas da incorporadora, ainda assim a operação de que envolve a incorporação 

de ações para consecução de subsidiária integral, não pode ser considerada uma 

operação de aumento de capital.  

Repisa, que a incorporação de ações não deve ser confundida com 

integralização para aumento de capital social subscrito mediante conferência de bens 

e direitos, tanto é, que incorporação de ações e aumento de capital, segue disposições 

distintas na “LSA”, o primeiro art. 252 o segundo art. 170. Além disso, fazendo um 

paralelo sobre o direito de integralização do acionista – que não ocorre na 

incorporação de ações – pode se dizer inclusive que na incorporação de ações há 

uma “expropriação” das ações do acionista que não concordar com a operação, 

enquanto que na integralização de capital este seu direito não é usurpado. 

                                                           
10 BOTREL, Sérgio. “Fusões & Aquisições”. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. Pág. 122. 
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É oportuno anotar também que nos termos do § 1º, do art. 252, da “LSA” a 

avaliação da companhia prestes a se tornar subsidiária integral de outra, é obrigatória, 

ou seja, requisito imprescindível para a concretização da operação, sendo mais um 

fator a destacar, pois independe da vontade do acionista, a própria lei dispõem sobre 

a necessidade de avaliação da companhia.  

Contudo, a legislação não especifica qual metodologia deve ser adotada nesta 

avaliação, permitindo-se concluir que ela pode se dar tanto por valor contábil quanto 

por valor de mercado. 

Fato é que a obrigatoriedade da avaliação da companhia prestes a se tornar 

subsidiária integral, em princípio, tem por escopo de evitar eventuais prejuízos aos 

acionistas, de ambas as envolvidas.  

Para Modesto Carvalhosa11 a avaliação das empresas envolvidas não visa 

atribuir valor as ações substituídas, mas sim, servir como parâmetro para restituição 

das ações dos acionistas dissidentes, senão vejamos. 

 
 

A Lei das S/A exige que seja apresentada aos acionistas uma 
avaliação do patrimônio líquido a preços de mercado, tanto da 
incorporadora como da incorporada, o que não significa que a relação 
de troca das ações dos acionistas não controladores seja efetuada por 
esse valor. Tal avaliação do patrimônio líquido a preços de mercado 
serve para demonstrar a equidade da  relação  de  troca,  constituindo,  
ademais,  uma  alternativa  para  a determinação do valor do 
reembolso dos acionistas dissidentes: a lei permite que  os  acionistas  
exerçam  seu  direito  de  recesso,  fixando  o  valor  de reembolso 
com base no patrimônio líquido avaliado a preços de mercado, e não  
com  base  em  qualquer  outro  critério,  se  forem  eles  prejudicados  
na relação  de  substituição  de  suas  ações  em  face  do  critério  
escolhido  pela companhia. (Grifei) 

 
 

Ora, este prejuízo citado, também, trata-se de mera expectativa, pois no 

momento da incorporação das ações, não há de forma precisa uma mensuração de 

ganho ou perda, o que há tão somente é uma expectativa, mas este é apenas um 

parêntese necessário para discorrer sobre a necessidade de avaliação das empresas, 

mesmo porque, está metodologia de avaliação e expectativa de ganhos futuros 

estarão sendo debatidos no próximo capitulo. 

                                                           
11 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, 4º volume, Tomo 
II. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 277. 
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Portanto, a partir dos estudos supra, se sobressai que a transformação 

societária disciplinada no art. 252 da “LSA”, é parte de um operação societária 

complexa, prevista em nosso ordenamento positivo, com características 

absolutamente peculiares. 

Nas palavras do ilustre Professor Ricardo Mariz de Oliveira12, a operação de 

incorporação faz parte de um ato complexo, vejamos: 

 
 

É necessário não olvidar que na incorporação de ações a transferência 
faz parte de um ato jurídico mais complexo e cujo a finalidade não é a 
transmissão do domínio por ele em sí, mas, sim, é meio para a 
transformação de outra sociedade em subsidiária integral da emitente 
das ações. 

 
 

Deste modo, a incorporação de ações e transformação em subsidiaria integral 

não pode ser tratada como uma incorporação societária, já que não guarda as 

características deste instituto, como também não pode receber o tratamento de uma 

simples subscrição de capital em bens, pela pessoa dos acionistas da companhia a 

se tornar subsidiária integral, já que os pressupostos para tal equiparação não se 

apresentam de forma similar. Assim, considerando além dos demais elementos, a falta 

de manifestação de vontade dos acionistas para a concretização da operação, logo 

tem-se que a incorporação de ações, como bem colocado pelo professor Ricardo 

Mariz de Oliveira, supra citado, é “parte um ato jurídico complexo” e merece ser 

interpretado como tal. 

Avançando brevemente nos aspectos tributários, a discussão que busca 

equiparar a operação de incorporação de ações a subscrição de ações, na esteira 

tributária, dá-se, pela vontade da autoridade administrativa, comprovar que no 

processo de incorporação de ações, ocorre a alienação dos bens patrimoniais dos 

sócios, logo, se desta operação resultar diferença positiva, esta, estaria sujeita a 

apuração do imposto de rendas sobre o ganho de capital.  

Assim, a discussão se a operação praticada na forma do Art. 252, caracterizaria 

alienação passíveis de apuração de ganho de capital, é o tema que será debatido no 

capítulo seguinte. 

 

                                                           
12 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. “Incorporação de Ações no Direito Tributário”. São Paulo: 
Quartier Latin, 2014. Pág. 59. 
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2.3 INCORPORAÇÃO DE AÇÕES X ALIENAÇÃO OU PERMUTA 

 

 

A principal discussão sobre o tema de incorporação de ações, que tem servido 

como fundamento para autoridade fiscal fazer autuação e os órgãos julgadores, 

manterem a autuação ou não, está intrinsecamente ligado a definição se a 

incorporação de ações pode ser considerada uma alienação de bens patrimoniais, 

uma permuta ou mera substituição de ativos. 

Deste modo torna-se forçoso analisar se algum destes institutos possui 

identificação com a incorporação de ações. 

Sabe-se, que as relações negociais regidas pelas normas de direito privado 

guardam intima relação com as obrigações tributárias, tanto que as normas tributárias 

buscam trazer em seu bojo expressas previsões de incidências tributárias, baseadas 

em atos e fatos regulado pelas normas de direito privado. 

Neste interim, o Art. 42113, da Lei 10.406/2002, positiva a liberdade de contratar 

em razão da função social e a legislação tributária se amolda a estes preceitos 

reconhecendo que os atos da vida civil é regulado pelas normas privadas, porém, atos 

e fatos podem acarretar reflexos tributários, de tal sorte, que os arts. 10914, 11615 e 

11716, da Lei 5.172/1966, trazem comandos sobre o momento da incidência tributária. 

                                                           
13 Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do 
contrato. 
14 Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do 
conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos 
respectivos efeitos tributários. 
15 Art. 116. [...]: 
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; 
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 [...].   
16 Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei em 
contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados: 
I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento; 
II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do 
negócio. 
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Nas palavras do Professor Ricardo Mariz de Oliveira17, há uma correlação entre 

as normas de direito público e privado, não obstante, limites devem ser observados, 

vejamos: 

 
 

Realmente, as relações negociais, sobre as quais repousam as 
obrigações tributárias, são regidas por normas do direito privado, 
através das quais se constituem patrimônios e se altera por uma 
infinidade de atos e negócios jurídicos, alguns tipificados pelo 
ordenamento jurídico, outros atípicos, mas possível por consequência 
do exercício do direito à liberdade de contratar. 
[...] 
Por isso mesmo, o Código Tributário Nacional (CTN), preserva a 
regência do direito privado sobre os atos da vida civil e atribui à lei 
tributária a função (o objeto) apenas de disciplinar os respectivos 
efeitos tributários, preceito este que declara o art. 109. 

 
 

Conforme pode se observar as normas de direito público e privado se 

relacionam, de modo que atos da vida privada pode ou não ter consequências 

tributárias. Neste ponto, buscando entender melhor se a incorporação de ações de 

fato poderia ser considerado uma alienação, buscou-se entender a essência dos atos 

jurídicos, se o simples fato modificativo, permutativo invariavelmente deve ser 

interpretado como alienação, bem como, breve análise da classificação dos atos 

jurídicos. 

Nas lições de Cezar Fiúza18, os atos jurídicos podem ser classificados com 

gratuito, oneroso, bilateral, unilateral, mas, em sua classificação quanto à disposição 

e de administração, explica que quase sempre importa em alienação.  

 

 
h) De disposição e de administração – Ato de disposição é aquele que 
transcende a mera administração patrimonial. Os atos e disposição 
podem implicar perda patrimonial direta ou indireta; de todo modo, 
importam quase sempre alienação de bens ou cessão de direitos. 
Assim, se um comerciante transferir seu ponto, ou seu 
estabelecimento, estará praticando um ato de disposição. (Grifei) 

 

 

                                                           
17 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. “Incorporação de Ações no Direito Tributário”. São Paulo: 
Quartier Latin, 2014. Pág. 39. 
18 FIUZA, César. “Direito Civil: Curso Completo”. 2. ed. São Paulo: Revista dos tribunais. 
2015. pág. 148. 
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Embora o ato de incorporação de ações possa impactar na perda patrimonial 

das ações corresponde a sociedade incorporada, não seria possível afirmar que tal 

ato caracteriza uma alienação, e mais que tal alienação, se é que houve, daria causa 

para incidência tributária, uma vez que, o acionista não teve em momento algum, 

ganho real decorrente da operação, pois ele compulsoriamente cedeu suas ações 

originárias em troca de ações da sociedade controladora. 

Outro ato jurídico, que na visão fiscal, poderia considerar como uma alienação 

a incorporação de ações, é entender que houve uma permuta de ações patrimoniais, 

pois o acionista entrega as ações da sociedade incorporada e recebe em troca ações 

das incorporadora.  

Já adiantando a discussão, no caso de permuta sem torna a própria legislação 

tributária, inciso II, do art. 12119 decreto 3.000/1999, determina que não incide a 

tributação pelo ganho de capital. O comando legal da não tributação das permutas é 

claro ao afirmar que somente as operações de permuta “sem torna” estariam 

abrangidas pela desoneração tributária e este é um aspecto que administração pública 

fundamenta sua atuação, de modo que, se houver diferença entre os elementos 

patrimoniais permutados, está diferença não estaria no campo da desoneração e 

consequentemente deveria ser tributado. 

Esta interpretação entre a ocorrência de torna ou não na operação de 

incorporação de ações, é crucial, pois, geralmente ocorre a diferença entre o valor das 

ações originalmente possuídas pelos acionistas, cedidas compulsoriamente, em 

relação as ações recebidas da sociedade incorporadora, mesmo porque, conforme já 

debatido, a própria “LSA” instrui a avaliação dos ativos das sociedades envolvidas na 

operação e geralmente tal avaliação acarreta uma diferença no valor das ações.  

Neste aspecto, ainda que estas ações da empresa incorporadora tenha valor 

escritural superior as ações da incorporada, o que poderia ser interpretado como 

torna, não há qualquer sacrifício financeiro por parte do acionista para receber estas 

ações de valor escritural maior, portanto, não há qualquer torna. 

Sem aprofundar na discussão da tributação na permuta, é mister destacar que 

a permuta patrimonial sendo um ato jurídico da vida cível, a legislação tributária 

                                                           
19 Art. 121.  Na determinação do ganho de capital, serão excluídas: 
(...) 
II - a permuta exclusivamente de unidades imobiliárias, objeto de escritura pública, sem 
recebimento de parcela complementar em dinheiro, denominada torna, exceto no caso de 
imóvel rural com benfeitorias. 
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contempla o momento e a condição para a incidência tributária – na ocorrência de 

torna -  mesmo porque, o instituto da permuta guarda grande semelhança com um 

contrato de compra e venda, pois estão presentes os requisitos obrigacionais, tanto 

que parte da doutrina faz um paralelo entre estes institutos. 

Analisando o paralelo entre o contrato de compra e venda e o de permuta, 

torna-se necessário observar as lições de Orlando Gomes20, o qual nos traz um 

importante direcionamento, vejamos. 

 

 
Sob a denominação de troca, permuta ou escambo, configura-se um 
contrato tão semelhante ao de compra e venda que os códigos 
mandam aplicar-lhe as disposições referentes a este.  
[...].  
Na permuta, um dos contratantes promete uma coisa em troca de 
outra.  Na compra e venda, a contraprestação há de se constituir, 
necessariamente em dinheiro. Na troca não há preço, como na compra 
e venda, mas é irrelevante que as coisas permutadas tenham valores 
desiguais. (Grifei).  

  

 

Um importante destaque do autor acima pode elucidar e direcionar as buscas 

da resposta sobre a incidência tributária ou não, caso entenda que a incorporação de 

ações pode ser encarada como permuta. O trecho grifado na citação acima é claro ao 

expor que na troca não há preço e é irrelevante se as coisas tenham valores desiguais, 

contribuindo assim, para o entendimento de que, ainda que as ações recebidas da 

controladora tenha valor escritural superior ao das ações originalmente possuída pelo 

acionista, tal diferença não pode ser interpretada como ganho, uma vez que, na 

permuta não há preço, então como poderia haver ganho para os acionistas sem 

ocorrência de qualquer sacrifício financeiro. 

Assim, ainda que a incorporação de ações como valores escriturais diferentes, 

possa assemelhar-se a permuta com torna, o instituto da incorporação de ações traz 

duas características atípicas: (i) as ações são avaliadas (atualizadas) por imposição 

da LSA, não cabendo ao acionista se opor. (ii) os acionistas são meros expectadores 

da transformação societária, e se limitam em ver as ações das quais são titulares 

serem compulsoriamente subtraídas de seu patrimônio e em contrapartida, serem 

substituídas por ações equivalentes na nova companhia. Portanto, mesmo que para 

                                                           
20 GOMES, Orlando. “Contratos”. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2007.  pág. 253 
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fins tributário a operação seja equiparada a permuta, o fato de haver diferença entre 

o valor dos bens (ações) permutados, não tem o condão de desqualificar a operação 

de incorporação de ações como permuta sem torna. 

Superada a discussão sobre a equiparação como permuta, cabe um parêntese 

no aspecto de que a operação incorporação de ações e transformação de subsidiária 

integral está ligada a criação de estrutura empresarial visando melhor controle da 

administração do negócio e não obter lucro na operação. Nas palavras de Alexandre 

Couto Silva21, esta estrutura a subsidiária integral tem a finalidade de organização “Na 

subsidiaria integral, o modelo de companhia é usado como instrumento de 

descentralização administrativa e especialização de patrimônio”. 

Portanto, ainda que o ente tributante, interprete a operação de incorporação de 

ações como uma alienação de ações, o que admite-se para argumentar, está não 

estaria no campo de incidência tributária, por não haver ganho real na operação. 

Assim, considerando as particularidade da operação de incorporação de ações 

e transformação em subsidiária integral, pode se entender que tal fato jurídico não se 

amolda no campo da alienação de ações, mas em verdade, apenas uma substituição 

compulsória das ações no patrimônio do acionista da companhia a ser convertida em 

subsidiária integral, que pode ser vista como uma sub-rogação real.  

A doutrina civilista de Silvio de Salvo Venosa22, bem define a figura da sub-

rogação real como sendo: 

 

 
O termo sub-rogação significa, mormente em nossa ciência, 
substituição. A sub-rogação não extingue propriamente a obrigação. 
O instituto contemplado nos arts. 346 do Código faz substituir o sujeito 
da obrigação. O termo pode também ser empregado para a sub-
rogação real, quando uma coisa de um patrimônio é substituída 
por outra. É o que ocorre se substituírem os vínculos restritivos 
de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade de 
um imóvel a outro (art. 1.848, § 2º). (Grifei). 

 

 

Vejam, que o instituto da sub-rogação legal, possui elementos que se 

assemelham a operação de incorporação de ações, pois, a pessoa do acionista na 

                                                           
21 SILVA, Alexandre Couto. “Direito societário: Estudo sobre a Lei de Sociedade por Ações”. 
São Paulo: Saraiva. 2013. pág. 439. 
22 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Teoria das Obrigações e Teoria dos Contratos 
Volume 2. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. Pág. 238. 
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aludida operação de incorporação de ações, tem suas ações que possuía na 

sociedade subsidiária integral, compulsoriamente substituída pelas ações da 

controladora. 

Neste aspecto, o magistério de Alberto Xavier23 é novamente fundamental para 

esclarecimentos: 

 
 

Tais ações emitidas pela sociedade incorporadora de ações, e que 
serão atribuídas aos acionistas da sociedade cujas ações serão 
incorporadas, “ex vi” do § 3º, do art. 252, são “ações de segundo grau”, 
para usar sugestiva expressão de Ascarelli, por sua vez 
representativas de “bens de segundo grau”, que são as próprias ações 
da subsidiária integral. (o effektensubstitution a que se refere 
Liefmann), através da qual novos títulos são emitidos com base num 
patrimônio por sua vez representado por outros títulos e aos quais se 
enquadrariam bem a expressão “títulos de substituição”. 
Um dos efeitos típicos do contrato de incorporação de ações consiste 
precisamente na substituição no patrimônio dos sócios das ações 
previamente existentes, representativas do capital da sociedade da 
qual originariamente participavam, por ações da sociedade 
incorporadora emitidas em consequência da incorporação das 
mesmas ações. 
Trata-se de um fenômeno meramente substitutivo, que não decorre de 
uma transmissão, seja ope voluntatis, seja ope legis. (Grifos do autor). 

 
 

Conforme é possível se extrair dos estudos ora apresentado, a operação de 

incorporação de ações, ainda que possa assemelhar-se com o outras operações – 

integralização de capital, incorporação de empresas, permuta, alienação –, o que 

ocorre na essência, no campo do patrimônio dos acionistas, é a mera substituição 

compulsória de elementos patrimoniais – ações – sem qualquer ocorrência de ganho 

real. 

A incidência tributária na operação de incorporação de ações em relação a 

pessoa dos acionistas, é um tema que uma análise interpretativa minuciosa, para fins 

de determinar se há um ganho sujeito a tributação pelo imposto de rendas, tanto, que 

as posições jurisprudenciais já se posicionaram em ambos os sentido, tanto para 

tributar o eventual ganho na operação, quanto para expurgar os reflexos tributários 

decorrente da operação é o que veremos nos capítulos seguintes. 

 

 

                                                           
23 Op. Cit. pág. 132. 
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3 ASPECTOS TRIBUTÁRIOS 

 

 

 

3.1 A ESTRITA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA 

 

 

Antes de avançarmos no estudo ora proposto, necessário se faz lembrar que o 

ordenamento positivo impõe uma série de limitações ao interprete da norma tributária. 

Poder-se-ia listar aqui uma infinidade de comandos normativos que são de 

observância categórica aos interpretes, sobretudo aos incumbidos do lançamento 

tributário. 

Por força da brevidade característica deste trabalho, limitar-nos-emos em 

exaltar o princípio da estrita legalidade tributária, insculpido no art. 150, I e da 

capacidade contributiva disciplinado no art. 145, § 1º, ambos da Constituição da 

República24, e cuja redação assim dispõe: 

 
 

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; 
 
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão instituir os seguintes tributos: 
§ 1º 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. 

 

                                                           
24 BRASIL, Planalto. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília. DF: 
1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 
Acesso em: 25 de set. 2016. 
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Cumpre debater inicialmente sobre o princípio constitucional da estrita 

legalidade, mesmo porque, compreende-se que toda e qualquer exigência tributária 

deve buscar todos os seus alicerces na legislação previamente positivada.  

É dizer, segundo os valores constitucionais positivados, só é lícito à 

administração, impor obrigação tributária devidamente prevista em lei.  

Tal obrigação, deve encontrar claros limites na legislação vigente, a fim de que 

não represente quaisquer heresias ao direito de propriedade, além de, evidentemente, 

irremediável agressão ao sistema tributário pátrio. 

Aos analisar os aspectos pertinentes a aplicação do princípio da estrita 

legalidade tributária, o Professor Roque Antônio Carraza25 anotou que: 

 
 

Portanto, de acordo com a constituição, nenhum tributo pode ser 
criado senão por meio de lei.  
Tal lei, além de descrever, com riqueza de pormenores, todos os 
aspectos da norma jurídica tributária, deve conter os critérios que 
presidirão a prática, em cada caso concreto, do ato administrativo de 
lançamento. 
[…] 
A lei tributária deve conter critérios idôneos e suficientes para coartar 
quaisquer arbitrariedades do Fisco. Tais critérios devem 
necessariamente apontar: a) os destinatários do tributo (os 
contribuintes), porquanto não se admite fique relegada ao arbítrio da 
Fazenda Pública a inclusão ou a exclusão de determinadas categorias 
de contribuintes; e b) os pressupostos do tributo, isto é, a coisa, o ato, 
o fato, a situação ou a qualidade da pessoa que constitui o 
pressuposto objetivo da tributação e, também, a reação em que se 
deve achar o sujeito passivo da prestação. (Grifei). 

 
 

Ora, o princípio citado é basilar, isso importa dizer que a prática de todos atos 

da administração pública, sob pena de agir com arbitrariedade, deve estar pautado 

em tal princípio. Tanto que o próprio comando legal deve especificar claramente os 

limites de atuação do agente público, não podendo este, valer-se de subjetividade 

irrestrita para o lançamento tributário.  

Por óbvio, que tal princípio não pode, nem deve ser interpretado de modo 

isolado, tanto que nas palavras de Paulo de Barros Carvalho26, “o cânone da 

legalidade tributária (juntamente com a anterioridade e a irretroatividade da lei) é 

                                                           
25 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 23. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2007. Pág. 257/258. 
26 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 4. ed. São Paulo: 
Noeses, 2011. Pág. 298. 
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dotado de carga axiológica expressiva, por representar irredutíveis conquistas no 

ordenamento jurídico”. Neste diapasão, os referidos institutos se caracterizam como 

sendo “limites objetivos”, parâmetros para o alcance de valores conservados nos 

princípios que regem não só o sistema tributário, mas todo o ordenamento positivo. 

Nas palavras do referendado doutrinador27: 

 
 

O princípio da legalidade é limite objetivo que se presta, ao mesmo 
tempo, para oferecer segurança jurídica aos cidadãos, na certeza de 
que não serão compelidos a praticar ações diversas daquelas 
prescritas por representantes legislativos, e para assegurar a 
observância ao primado constitucional da tripartição dos poderes. O 
princípio da legalidade compele o interprete, como é o caso dos 
julgadores, a procurar frases prescritivas, única e exclusivamente, 
entre as introduzidas no ordenamento positivo por via de lei ou de 
diploma que tenha o mesmo status. Se do consequente da regra 
advier obrigação de dar, fazer ou não-fazer, alguma coisa, sua 
construção reivindicará a seleção de enunciados colhidos 
apenas e tão-somente no plano legal. (Grifei). 

 
 

Não é demais advertir que, desde a edição do Código Tributário Nacional, já se 

tem observado uma preocupação do legislador infraconstitucional em conter a euforia 

arrecadatória da administração pública, o que levou a positivar no art. 108, e § 1º, do 

referido diploma, o seguinte imperativo categórico: 

 
 

108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente 
para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem 
indicada: 
I - a analogia; 
II - os princípios gerais de direito tributário; 
III - os princípios gerais de direito público; 
IV - a eqüidade. 
§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de 
tributo não previsto em lei. (Grifei). 
 

 

Neste compasso, o limite objetivo edificado no princípio da legalidade tributária, 

para empregar a terminologia dada pelo Professor Paulo de Barros Carvalho, tem 

importância fundamental para a construção da regra-matriz de incidência tributária do 

imposto sobre a renda, a qual o Professor assim define28: 

 
 

                                                           
27 Ibidem, pág. 299. 
28 Ibidem, pág. 300. 
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Isso se aplica, na plenitude, à regra-matriz de incidência tributária: sua 
estrutura lógico-sintática há de ser saturada com as significações do 
direito positivo.  Pela diretriz da estrita legalidade, não podem ser 
utilizados outros enunciados, senão aqueles introduzidos por lei. 
Seja a menção genérica do acontecimento factual, com seus critérios 
compositivos (material, espacial e temporal), seja com a regulação da 
conduta, firmada no consequente, também com seus critérios 
próprios, vale dizer, indicação dos sujeitos ativo e passivo (critério 
pessoal), bem como da base de cálculo e da alíquota (critério 
quantitativo), tudo há de vir expresso em enunciados legais. (Grifei). 

 

 
Desta maneira, ao avançarmos no estudo do tratamento tributário dispensado 

aos acionistas de determinada sociedade anônima convertida em subsidiária integral 

de outra, não é possível olvidar que o ordenamento positivo, dentre outros valores de 

igual importância, tem como limite objetivo a estrita legalidade tributária e que no caso 

em tela, este limite é também de observância obrigatória.  

Tendo em mente tal princípio, por consequência da integração das normas 

pertencentes nosso ordenamento jurídico, jamais poderá um ato de um agente público 

resultar em imposição tributária não prevista em lei específica, sob pena de subversão 

dos valores juridicamente tutelados, além da inconstitucionalidade do ato 

administrativo de lançamento de quaisquer obrigações tributárias. 

Avançando para análise de outro fundamental princípio, o da capacidade, tem-

se que tal princípio, visa o conceito econômico de justiça social tributária. Embora a 

análise destes princípio também seja de fundamental importância, devido a brevidade 

do trabalho, ainda que não haja um aprofundamento no tema, cabe anotar os 

destaque de Roque Antonio Carraza29, quanto a relevância do princípio da capacidade 

contributiva, na busca da justiça social tributária. 

 

 
O princípio da capacidade contributiva hospeda-se nas dobras do 
princípio da igualdade e ajuda a realizar, no campo tributário, os ideais 
republicanos. Realmente, é justo e jurídico que quem, em termos 
econômicos, tem muito pague, proporcionalmente, mais imposto do 
que quem tem pouco. Quem tem maior riqueza deve, em termos 
proporcionais, pagar mais imposto do que quem tem menor riqueza. 
Noutras palavras, deve contribuir mais para a manutenção da coisa 
pública. As pessoas, pois, devem pagar impostos na proporção 
dos seus haveres, ou seja, de seus índices de riqueza. (Grifei) 

 
 

                                                           
29 CARRAZA, Roque Antonio. Imposto sobre a Renda. São Paulo: Malheiros 2005. p. 87 
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A ideia principal que merece destaque no texto supracitado, é que os impostos 

devem estarem alinhados com o conceito de justiça social, pois a exigência tributária 

sem considerar este parâmetro, pode dar ensejo ao cometimento de arbitrariedade. 

Considerando os elementos principiológico que rege a matéria tributária, bem 

como buscando trazer desde já um paralelo com o caso em telas, sem querer 

antecipar análise da legislação e jurisprudência sobre a tributação pelo imposto de 

rendas sobre eventual ganho, faz necessário breve destaque da legislação, até para 

entender a aplicabilidade do princípio da capacidade contributiva, vejamos o que 

dispõe a Lei 7.713/198830. 

 

 
Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer 
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9º a 14 desta Lei. 
[...] 
§ 3º Na apuração do ganho de capital serão consideradas as 
operações que importem alienação, a qualquer título, de bens ou 
direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, 
tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, 
desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa 
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa 
de cessão de direitos e contratos afins. (Grifei) 

 
 

Pelo texto legal, fica evidente que o imposto incide sobre o rendimento bruto, 

sendo que, como próprio nome - Imposto de rendas –, ele tem a finalidade de tributar 

a renda aferida, neste caso, a incidência tributária deve ocorrer quando de fato houver 

renda. 

Veja o que assenta sobre o tema o Professor Ricardo Mariz de Oliveira31. 

 
 
De fato, em todo e qualquer caso, somente é possível a incidência dos 
tributos sobre a renda quando houver a renda real, pois se deve ter 
em conta que a incidência do imposto de renda depende de haver 
renda. 
[...] 
Na prática fiscal e contábil, a expressão “realização da renda” tem dois 
sentidos, pois tanto designa o efetivo recebimento de algum valor, por 
exemplo, valor do título de crédito pago pelo devedor [...] foi realizado 
[...] quanto se refere ao outro sentido, que não se relaciona 

                                                           
30 BRASIL, Planalto. Lei nº 7.713, de 22 de Dezembro de 1988. Brasília. DF: 1988. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7713.htm.Acesso em: 25 de set. 
2016 
31 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. “Incorporação de Ações no Direito Tributário”. São Paulo: 
Quartier Latin, 2014. Pág. 98. 
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necessariamente à recepção de moeda ou outro meio de pagamento, 
mas ao fato de que a renda não é meramente potencial, mas, sim, 
atual e efetiva. 
[...] 
Esta segunda acepção do termo é a que identifica com o princípio da 
realização da renda, significando que a renda realizada é aquela que 
já entrou na titularidade do contribuinte, em caráter definitivo. 

 

 

Esta diferenciação entre a renda real, a qual efetivamente já faz parte do 

patrimônio pessoal, está intimamente ligada com o princípio da capacidade 

contributiva, pois se o contribuinte ainda não obteve a renda real, recebimento em 

moeda, como poderia ter capacidade financeira para o pagamento dos tributos. 

Assim, é evidente que na operação de substituição de ações não há um ganho 

real, mas tão somente um expectativa de ganho, neste caso, a tributação do ganho 

deve ser apurado no momento de sua realização, ou seja, na alienação das ações 

recebidas, momento o qual deverá ser apurado a diferença positiva entre o custo de 

aquisição e valor da alienação e submete-lo a tributação. 

Não é demais relembrar que na operação a companhia incorporadora deverá 

utilizar como critério de mensuração a avaliação da companhia cujas ações hão de 

ser incorporadas, da forma como disciplina o já citado § 1º, do art. 252, da Lei de 

Sociedades Anônimas. E, a substituição das ações, da forma como dispõe o § 3º do 

mesmo artigo, cuja redação assim dispõe: 

 
 

Art. 252. [...] 
[…] 
§ 3º Aprovado o laudo de avaliação pela assembléia-geral da 
incorporadora, efetivar-se-á a incorporação e os titulares das ações 
incorporadas receberão diretamente da incorporadora as ações que 
lhes couberem. 

 

 

Na palavras de Roy Martelanc32, avaliação da empresa serve para determinar 

um valor potencial para o negócio, vejamos. 

 
 

O “valor justo” de uma empresa, estabelecido pelo processo de 
avaliação, representa um valor potencial de um negócio em função da 
expectativa de geração de resultado futuro. 
[...] 
Vale observar que nenhum fornece um valor preciso e único para uma 
empresa, mais sim uma estimativa de valor. (Grifei) 

                                                           
32 MARTELANC, Roy. Et. alt. “Avaliação de Empresas: um guia para fusões & aquisições e 
private equity”. São Paulo. Pearson Prentice Hall. 2010. Pág. 3. 
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  A afirmação do autor de que o valor justo da empresa é tão somente uma 

expectativa, já traz à baila um importante elemento: A administração pública tem 

fundamento legal para exigência tributária sobre uma expectativa de ganho, frente ao 

princípio da estrita legalidade. 

Neste sentido, ainda que não se pretenda antecipar a discussão sobre a 

incidência do imposto de rendas sobre esta operação, cabe anotar as lições de José 

Artur Lima Gonçalves33, sobre a essência da incidência do imposto de rendas.  

 
 

Para que haja renda, deve haver um acréscimo patrimonial – aqui 
entendido como incremento (material ou imaterial, representado por 
qualquer espécie de direitos ou bens, de qualquer natureza – o que 
importa é o valor em moeda do objeto desses direitos) – ao conjunto 
líquido de direitos de um dado sujeito. 

 
 

Ora, se o método de avaliação da empresa para fins de determinação do valor 

das ações, baseia-se em um laudo de avaliação, contendo um valor potencial e que 

nas palavras do supra citado autor, não é possível fornecer um valor preciso para o 

negócio, mas tão somente uma estimativa, seria legal tributar a esta expectativa de 

ganho, bem como o acionista teria capacidade contributiva para arcar com o custo do 

tributo. Estes são elementos relevantes sobre o tema e com base nos princípios 

destacados, não é possível concluir que a expectativa de ganho, pode ser considerado 

com o fato de gerador da incidência tributária. 

Assim, a autoridade fiscal, deve observar os limites legais para sua atuação, 

bem como a capacidade contributiva, pois ao que se observa na operação de 

incorporação de ações ainda que houvesse ganho decorrente da operação o acionista 

não dispõe de recursos financeiros para pagar o tributo, mesmo porque na operação, 

geralmente, não ocorre movimentação financeira em moeda. 

Deste modo, pode se avançar no estudo tendo como premissas: (i) a 

administração pública deve observar rigorosamente o comando legal para exigência 

tributária. (ii) a exigência tributária deve levar em consideração a capacidade 

contributiva do destinatário sob pena de cometer arbitrariedade. 

 

                                                           
33 GONÇALVES, José Artur Lima. Imposto Sobre a Renda – pressupostos constitucionais. 
São Paulo: Editora Malheiros, 1997. P. 180 
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3.2 INOCORRÊNCIA DO CRITÉRIO MATERIAL DA REGRA-MATRIZ DE 

INCIDÊNCIA 

 

 

Avançando na investigação do adequado tratamento tributário a ser 

dispensado à transformação de uma sociedade anônima em subsidiária integral de 

outra companhia brasileira do ponto de vista patrimonial dos acionistas da primeira, 

passamos ao estudo do critério material da regra-matriz de incidência do tributo que 

a administração tributária, de um modo geral, entende incidir.  

Como advertimos oportunamente, o direito tributário é regido, dentre outros 

princípios de patamar constitucional, pelos ditames da estrita legalidade tributária, 

segundo o qual, da integração das normas pertencentes ao sistema, jamais poderá 

resultar em imposição de um lançamento não prevista em lei específica. 

É dizer, para que ocorra o fenômeno da exigência tributária, é preciso uma 

perfeita subsunção do fato à norma jurídica que fundamentará o ato administrativo de 

lançamento. 

Neste diapasão, a regra-matriz de incidência nos revela ser a estrutura 

irredutível que toda e qualquer norma tributária há de possuir, para que o fenômeno 

da incidência tributária efetivamente encontre compasso com a Constituição da 

República. 

No que tange à construção desta estrutura mínima da norma tributária, adverte-

nos o Professor Paulo de Barros Carvalho34 que “as leis não trazem normas jurídicas 

organicamente agregadas, de tal modo que nos seja lícito desenhar, com facilidade, 

a indigitada regra-matriz de incidência, que todo o tributo hospeda”.  

Regra-matriz esta que, segundo as sábias lições de Mary Elbe Gomes 

Queiroz35, é composta de elementos imprescindíveis para a exigência tributária. 

 
 

O evento descrito na hipótese da regra-matriz tem como conteúdo 
econômico e de possível ocorrência no mundo concreto, somente se 

                                                           
34 Op. Cit. Pág. 608. 
35QUEIROZ, Mary Elbe Gomes Queiroz. Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer 
Natureza. Editora Manole, 2003. Pág. 102 
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transmudando em fato jurídico quando relatado em linguagem 
competente, não se confunde, porém, com o fato da vida real. Por isso 
é que se diz que a norma não coincide com a realidade, mas sobre ela 
incide. 
Já o consequente ou prescritor da norma tributária, implicado na 
hipótese, fornece elementos necessários à identificação do vínculo 
obrigacional formado e retrata a relação jurídica: quem são os sujeitos 
(credor que detém direito subjetivo de exigir do devedor, aquele 
obrigado a adimplir a prestação) e qual o objeto da prestação. 

 
 

É dizer, a legislação sob a qual se fundamenta o ato administrativo de 

lançamento deve carregar consigo algumas características sem as quais não haveria 

substrato para fundamentar a cobrança.  

Características estas apontadas por Paulo de Barros Carvalho36, como sendo: 

 
 

Efetuadas as devidas abstrações lógicas, identificamos, no descritor 
da norma, um critério material (comportamento de uma pessoa, 
representado por verbo pessoal e de predicação incompleta, seguindo 
pelo complemento), condicionado no tempo (critério temporal) e no 
espaço (critério espacial). Já na consequência, observamos um 
critério pessoal (sujeito ativo e sujeito passivo) e um critério 
quantitativo (base de cálculo e alíquota). 

 
 

Já pontuamos que, de um modo geral, na ótica da administração tributária a 

transformação de uma companhia em subsidiária integral de outra é passível de 

incidência de imposto sobre renda para a pessoa dos acionistas. 

A Constituição da República atribuiu competência à União instituir o imposto 

em estudo nos seguintes termos: 

 
 
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 
[…] 
III - renda e proventos de qualquer natureza; 
[…] 
§ 2º - O imposto previsto no inciso III: 
I - será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e 
da progressividade, na forma da lei; 
 

 

Ou seja, o critério material do imposto aqui previsto necessariamente deve ser 

“renda”.  

                                                           
36 Op. Cit. Pág. 611. 
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À mingua de um conceito preciso do que a constituinte originária entendeu por 

renda, a própria Constituição da República outorgou ao legislador infraconstitucional 

a competência para legislar sobre normas gerais em matéria tributária, aí incluindo a 

definição dos “fatos geradores”, base de cálculo e alíquota, dos tributos cuja 

competência fora distribuída, conforme inteligência do art. 146, III, e alíneas, a 

Constituição, cuja redação assim dispõe: 

 
 

Art. 146. Cabe à lei complementar: 
[…] 
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre: 
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos 
impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos 
geradores, bases de cálculo e contribuintes; 
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas 
sociedades cooperativas. 
 

 

Recepcionado pelo ordenamento positivo com o status de lei complementar, a 

Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional, traz relevantes 

circunstâncias ao imposto sobre renda. Seu art. 4337, assim disciplina: 

 
 

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e 
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da 
disponibilidade econômica ou jurídica: 
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da 
combinação de ambos; 
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os 
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. 
§ 1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou 
do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da 
fonte, da origem e da forma de percepção.  (Incluído pela Lcp nº 104, 
de 2001) 
§ 2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a 
lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua 
disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste 
artigo. (Grifei) 
 

 

Tem-se, então, que o legislador infraconstitucional, malgrado o Código 

Tributário Nacional ser anterior à Constituição, optou por manter como elemento 

                                                           
37 BRASIL, Planalto. Lei nº 5.172 (de 25 de Outubro de 1966). Brasília. DF: 1966. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm. Acesso em: 25 de set. 2016 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp104.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp104.htm
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material da exigência em estudo é “auferir renda”, o que minimiza, mas mantém a 

imprecisão do que deve ser tido por “renda”. 

Embora haja previsão legal para o legislador infraconstitucional atuar, este deve 

o fazer conforme limites constitucionais, conforme apontado por José Luiz Bulhões 

Pedreira38: 

 
 

A Constituição Federal autoriza a União a impor tributos sobre a renda 
e os proventos de qualquer natureza. No exercício do Poder 
Legislativo cabe ao Congresso Nacional definir, na legislação 
ordinária, o que deve ser entendido por renda, para efeitos de 
tributação. 
Mas ao definir a renda tributável o Congresso Nacional tem o seu 
poder limitado pelo sistema constitucional de distribuição de poder 
tributário, e fica sujeito à verificação, pelo Poder Judiciário, da 
conformidade dos conceitos legais com os princípios da Constituição. 
O Congresso pode restringir ou limitar o conceito de renda e proventos 
de qualquer natureza constante da Constituição, mas não ampliá-lo 
além dos limites compatíveis com a distribuição constitucional 
de rendas. (Grifei) 

 
 

Recorrendo-se mais uma vez à doutrina do Professor Paulo de Barros 

Carvalho39, obtém-se uma conceituação mais detida da definição da materialidade da 

exação em comento, delineada nos seguintes termos: 

 
 

Mais uma vez nos valemos do expediente da regra-matriz de 
incidência tributária para formular, em termos racionais, os critérios 
que permitem a implantação do imposto sobre a renda. O núcleo do 
fato jurídico irradia-se do verbo e seu complemento, que se encontram 
disposto no critério material da regra-matriz. No imposto sobre renda, 
há referência ao comportamento das pessoas, físicas ou jurídicas, 
linguisticamente representado por um verbo e seu complemento. Para 
este imposto, já anotei ter o legislador optado pela locução “auferir 
renda”, impondo-se para a sua exata compreensão, esclarecimentos 
sobre o que vem a ser “renda”. 
A definição do conceito de “renda”, no Brasil, é construída no plano da 
legislação complementar (arts. 43 e 44 do Código Tributário Nacional), 
porém com supedâneo em referência constitucional expressa, 
patamar normativo onde se encontram estabelecidos seus 
pressupostos (art. 153, III, da CR). 
[…] 
Prevalece, no direito brasileiro, a terceira das teorias referidas, 
segundo a qual o que interessa é o aumento do patrimônio líquido, 
sendo considerado como lucro tributável exatamente o acréscimo 
líquido verificado no patrimônio da empresa, durante o período 

                                                           
38 PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Imposto de Renda. São Paulo: APEC. 1969. p. 2 e 21 
39 Op. Cit. Pág. 676/677. 
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determinado, independentemente da origem das diferentes parcelas. 
É o que se depreende do art. 43, do Código Tributário Nacional. 
(Grifei). 

 
 

No mesmo sentido, Mary Elbe Gomes Queiroz40 leciona que: 

 
 
Dissecando-se a regra-matriz do Imposto sobre a Renda, constata-se 
que a respectiva materialidade (aspecto material) reside no tripé: 
i) no núcleo, adquirir renda ou provento; ii) que a renda ou 
provento se caracterize com riqueza nova, isto é, que haja o 
acréscimo do patrimônio; e iii) que exista a disponibilidade de 
renda ou provento para o beneficiário que dela possa dispor 
livremente. 
[…] 
Impede considerar que os valores que constituem mera recomposição 
patrimonial, como as indenizações ou os valores expressamente 
previstos na lei como isentos, não são computadas na apuração da 
respectiva base de cálculo. As indenizações deverão ser consideradas 
quando revelarem acréscimo patrimonial e não se encontrarem 
expressamente abrigadas por norma isencional. (Grifei). 

 
 

Neste diapasão, a conversão de uma sociedade anônima em subsidiária 

integral de outra companhia brasileira, disciplinada no art. 252, da Lei de Sociedades 

Anônimas, jamais pode resultar na hipótese material “auferir renda”, para a pessoa 

dos acionistas da primeira companhia. 

Veja-se que inexiste qualquer alteração patrimonial que dispare a conjugação 

do verbo “auferir”, em conjunto com o seu complemento “renda”. 

O acionista da companhia a ser convertida em subsidiária integral assiste 

passivamente a substituição das ações, sendo que seu único ato de manifestar sua 

discordância com a operação é retirar-se da sociedade, logo, o que ocorre na 

operação de incorporação de ações em subsidiária integral é em uma verdadeira sub-

rogação real desta parcela do seu patrimônio. 

Esta substituição, contudo, não pode ser concebida como uma forma de 

alienação, já que não guarda as características do instituto, conforme oportunamente 

demonstrado. 

Já se demonstrou que o instituto disciplinado pelo art. 252, da Lei de 

Sociedades Anônimas, é inconfundível com a subscrição de capital em bens, previsto 

no mesmo diploma legal. 

                                                           
40 Op. Cit. Pág. 121/122. 
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Advoga neste sentido o já referendado professor Alberto Xavier41: 

 
 
Em face das considerações pendentes, relativas à natureza jurídica da 
figura de incorporação de ações e à nítida distinção relativamente à 
figura de subscrição de aumento de capital em bens, fácil se torna 
concluir que o art. 23 acima citado é exclusivamente aplicável a esta 
última figura, como aliás resulta de seu próprio caput, que se refere a 
uma transferência “ a título de integralização de capital”. 
Ora, como atrás já largamente se demonstrou, enquanto na 
subscrição de bens para o aumento de capital a operação é realizada 
entre o sócio e a sociedade, na figura da incorporação de ações a 
operação é realizada entre duas sociedades, a sociedade 
incorporadora das ações e a sociedade cujas ações deverão ser 
incorporadas, sendo que o aumento de capital será subscrito por esta 
última. 
Consequentemente, na figura da incorporação de ações o acionista 
não transfere bens ou direitos de qualquer natureza, limitando-se, de 
modo estático e passivo (como numa “quase desapropriação”), a ter 
no seu patrimônio substituídas as ações que previamente detinha 
pelas novas ações emitidas pela companhia incorporadora, ocorrendo 
o fenômeno da sub-rogação real. 
 

 

Esta sub-rogação real, portanto, não resulta em um ganho de capital para a 

pessoa dos acionistas, como defende parcela da administração tributária, já que aos 

acionistas da companhia envolvida lhe é devolvida o equivalente em ações da 

companhia incorporadora. 

Somente poder-se-ia cogitar da ocorrência do fato imponível do imposto de 

renda em relação ao acionista veemente contrário à concretização da operação 

societária, a ponto de exercer o direito de retirar-se da companhia, já que nesta 

circunstância ele será reembolsado do valor de suas ações nos termos da avaliação 

da companhia, igualmente realizada por força da exigência legal. 

Em relação aos demais acionistas que passivamente veem suas ações sendo 

substituídas, somente se cogitará a ocorrência de eventual imposto de rendas sobre 

ganho de capital, no momento posterior, quando eventualmente estas ações vierem a 

ser alienadas, com valor superior ao seu custo de aquisição. Desta forma, seria 

incoerente, olvidar que no momento da incorporação das ações e transformação em 

subsidiária integral ocorreu uma operação sujeita a apuração de capital e 

eventualmente no futuro quando haver de fato alienação das ações ser apurado 

novamente o tributo. 

                                                           
41 Op. Cit. Pág. 139/140 



43 
 

 

 

 

3.3 A INTERPRETAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

 

Conforme vem se debatendo ao longo do estudo a transformação de uma 

sociedade anônima em subsidiária integral de outra companhia brasileira, disciplinada 

no art. 252, da “LSA”, tem sido interpretada pela administração tributária como uma 

forma de alienação e, em decorrência disso, acarretado um ganho de capital para os 

acionistas da primeira. 

Esta interpretação tem gerado algumas autuações fiscais (o que contribuiu 

inclusive para o aprofundamento científico da matéria por intermédio deste trabalho), 

e levado alguns contribuintes indignados a questionarem o ato administrativo de 

lançamento ainda na seara da administração tributária. 

Embora haja precedentes judiciais sobre a matéria, considerando, que os fatos 

e fundamentos jurídicos discutidos, guardam estritas similaridade com os 

fundamentos jurídicos abordados na esfera administrativa, especificamente no 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, a análise, limitou-se aos 

julgados pelo CARF.  

Ainda que o conhecimento irrestrito sobre os fatos e fundamentos que levaram 

a administração pública autuarem os contribuintes que praticaram as operações de 

incorporação de ações e transformação em subsidiária integral, não seja possível, em 

virtude do evidente sigilo fiscal que circunda a autuação, com acesso aos julgados do 

CARF, disponível na rede mundial de computadores, torna-se possível conhecer, 

mesmo que superficialmente dos fatos e fundamentos que direcionaram a conduta da 

autoridade administrativa. 

A título de exemplo, tome-se por base no acórdão nº 8202-00.662, da 2ª 

Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda42, cuja ementa restou 

assim redigida: 

                                                           
42 BRASIL, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Recurso especial em processo 
administrativo fiscal nº 16408.000120/2007-49. 2ª Câmara Superior. Relator: Elias Sampaio 
Freire. Disponível em: 
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurispruden
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IRPF - OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE AÇÕES - GANHO DE 
CAPITAL. 
As operações que importem alienação a qualquer título, de bens e 
direitos, estão sujeitos a apuração do ganho de capital. A incorporação 
de ações constitui uma forma de alienação em sentido amplo. O sujeito 
passivo transferiu ações, por incorporação de ações, para outra 
empresa, a título de subscrição e integralização das ações que 
compõem seu capital, pelo valor de mercado. A diferença a maior 
(entre o valor de mercado e o valor constante na declaração de bens) 
deve ser tributada como ganho de capital.  
Recurso especial provido. 

 
 

Na ocasião, o respeitável Conselheiro Relator consignou no tímido voto 

condutor do acórdão43 em mesa que: 

 
 

Destarte, indubitavelmente, a situação acima descrita enquadra-se na 
denominada incorporação de ações, prevista no artigo 252 da Lei n° 
6.404/76, in verbis: 
[…] 
Por outro lado, não acolho o entendimento manifestado no acórdão 
recorrido, no sentido de que inexiste fundamento legal que dê 
sustentação ao lançamento, ao considerar que não há de se falar em 
"subscrição de capital em bens". 
Aliás, parcela da doutrina entende que na incorporação de ações há 
uma transferência de bens (no caso, ações), em realização de 
capital da incorporadora, acarretando a incidência de imposto sobre o 
ganho de capital. 
[…] 
De acordo com a legislação tributária, as operações que importem 
alienação a qualquer título, de bens e direitos, estão sujeitos a 
apuração do ganho de capital e, as pessoas físicas poderão 
transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens 
e direitos, pelo valor constante da respectiva declaração ou pelo valor 
de mercado e, se a transferência não se fizer pelo valor constante da 
declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho 
de capital, nos termos em que dispõe o artigo 3°, § 3°, da Lei 
n°7.713/88 e o artigo 23, § 2°, da Lei n° 9.249/95, in verbis: 
 

 

Na análise do trecho do voto supra, percebe-se que o relator fundamenta a 

manutenção da autuação, buscando premissas – subscrição de capital, alienação, 

vontade dos acionistas -, as quais, buscou-se na primeira parte deste estudo 

demonstrar que o instituto da incorporação de ações em subsidiária integral, não 

                                                           
ciaCarf.jsf. Acesso em 25 de set. 2016. 
43 Idem. 
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guardam total semelhança com aqueles elementos. Principalmente pelo fato de que 

na concepção societária, o que ocorre na incorporação de ações em subsidiária 

integral é tão somente uma substituição compulsória de elementos patrimoniais. 

Demais disso, não há transferência de domínio da participação do sujeito na 

companhia convertida em subsidiária integral. Ele permanecerá como sendo 

investidor naquela companhia, tão somente com a peculiaridade de que esta 

participação se dará por intermédio de uma companhia controladora. 

Não é demais lembrar, que na operação de incorporação de ações em 

subsidiária integral, inexiste ou é irrelevante a manifestação de vontade dos acionistas 

titulares das ações a serem incorporadas na nova companhia, e que o intuito na 

operação é promover uma reestruturação societária e não alienar a suas ações ou 

descontinuar a atividade da empresa a qual é acionista, mesmo porque ao final da 

operação empresa incorporada continua existindo. 

Deste modo, soa imprudente conceber que há realização de capital da 

incorporadora pelo acionista da companhia cujas ações hão de ser incorporadas, já 

que ainda que eles – acionistas minoritários - sejam contrários à operação societária, 

nada poderá fazer para impedir que ela aconteça. Tanto que se a indignação for 

tamanha, apenas lhe é lícito retirar-se da sociedade mediante a indenização de seu 

investimento. Sendo que somente nesta opção de retirada da sociedade, os acionistas 

dissidentes estariam manifestadamente optando pela alienação de suas ações. E 

caso houvesse ganho – ganho real recebimento de dinheiro pela sua saída da 

sociedade -  tais ganhos estariam no campo de incidência tributária. 

Vale insistir: não há alteração da situação patrimonial do acionista, a não ser 

uma pontual substituição involuntária (sub-rogação real), até mesmo para que se 

concretize a transformação da pessoa jurídica em subsidiária integral. 

A avaliação da companhia, além de ocorrer por uma imposição legal, se dá tão 

somente para evitar prejuízos aos acionistas. Ou seja, para a aprovação do justo 

aumento de capital da futura controladora e para a emissão das correspondentes 

ações aos acionistas da subsidiária integral. 

Seguindo o entendimento da falta de gerencia do acionista no caso em tela, 

temos que na operação societária objeto de estudo, o acionista é meramente um 

expectador da substituição das ações pertencentes ao seu patrimônio, já defendido 

como sendo uma mera sub-rogação real das ações. 



46 
 

Neste aspecto, fazendo um paralelo com os ensinamentos sobre a aplicação 

do princípio da capacidade contributiva, cumpre destacar mais um trecho do voto 

condutor do acórdão nº 8202-00.662, da 2ª Câmara Superior de Recursos Fiscais, 

que: 

 
 
Ademais, não merece prosperar o entendimento que só há a 
obrigação de reconhecer eventual ganho de capital na operação de 
substituição de ações quando houver fluxo financeiro ou circulação de 
valores.  
O fato de o sujeito passivo não ter recebido nenhum numerário não 
afasta a hipótese de incidência prevista no artigo 23, § 2°, da Lei n° 
9.249/95, que prevê justamente a tributação em situação em que, 
apesar de não haver recebimento de numerário, a pessoa física 
transfere a pessoa jurídica, a título de integralização de capital, bens 
e direitos em valor superior ao constante da declaração de bens. 
 
 

A concepção que se tem do dispositivo em mesa é que a integralização de 

capital se dá por iniciativa da própria pessoa física, de forma completamente 

facultativa, ou seja, “As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas…” 

(grifou-se), um bem de seu patrimônio. 

Como relutantemente tem-se insistido no bojo deste trabalho, a iniciativa pela 

transformação de uma companhia em subsidiária integral de outra é da própria pessoa 

jurídica, representada pela assembleia geral de acionistas com direito a voto, que 

poderá aprovar a operação por pelo menos metade das ações. 

Ainda cabe invocar o princípio da capacidade contributiva no trecho em análise, 

pois se não há recursos financeiros – moeda – circulando na operação, como poderia 

os acionistas suportarem os encargos do tributos sem dispor de recursos financeiros 

para quitar tal obrigação.  

No mais, fazendo novamente um parêntese sobre a capacidade contributiva, 

ainda que tivesse ganho nesta operação o contribuinte não teria disponibilidade 

financeira para o pagamento do tributo. Neste ponto o Professor Ricardo Mariz de 

Oliveira44 diz “Ora, portanto nos tributos sobre a renda somente há capacidade 

contributiva quando a renda estiver realizada, atribuindo a possibilidade do 

contribuinte retirar dela o valor devido aos cofres do erário público”. 

                                                           
44 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. “Incorporação de Ações no Direito Tributário”. São Paulo: 
Quartier Latin, 2014. Pág. 106. 
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Repisa, o destacado na primeira parte do estudo, a operação de incorporação 

de ações em subsidiária integral tem como principal foco a reestruturação societária, 

onde, geralmente potenciais concorrentes regionais, por não disporem de recursos 

financeiros para adquirir o negócio do concorrente, operacionaliza esta reestruturação 

societária para manter-se no mercado.  

Outro aspectos invariavelmente aventado pelo fisco é que na operação de 

incorporação de ações em subsidiária integral, há uma simulação para fins de não 

incidência do ganho de capital, ora, caso haja uma simulação para evitar a incidência 

tributária, o próprio artigo 116 do CTN tem claro comando para desconsiderar tal 

operação e promover a autuação, porém a ocorrência da simulação deve ser 

verificada para fins de determinar se aplicar-se-ia ao caso concreto. 

Nesse sentido, veja-se a lição de Pontes de Miranda45:  

 
 
Na simulação, quer-se o que não aparece e não se quer o que 
aparece. Na fraude à lei, quer-se, sinceramente, o que aparece, 
porque o resultado é aquele que a lei fraudada tenta impedir, ou 
porque se afasta o resultado que a lei fraudada determina que se 
produza. No ato só aparente, não se quer o que aparece, nem o 
resultado dele, nem outro resultado. Quando o intérprete ou juiz 
aponta o caso de fraude à lei, procede ele à corrigenda da inadaptação 
das pessoas, que burlam a lei, à vida social. Se fosse permitido que 
escapassem a incidência da lei os suportes fácticos em que, por 
artifício, se eliminassem ou se juntassem outros elementos, estaria 
profundamente comprometida a função do direito. Indiretamente, seria 
possível fugir às leis cogentes. O interesse público, que eleva à 
categoria de regras jurídicas cogentes (proibitivas, impositivas) 
algumas delas, fletir-se-ia ante o interesse privado, que tomasse 
caminhos dévios: “Por aqui não posso ir; vou por ali”, ou “Por aqui 
devia ir até lá, vou por aqui porém tomarei o atalho”. No ato só 
aparente, não se toma qualquer caminho: parte-se por trilha ínvia. Na 
simulação, digo que vou por aqui, mas em verdade vou por ali. 

 
 

Ora, diante das informações analisadas e não sendo a operação derivada de 

um ato simulado, os integrantes do colegiado julgador, deveria de plano, ter rechaçada 

e afastado os fundamentos que sustentavam a aplicação da autuação e 

correspondente exigência tributária no caso concreto. 

É de se considerar ainda que na operação de incorporação de ações, há uma 

pura e simplesmente uma substituição de ativos, pois o acionista recebe ações da 

                                                           
45 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, Tomo I. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1983, p. 53 
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companhia incorporadora em substituição das as ações que possuía na sociedade 

incorporada e caso esta substituição seja interpretada como permuta, o que se admite 

para argumentar, ainda que haja diferença de valores entre as ações – substituídas, 

permutadas-, conforme já debatido este fato seria irrelevante para descaracterizar 

uma forma de permuta sem torna. 

Neste interim, há de se considerar que caso a operação de incorporação de 

ações na forma do art. 252, seja interpretada como uma permuta sem tornar, está 

estaria albergada no preceito no inciso II do art. 12146 do regulamento de Imposto de 

rendas. Ocorre que no entendimento do fisco a diferença entre as ações caracterizaria 

uma forma de ‘torna” e não estaria albergado pelo comando legal. 

Felizmente a concepção da própria administração tributária no sentido de que 

a transformação de sociedade anônima em subsidiária integral de outra resulta na 

realização de renda para a pessoa dos acionistas, não é unanime. 

É que, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no julgamento do 

acórdão nº 2202-002.18747, exarou entendimento no seguinte sentido: 

 
 
OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. DELIBERAÇÃO 
POR CONTA DAS PESSOAS JURÍDICAS ENVOLVIDAS NA 
OPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DE GANHO DE 
CAPITAL NA PESSOA FÍSICA DOS SÓCIOS.  
A figura da incorporação de ações, prevista no artigo 252 da Lei n° 
6.404, de 1976, difere da incorporação de sociedades e da subscrição 
de capital em bens. Com a incorporação de ações, ocorre a 
transmissão da totalidade das ações (e não do patrimônio) e a 
incorporada passa a ser subsidiária integral da incorporadora, sem ser 
extinta, ou seja, permanecendo com direitos e obrigações. Neste caso, 
se dá a substituição no patrimônio do sócio, por idêntico valor, das 
ações da empresa incorporada pelas ações da empresa 
incorporadora, sem sua participação, pois quem delibera são as 
pessoas jurídicas envolvidas na operação. 
OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. LANÇAMENTO NA 
PESSOA FÍSICA DO SÓCIO. DATA DO FATO GERADOR 
CONSIDERADO PELA AUTORIDADE FISCAL LANÇADORA. 
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO.  

                                                           
46 Art. 121.  Na determinação do ganho de capital, serão excluídas: 
II - a permuta exclusivamente de unidades imobiliárias, objeto de escritura pública, sem 
recebimento de parcela complementar em dinheiro, denominada torna, exceto no caso de 
imóvel rural com benfeitorias. 
47 BRASIL, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Recurso Voluntário em processo 
administrativo fiscal nº 10680.726772/2011-88. 2ª Turma Ordinária, da 2ª Câmara da 2ª Seção 
de julgamento. Relator: Nelson Mallmann. Disponível em: 
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurispruden
ciaCarf.jsf. Acesso em 25 de set. 2016. 
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A Lei nº 7.713, de 1988, em seu art. 2º, determina que o Imposto de 
Renda da Pessoa Física é devido pelo regime de caixa, à medida que 
o ganho de capital for percebido. Se não houve nenhum pagamento, 
na data do fato gerador considerado pela autoridade fiscal lançadora, 
este não pode ser considerado como percebido pelo Contribuinte, em 
respeito ao Princípio da Entidade, pois não ingressou em sua 
disponibilidade jurídica ou econômica, não implicando em fato gerador 
do Imposto de Renda. A tributação desses rendimentos, quando for o 
caso, depende da efetiva entrega dos valores ao Contribuinte. 
Recurso provido. 
 

 

No aludido precedente, de um modo geral, fica clara a preocupação do 

colegiado em bem diferençar a transformação de sociedade anônima em subsidiária 

integral de outra, pela chamada incorporação de ações disciplinada pelo art. 252, da 

Lei de Sociedades Anônimas, com os demais institutos previstos no ordenamento 

positivo. 

No entendimento do ilustre Conselheiro Relator do voto condutor48: 

 
Como visto, a incorporação de ações tem como principais efeitos (i) o 
aumento de capital da incorporadora, realizado com as ações a 
serem incorporadas; (ii) a substituição das ações de emissão da 
sociedade cujas ações serão incorporadas por ações de emissão 
da incorporadora; (iii) a sub-rogação legal dos acionistas da 
sociedade cujas ações houverem de ser incorporadas, nas ações 
da incorporadora; (iv) a conversão da sociedade cujas ações 
serão incorporadas em subsidiária integral da incorporadora; e 
(v) a unificação das bases acionárias de ambas as sociedades na 
incorporadora. 
Ora, na incorporação de ações não há a alienação de ações ou mesmo 
uma incorporação ficta, mas sim a sub-rogação legal dos acionistas 
da sociedade cujas ações houveram de ser incorporadas, nas 
ações da incorporadora.  
É de se ressaltar, que o protocolo da operação não constitui um 
instrumento de alienação de ações, mas apenas o meio jurídico pelo 
qual são estabelecidos os termos da incorporação de ações ajustados 
entre as companhias. 
Da mesma forma é de se ressaltar, que a natureza jurídica da 
incorporação de ações reside nos efeitos do protocolo da 
operação sobre os acionistas das sociedades envolvidas, em 
especial da sociedade a ser convertida em subsidiária integral. 
Isto porque, não obstante o fato do instrumento de protocolo ser 
celebrado entre as companhias – vale dizer, sem a participação 
necessária de seus acionistas – o mesmo produz efeitos não somente 
sobre as partes do negócio jurídico, mas também sobre seus 
acionistas, que deverão transferir compulsoriamente suas ações à 
sociedade incorporadora, uma vez aprovada a incorporação de ações 
pela maioria dos acionistas das companhias envolvidas. (Grifei). 

                                                           
48 Idem. 
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Enfrentando a fundo as peculiaridades atinentes ao instituto jurídico objeto de 

divergências, o Conselheiro Relator do voto condutor do precedente citado nesta 

oportunidade apregoa que49: 

 
 

Como efeito, as ações incorporadas são substituídas no patrimônio 
dos acionistas por novas ações a serem emitidas pela companhia 
incorporadora, operando uma sub-rogação real derivada de lei. Com 
base em Pontes de Miranda, tem-se que na sub-rogação real opera-
se a substituição de um bem por outro, sendo que o bem adveniente 
não apenas toma o lugar do bem substituído, mas também reveste a 
mesma natureza e se submete ao mesmo regime jurídico do bem 
substituído. 
Ademais, alienação é ato de disposição; de transferência de domínio. 
A alienação importa na renúncia de um direito e é, portanto, 
voluntária. Tendo em vista que na sub-rogação real derivada de 
lei há a substituição de uma coisa por outra em razão de expressa 
previsão legal, não há que se confundir alienação com sub-
rogação real. (Grifei). 

 
 

Peculiarmente, quanto à ocorrência do critério material da hipótese tributária 

imputada pelo fisco, resta anotado no supracitado precedente50: 

 
 

Como visto, a legislação de regência sobre o assunto determina que 
o Imposto de Renda da Pessoa Física é devido pelo regime de caixa, 
à medida que o ganho de capital for percebido. Se não houve nenhum 
pagamento, na data do fato gerador considerado pela autoridade fiscal 
lançadora, este não pode ser considerado como percebido pelo 
Contribuinte, em respeito ao Princípio da Entidade, pois não ingressou 
em sua disponibilidade jurídica ou econômica, não implicando em fato 
gerador do Imposto de Renda. A tributação desses rendimentos, 
quando for o caso, depende da efetiva entrega dos valores ao 
Contribuinte. 

 
 

Ademais, como igualmente advertido, o ato administrativo exarado pela 

administração tributária deve obediência aos limites da estrita legalidade tributária, 

para que somente desta maneira a exigência tributária esteja em harmonia ao 

ordenamento positivo, o que não é o que se verifica dos fundamentos explanados nos 

precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que decidiu pela 

manutenção da exação. 

                                                           
49 Idem. 
50 Idem. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 

A transformação de uma sociedade anônima em subsidiária integral de outra 

companhia brasileira, conforme a disciplina do art. 252, da Lei de Sociedades 

Anônimas, é um fenômeno jurídico absolutamente peculiar no ordenamento positivo, 

que não pode ser confundido com outros institutos igualmente existentes. 

Pode-se dizer que há um abismo entre a incorporação de ações para fins de 

transformação de uma sociedade anônima subsidiária integral de outra companhia 

brasileira, com outras formas de alienação patrimonial, como a subscrição de capital 

em bens, previsto na própria lei de sociedades anônimas. 

Este abismo revela-se ainda maior entre o fenômeno jurídico aqui estudado e 

a chamada integralização de capital em bens, previsto no art. 23, § 2°, da Lei n° 

9.249/95, já que neste último caso disciplina o ingresso de um sujeito em uma 

sociedade de pessoas, e não em uma sociedade de capitais, disciplinada pela lei. 

Justamente por inexistir alienação das ações por parte dos acionistas de uma 

sociedade anônima convertida em subsidiária integral de outra companhia brasileira, 

é impossível defender a ocorrência do critério material do imposto sobre a renda, em 

relação ao sujeito titular deste direito. 

A avaliação das ações da sociedade anônima a transformada em subsidiária 

integral de outra é decorrência da própria exigência legal, não se podendo cogitar que 

deste simples fato, resulte em um ganho de capital. 

Se nos é lícito formular situação análoga, seria o mesmo que defender a 

incidência de imposto sobre renda em relação ao capital recebido a título de 

indenização pela deterioração, perda, furto ou qualquer outro sinistro que venha a 

subtrair um bem da esfera patrimonial do sujeito. Não há o acréscimo patrimonial 

necessário para configurar o critério material da hipótese tributária, já que as ações 
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recebidas a título de sub-rogação real são equivalentes às que anteriormente 

detinham. 

O acionista da companhia convertida em subsidiária integral de outra, assiste 

passivamente a incorporação de ações sem nada poder fazer. As ações da 

incorporada são compulsoriamente retiradas de seu patrimônio e em contrapartida, 

restituído em ações da companhia incorporadora, caracterizando com perfeição o 

instituto da sub-rogação real, defendida em tópico oportuno. 

Não há manifestação de vontade da pessoa do acionista – que jamais poderá 

ser confundida pela pessoa da companhia a tornar-se subsidiária integral de outra, 

representada por pelo menos metade de sua assembleia geral – para a concretização 

da operação societária disciplinada pelo art. 252, da “LSA”. 

Ainda que o acionista discorde da operação, votando em contrário na 

assembleia geral, lhe é lícito somente retirar-se da companhia mediante indenização 

do valor de suas ações, baseada no laudo de avaliação, diga-se, de realização 

obrigatória para a concretização da operação. Note-se, que, aí sim, ter-se-ia a 

concretização da alienação das ações, inclusive com o ganho de capital, se 

eventualmente a companhia tiver sido avaliada por valor superior ao valor tido quando 

aquele bem ingressara do patrimônio do acionista. 

Anota-se ainda, que mesmo sendo equiparado a operação de incorporação de 

ações com uma permuta e que haja diferença entre os valores escriturais das ações, 

ainda assim estaríamos diante de uma operação de permuta sem torna, o que pela 

própria legislação não há a incidência tributária. 

Ainda é oportuno destacar que a exigência de imposto de rendas sobre ganhos 

potenciais, vai de encontro ao princípio da capacidade contributiva e fere o princípio 

da estrita legalidade, uma vez que a exação fiscal, ultrapassa os limites basilares do 

nosso ordenamento jurídico. 

Assim, por estar fora de alcance do critério material da regra-matriz de 

incidência do imposto sobre a renda, faz-se patente concluir que, na transformação 

de sociedade anônima em subsidiária integral de outra companhia brasileira, o 

tratamento tributário a ser dispensado ao acionista da primeira é o da não-incidência 

tributária, o que não exclui a exigência de, a título de obrigação acessória, proceder 

com as devidas anotações em sua declaração de bens, para que em eventual e futura 

alienação das ações, seja possível auferir eventual ganho de capital tributável em 

favor da União. 
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