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Gera ldo  da  S i lva  V ie i raUm planejamento  t r ibutár io  e f i c iente  é  aque-
le  capaz  de  proporc ionar  um resul tado maior 
para  a  companhia , dentro  de  uma ver i f i cação 
de  uma abordagem conjunta  re lac ionada à 
redução de  t r ibutos , re f lexos  nos  custos  im-
pl íc i tos  e  não  t r ibutár ios  e  os  e fe i tos  entre  as 
par tes  re lac ionadas . 
Ass im, v isando se  es tabelecerem em um mer-
cado de  produção cada  vez  mais  compet i t ivo, 
as  empresas  necess i tam de meios  legais  que 
v iabi l i zem a  adaptação  às  necess idades , tan-
to  da  empresa  quanto  do  mercado. 
No presente  l iv ro, será  abordado concei tos 
fundamentais  re la t ivos  ao  P lanejamento  Tr i -
butár io  e  à  Reorganização  Soc ietár ia .
O l iv ro  do  Dr. Gera ldo  V ie i ra , ta lentoso  pro-
fessor, competente  contador  e  advogado, 
tem sól ida  t ra jetór ia  de  sucesso, tanto  na 
v ida  acadêmica  quanto  na  prof iss ional , mo-
t ivo  pelo  qual  vem acrescentar  mais  um sub-
s íd io  para  a  re f lexão  jur íd ica  para  a lém dos 
muros  da  Academia.

A Reorganização Societária  tem 
como instrumentos que viabi l i -
zam a real ização de uma economia 
l íc i ta  de tr ibutos, a  fusão, c isão, 
t ransformação e incorporação, 
que no âmbito das Sociedades 
Anônimas são reguladas pela Lei 
6.404/76. Assim, visando se esta-
belecerem em um mercado de pro-
dução cada vez mais  competit ivo, 
as  empresas necessitam de meios 
legais  que viabi l izem a adaptação 
às  necessidades, tanto da empresa 
quanto do mercado.  
O presente trabalho tem, portan-
to, o  intuito de fornecer  conceitos 
básicos relat ivos ao Planejamento 
Tr ibutário e  à  Reorganização So-
cietár ia, entre outros, bem como 
estabelecer  as  vantagens e des-
vantagens, através de estudo de 
caso, da Reorganização Societária, 
enquanto instrumento do Planeja-
mento Tr ibutário, através das So-
ciedades Anônimas.   
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APRESENTAÇÃO

Constitui uma grande honra e muita satisfação apresentar 
a presente obra do Doutor GERALDO DA SILVA VIEIRA. 

Geraldo Vieira possui um rico currículo repleto de 
importantes títulos. 

Concluiu com excelência seu Doutorado em Ad-
ministração pela Universidade FUMEC cuja dissertação 
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA ENQUANTO 
INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁ-
RIO NAS SOCIEDADES ANÔNIMAS onde obteve 
excelente aprovação e originou o presente livro. 

Dr. Geraldo Vieira é Mestre em Ciências Contábeis 
pela Fucape/ES, Mestre em Administração pela FEAD/
MG e Mestre em Controladoria pela FECAP/SP.

É Graduado em Direito pela PUC Minas, Adminis-
tração pela PUC Minas; Ciências Contábeis pela PUC 
Minas e Engenharia da Computação pela PUC, tendo 
sempre se destacado pelo empenho, estudo e dedicação 
para conclusão dos referidos cursos.

Atualmente é Doutorando em Neuromarketing na 
Florida Cristian University e Mestrando em Ciência Ju-
rídica na Ambra College.

Se consolidou no mercado como presidente do Grupo 
Geraldo Vieira onde atua com excelência desde 1995 como 
contador, advogado e auditor.
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Suas principais atividades: Responsável pela admi-
nistração das empresas GV Auditores Associados; GV Ad-
vogados Associados; Contabilidade Geraldo Vieira; GV 
Auditoria Pública; GV Fomento Mercantil; GV Engenharia 
de Softwares (GV Tecnologia da Informação).

Foi professor do MBA “Latu Sensu” – Especialização 
em Gestão Fiscal e Planejamento Tributário e Especializa-
ção Curso Gestão Estratégica de Negócios da Universidade 
Fumec e atualmente é Coordenador da Graduação de Ad-
ministração e Ciências Contábeis da Faculdade Pitágoras 
– Unidade Venda Nova/MG.

Possui relevantes artigos publicados em periódicos e 
jornais, é sempre convidado para palestrar em congressos 
jurídicos e seminários.

Estou certa que Geraldo Vieira, talentoso professor e 
competente contador e advogado, tem sólida trajetória de 
sucesso, tanto na vida acadêmica quanto na profissional.  

Assim, o presente livro vem acrescentar mais um sub-
sídio para a reflexão jurídica e administrativa para além dos 
muros da Academia.

Belo Horizonte, 03 de junho de 2018.

Samantha Caroline Ferreira Moreira
Advogada, Mestra em Direito pela Universidade 

FUMEC, Pós Graduada em Direito Civil, Processo Civil 
e Direito Empresarial. 
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INTRODUÇAO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar 
uma análise das vantagens e/ou desvantagens da Reorga-
nização Societária, como instrumento de Planejamento 
Societário, através das Sociedades Anônimas.

Primeiramente será feita uma breve análise dos con-
ceitos aplicados ao tema do trabalho, especificamente rela-
cionados à Reorganização Tributária – cisão, incorporação, 
transformação e fusão; ao Planejamento Tributário – elisão 
e evasão fiscal; à Remuneração de Sócios e Acionistas – 
pró-labore, dividendos, juros sobre capital próprio, Fringe 
Benefits, lucros disfarçados; ao Imposto de Renda, princi-
palmente da Pessoa Jurídica, e à Sociedade Anônima. 

Posteriormente, será realizado um estudo de caso em 
empresas, especialmente Sociedades Anônimas, que pas-
saram por algum processo de Reorganização Societária, 
como instrumento de Planejamento Tributário, oportuni-
dade em que será feito um levantamento das vantagens e/
ou desvantagens provenientes do procedimento aplicado.

No presente trabalho, será utilizado o método fenome-
nológico, ou seja, aquele que “preocupa-se com a descrição 
direta da experiência, tal como ela é” (SILVA, 2001, p. 27). 
Ainda sobre o assunto Silva, (2001, p. 27) discorre que “a 
realidade não é única, existem tantas quantas forem as suas 
interpretações e comunicações”.
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Assim, após a definição de conceitos importantes ao 
tema desenvolvido, será feito e apresentado um estudo de 
caso, no intuito de demonstrar a efetividade, ou não, da 
Reorganização Societária através da Sociedade Anônima. 
Ou seja, será feita a descrição direta de um caso concreto 
acerca do tema aplicado ao presente trabalho.

A pesquisa será aplicada e qualitativa, já que tem como 
objetivo gerar conhecimentos dirigidos à solução de pro-
blemas específicos, como, por exemplo, a elevada carga 
tributária as quais estão sujeitos os contribuintes, bem como 
será baseada na interpretação de fenômenos e na atribui-
ção de significados, não requerendo o uso de métodos e 
técnicas estatísticas.

Pretende-se, através da atribuição de significados e 
definição de conceitos, além do estudo de casos concre-
tos acerca do tema do trabalho, definir as vantagens e/
ou desvantagens advindas da Reorganização Societária 
como instrumento de Planejamento Tributário das So-
ciedades Anônimas.
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