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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia. Bom dia a todos. Temos 
duas boas alegrias hoje, não são surpresas, mas são boas alegrias, novamente 
conectados com os nossos amigos do instituto de estudos tributários de Porto 
Alegre e a presença do Dr. Ricardo Krakowiak. Thales, bom dia. 

Sr. Thales Michel Stucky: Bom dia, professor Ricardo. Mais uma vez um 
prazer participar dessa reunião.  

Orador não Identificado [0:01:51]: Bom dia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estamos aqui, o Thales, com a 
presença do Ricardo Krakowiak, nosso associado, e que vai discorrer sobre um 
tema que ele estudou bastante e palestrou no nosso congresso ao qual você 
esteve presente. Que é a questão do PL negativo e o ágio incidente nesta 
situação. E temos uma pauta também, se houver tempo. No pequeno 
expediente eu queria agradecer, comunicar e agradecer de público o 
recebimento do livro da professora Luciana Grassano de Gouvêa Mélo, o 
Estado Social e Tributação, uma nova abordagem sobre o dever de informar e 
a responsabilidade por infração. A professora Luciana é da faculdade de 
Direito da Universidade Federal do Recife, com a qual o instituto, cuja 
faculdade, né, o grupo de lá, o instituto, o nosso instituto vai fazer um 
seminário no mês de junho, lá em Recife. Com a participação inclusive de 
membros do poder judiciário de lá. Então é uma aproximação muito 
importante para nós, e a Dra. Luciana que atualmente está fazendo pós-
doutorado na Europa, ela nos manteve aqui conosco umas duas ou três 
semanas atrás e nos mandou este livro que eu vou colocar na biblioteca à 
disposição de todos.  

Ainda no pequeno expediente, novamente lembrando, evento importante do 
dia 25 de abril, da dialética. Infelizmente é um dia de mesa de debates. 
Doutores Luis Eduardo, João Francisco, Elidie, Ricardo estão inscritos para 



participar, de forma que nós vamos ter que fazer uma mesa reduzida nesse 
dia. Eu pretendia até vir à mesa e depois ir para lá, pedi para me colocarem 
num painel posterior à nossa mesa, mas os dois primeiros painéis são tão 
bons que eu não posso perder. Então nós vamos ter que nos reorganizar. Eu 
queria dizer que as inscrições para esse evento estão ocorrendo muito 
rapidamente, de modo que quem tiver interesse que procure logo fazer a sua 
inscrição.  

Ainda também no pequeno expediente eu queria fazer referência, mas não 
para debatermos hoje, a um parecer da Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional que está circulando nos meios jurídicos, não o vi publicado ainda no 
Diário Oficial da União, pelo menos até o dia 2. Aparentemente é um parecer 
que está aguardando aprovação do Ministro para que tenha força vinculante 
em todos os órgãos do ministério. Mas é um parecer que tem até número, e 
trata da questão da isenção do imposto de renda sobre dividendos, se os 
lucros geradores desse dividendo são os lucros contábeis atuais das novas 
normas ou é o lucro real, ou melhor, nem é o real, o lucro contábil até 2007. 
Quer dizer, interpretando o RTT como tendo a finalidade de neutralidade total. 
O Parecer ter uns pontos interessantes, eu acho que vale a pena colocar na 
pauta para a semana que vem. Não é? Está publicado? Está na pauta? Dr. 
Bruno Fajersztajn agilmente colocou na pauta. Dr. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu acho que devemos pelo menos no pequeno 
expediente noticiar algo que se te tratando no valor de hoje, ontem foi 
retomado pelo Supremo o tema do imposto de renda e contribuição social 
sobre o lucro no caso de empresas controladas e coligada no exterior. O 
Ministro Presidente apregoou três processos que trata do tema, o RE 611586, 
541090, e a ação direta de constitucionalidade 2588. Tendo sido reconhecida 
a repercussão geral no RE 611586. No caso da [ininteligível] 2588, que 
perdurou por cerca de dez anos no tribunal, ela terminou ontem com o voto do 
Ministro Joaquim, julgando parcialmente procedente para dar interpretação 
conforme a constituição. No sentido de que coligadas e controladas que não 
estejam sediadas em países de legislação tributária favorável, serem 
condicional a tributação no caso de empresas que não estejam nos países com 
tributação favorável. Resultando no placar de cinco votos favoráveis a União, 
quatro favoráveis aos contribuintes, sendo que a relatora do caso, a Ministra 
Ellen, tinha votado no sentido de dar parcial provimento, declarando a 
inconstitucionalidade da expressão, ou coligadas contida no caput do artigo 
74 da MP 2158. O Ministro Joaquim trouxe uma diferenciação que não estava 
nos votos anteriores. Essa questão de paraísos fiscais e não paraísos fiscais. 
Ficando num impasse para declarar o resultado. Foram computados cinco 
votos quanto às coligadas e o sexto voto proferido pelo Ministro Joaquim, 
coloca condição de que somente aquelas coligadas, que estão fora do paraíso 
fiscal seria incondicional. Por isso o ministro resolveu colher primeiro os votos 
do RE, pois todos os novos ministros poderiam votar. O ministro Joaquim 
Barboza, presidente relator do RE, começou o julgamento pelo RE 611586 e 
votou no sentido de negar provimento ao recurso do contribuinte, visto que a 
empresa do exterior estava localizada em paraíso fiscal e carecia de 
explicações sobre o seu propósito empresarial. Quanto ao RE 541090 votou no 
sentido de negar provimento ao recurso da União, visto que a empresa não 



está sediada em paraíso fiscal e a autoridade fiscal não comprovou que a 
empresa tinha por objetivo negar a tributação. O ministro Teori disse que não 
houve alteração na tributação. Citou o voto do ministro Nelson Jobim e Ayres 
Britto que julgavam improcedente a ação direta de inconstitucionalidade e 
negou provimento entendeu constitucional o art. 74 da Medida Provisória 
2158. O julgamento foi suspenso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria só... nós vamos discutir 
esse tema, vamos aguardar, eu queria mencionar agora, há notícias 
contraditórias a respeito, não sei se, o Ricardo parece que assistiu o 
julgamento, talvez possa dar um esclarecimento mais preciso, apenas a título 
de informação, não vamos discutir isso hoje, porque o assunto principal é o PL 
negativo e os outros da pauta. 

Sr. Ricardo Krakowiak: Bom dia. Só uma outra, complementando a 
informação, o que foi assustador é porque houve menção efetiva do MEC na 
questão de tratado, como se violação ao tratado fosse causa de 
inconstitucionalidade da norma e não aplicação caso a caso ou dependendo do 
teor de cada tratado, a colocação do ministro Teori de que não há violação a 
tratado porque o que está sendo tributado é em lucro da empresa brasileira, e 
portanto não há como haver dupla tributação, dizendo que por conta da 
previsão de crédito do imposto pago no exterior na legislação brasileira jamais 
haveria violação a tratado. Colocações como o que foi trazido pelo art. 74 foi 
regime de competência em [ininteligível: 0:10:37] até então na caixa, 
assimilando ao art 74. A má introdução de regime de competência, dizendo 
que se isso fosse inconstitucional o regime de competência no Brasil seria 
inconstitucional. Vale a pena ver a gravação do voto, deve estar no youtube 
para a gente ter uma ideia do que nós guarda aí para frente.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu queria fazer um 
comentário em função da informação do Ricardo. Me sinto profundamente 
desanimado a entrar na discussão do tema dele. Porque nós aqui nos 
esforçamos por análises jurídicas, sistemáticas, consistentes baseadas em 
conceitos e regras, e quando chega na hora do julgamento a gente vê que são 
julgamentos absolutamente divorciados do nosso ordenamento, não é? Não 
estou me referindo à decisão propriamente dita, mas ao que foi fundamento 
para a decisão. E com relação ao voto mencionado do ministro Jobim, eu 
queria lembrar que o ministro Jobim defendia que o conceito de renda é um 
conceito que cabe à lei dizer o que é renda. Quer dizer, é um conceito para o 
qual não há limitação constitucional nenhuma. Então isso também já nos 
coloca sem base para discutir qualquer questão.  

Mas eu acho que, no primeiro expediente alguém tem mais alguma coisa? 
Então acho que podemos passar a palavra ao Ricardo, agradecendo a sua 
presença. Lembrando a todos o motivo da presença dele aqui, ele foi nosso 
palestrante num congresso sobre esse tema, ele tratou disso inclusive em 
função do julgamento que tinha ocorrido no Carf, e, portanto, estudou 
profundamente, nós já discutimos há uns 15 dias atrás isso, mas acho que é 
uma oportunidade para nós revisitarmos o assunto com uma pessoa que 
realmente conhece a fundo. Obrigado pela presença, a palavra é sua.  



Sr. Ricardo Krakowiak: Obrigado. É um prazer para mim está aqui de novo, 
dois anos na verdade. Eu não fui o advogado do caso no Carf, queria deixar 
isso claro, só fui realmente estudar o tema, porque achei a questão 
interessante. Quando o Bruno me pediu para vir falar aqui, porque tem uma 
grande diferença entre você dar uma palestra num ambiente, no salão nobre 
da faculdade, você está sentado naquela mesa lá em cima, você acabou de 
falar, quase não tem tempo para a pergunta, vai todo mundo embora, essa 
mesa de debates, mesa de debates é mesa de debates, principalmente uma 
mesa como essa, desse calibre. Primeira pergunta que eu fiz para o Bruno, é: 
Mas tem alguém lá que concorda com o que eu falei? Porque para ir para lá 
para apanhar, eu vou ficar aqui no escritório. Mas ele me disse que eu teria 
boa companhia.  

Então eu vou colocar para vocês algumas ideias do que eu vi porque não é em 
absoluto um tema simples, tem argumentos fortes contrários também, eu diria 
talvez o que eu estou entendendo hoje é o que me parece mais sistemático, 
mas realmente eu reconheço que há argumentos importantes do outro lado. 
Vocês todo sabem que a questão do ágio, deságio, na verdade, é uma questão 
mandamental, isso decorre diretamente da legislação societária decreto 
6159877, muito antes do efeito fiscal que se deu para a lei 953287 em termos 
de amortalização. Hoje quando eu faço uma aquisição de um investimento sou 
obrigado a desdobrar o meu custo de aquisição em valor de patrimônio líquido 
e a diferença é ágio ou deságio, dependendo de eu ter pago mais ou menos, do 
que é o valor do patrimônio líquido da sociedade investida. As situações mais 
usuais, e por isso que a gente fala muito pouco de ágio em hipótese de 
patrimônio negativo, que a situação mais usual é a aquela situação de 
patrimônio líquido positivo. Mas têm algumas situações corriqueiras de 
patrimônio líquido negativo, como por exemplo, aquela empresa que vem há 
muito tempo auferindo os prejuízos fiscais. O que... A discussão que se coloca 
é a seguinte: Quando eu faço a aquisição de um investimento de uma empresa 
que tem patrimônio líquido negativo, o ágio que eu registro na minha 
contabilidade está limitado ao valor que eu desembolso, ao valor que eu pago 
de fato em dinheiro, ou se esse patrimônio líquido negativo também compõe o 
ágio. Eu acho que o ideal para a gente raciocinar é pensar primeiramente o 
que acontece em termos societários e na contabilidade dessa aquisição, desse 
investimento, para depois ver o reflexo disse em matéria tributária. A premissa 
que a gente tem que partir, quando eu faço, eu me deparo com uma situação 
de alguém que adquiriu um investimento numa empresa de patrimônio 
negativo, é que se essa pessoa adquiriu aquele investimento é porque imagina 
que esse investimento vai melhorar dali para frente. Ele está adquirindo uma 
empresa com patrimônio líquido negativo na expectativa de que no futuro ele 
conseguia reverter esse quadro, essa empresa passa a ter patrimônio líquido 
positivo, possa distribuir lucros, que ela está impedida de fazer enquanto tem 
patrimônio líquido negativo, e, portanto ela vai recuperar aquele investimento 
e passar a ter resultados positivos. E eu coloquei isso também quando eu fiz 
aquela exposição, quando o Ricardo veio conversar depois comigo. Na verdade 
muito do que eu estou expondo aqui é mera transposição de um estudo do 
professor Eliseu Martins e que o mais interessante, é um estudo publicado na 
IOB no ano de 2000. Acabou ficando mais conhecido por esse estudo em 
2000, mas que é uma mera reprodução do estudo anterior dele, em 97. 



Anterior à própria lei 953297, onde ainda não existia todo esse cenário de 
planejamentos tributários, aproveitamento do ágio para efeitos fiscais, ágio 
interno em situações, e a gente vai ver depois algumas particularidades do 
caso Globo que acabaram, acho, que impactando também no resultado do 
julgamento. Mas o que ele coloca basicamente é o seguinte: A contabilidade 
ela é fundamentalmente uma ferramenta para o investidor, para o acionista 
poder avaliar e ter transposto, exposto a ele claramente o que valor e as contas 
da sociedade investida. E aí o professor Eliseu Martins faz uma distinção 
muito interessante entre aquele caso em que eu adquiro um investimento 
numa sociedade que tem patrimônio líquido positivo, e esse patrimônio líquido 
se torna negativo posterior à aquisição do investimento, e aquele caso em que 
eu adquiro o investimento já quando a empresa investida tem patrimônio 
líquido negativo. Porque o que ele diz que é aquele dogma que a gente tem, 
que não existe investimento negativo, não existe equivalência negativa e que 
eu estou 100% de acordo, é que quando eu adquiro o investimento numa 
empresa com patrimônio líquido positivo, faço a equivalência patrimonial, 
registro um valor positivo de equivalência e aos poucos o PL da investida vai 
reduzido até se tornar zero e virar negativo, o que ele diz é o seguinte: A 
empresa investidora jamais vai perder mais valor naquilo que ela tinha do 
aquilo que ela inicialmente adquiriu. Certo? Então, se eu adquiro por mil reais 
uma sociedade com patrimônio líquido positivo e esse patrimônio líquido 
depois vira negativo eu não vou perder mais do que aqueles mil que eu 
coloquei lá. Eu não estou perdendo valor. No momento em que esse 
patrimônio líquido se torna negativo eu deveria parar a equivalência em zero. 
Porque é isso que está. Agora, quando eu adquiro um investimento numa 
sociedade que já tem patrimônio líquido negativo e esse patrimônio líquido 
negativo de mil se torna depois de três anos negativo em cem, o meu 
investimento vale mais do que ele valia quando eu o adquiri. Se eu não faço 
essa equivalência negativa, e aí depois eu vou entrar um pouco mais nessa 
questão da negativa, eu não tenho como retratar e mostrar para o meu 
acionista que o meu investimento vale mais. Isso é fundamental, porque eu 
posso ter acionistas, entrando no capital social hoje, ou entrando lá atrás. 
Então a colocação dele é simplesmente que se eu adquiro um investimento já 
com o patrimônio líquido negativo, se eu não retrato esse valor negativo de 
alguma forma, toda a oscilação no valor da sociedade investida até ela chegar 
a zero não vai estar capturado no meu balanço. E aí uma questão 
fundamental que é onde já existe uma grande confusão e ocorreu em algumas 
passagens no voto, no caso Globo, é o seguinte: O investimento não é zero. O 
custo de aquisição é um dado fático, é o quanto eu desembolso. Esse custo de 
aquisição não muda. O valor do meu investimento também na contabilidade, 
também jamais vai ser zero. O que simplesmente eu vou fazer é o que a lei 
determina que eu faça, é desdobrar aquele custo de aquisição. Então, se eu 
pago R$ 500,00 por uma empresa que tem patrimônio líquido negativo de R$ 
1.500,00, eu vou desdobrar o meu custo de aquisição, esses meus R$ 
1.500,00 eu vou desdobrar em PL, menos R$ 1.500,00, e a diferença eu sou 
obrigado a contabilizar com o ágio. Que seriam os dois mil. Mas o meu 
investimento ele continua tendo aquele mesmo custo de aquisição de R$ 
500,00. Então não se fala que investimento negativo, se depois que eu adquiri 
por R$ 500,00 aquela sociedade, ou a participação societária naquela 



sociedade com o PL negativo de R$ 1.500,00, esse PL vai ficar negativo em R$ 
2.500,00, vou aplicar aquela premissa primeira, do professor Eliseu Martins, 
eu vou até o zero, não vou registrar menos que zero. O meu custo de aquisição 
na equivalência vai reduzir até zero. Mas eu tenho que capturar aquela 
variação positiva pós o momento que eu ingresso na sociedade. Do ponto de 
vista econômico, isso me parece fazer muito sentido, porque o valor pago, o 
valor que seu desembolsei considerou esse PL negativo qualquer mais valia 
posterior eu estou capturando. E do ponto de vista tributário, e aí voltando(F) 
naquelas questões de tributário como lei de sobreposição, a verdade é que eu 
vou para a lei 9532 e ela me diz, parta do decreto 6159877, adquira o 
investimento, desdobra o seu custo de aquisição, eu vou desdobrá-lo entre 
valor de PL, negativo ou positivo é irrelevante, e a diferença para chegar no 
meu custo de aquisição é ágio, e aí o tratamento fiscal disso é que esta na 
9532, mas a 9532 ela não cria um conceito de ágio diferente de um conceito 
de ágio de 1598, ela simplesmente dá o tratamento fiscal. Não acho que seria 
[ininteligível: 0:20:33] se a legislação fiscal quisesse vir limitar a amortalização 
do ágio para efeito fiscais eventualmente do desembolso efetivo, ela poderia 
fazê-lo, mas ela não fez isso, ela tomou de empréstimo o conceito de ágio do 
1598. Eu não... Justamente por isso aqui ser uma mesa de debate, eu queria 
mais é apresentar a fundamentação por trás disso, e aí a gente abria a 
conversa, mas o que eu achei interessante vendo o voto do caso da Globo, 
porque a relatora no caso da Globo era a conselheira Edeli(F), que é uma 
conselheira que eu respeito muito, porque ela nunca deixa de enfrentar os 
argumentos todos que existem, votando contra ou a favor ela realmente 
enfrenta todos os argumentos trazidos. E o interessante do voto dela, é que o 
voto dela está todo fundamentado justamente no entendimento quanto a 
contabilidade, do entendimento do próprio professor Eliseu Martins, ela vai 
transcrevendo as transpassagens, até que ela chega na hora que o professor 
Eliseu faz a distinção e aí ela fala: Mas aí eu não concordo, porque acho que 
não faz sentido. E ela enfrenta a questão. Ao enfrentar a questão em alguns 
momentos, eu acho que alguns equívocos, porque muito da argumentação 
trazida para discordar é aquela argumentação que só se aplica naquele caso 
em que eu adquiro a empresa com o PL positivo e depois se torna negativo, ela 
não chega a fazer a distinção, e a hora que ela vai para o ponto o que ela 
questiona é o seguinte: Existe PL negativo ou não existe o PL negativo? E aí o 
que se coloca é, ela entende que patrimônio líquido é necessariamente uma 
diferença positiva, porque quando ele se torna negativo o que eu não tenho 
não é patrimônio líquido negativo e sim passiva descoberta. E aí as 
transcrição, tanto ela quanto o conselheiro Guerreiro, que é outro conselheiro 
que enfrenta todos(F) e vão no ponto, ele se reporta pronunciamentos(F) 
contábeis anteriores e, mas que também não dizem exatamente o eles querem, 
eles dizem: Olha, o patrimônio líquido é essa diferença, tem alguns que dizem 
prestamente ele pode ser positivo neutro ou negativo, quando negativo 
convenciona-se a chamá-lo de patrimônio de passiva descoberta. Mas no 
fundo é patrimônio líquido negativo. Uma outra questão interessante, existe 
um ofício--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Juridicamente patrimônio 
negativo é situação juridicamente, patrimônio negativo não deixa de ser 



patrimônio negativo, é uma situação falimentar. Pode chamar de passivo 
descoberto, como quiser, mas é uma situação falimentar.  

Sr. Ricardo Krakowiak: Sim. E o que é um outro argumento eu acho de peso, 
favorável para efeito do ágio [ininteligível – 22:56] PL negativo incluir esse PL 
negativo é que existe um ofício circular da CVM, que é o ofício circular CVM 1 
de 2004, que trata especificamente do investimento adquirido de investida 
com patrimônio líquido negativo, e diz com todas essas letras: se no momento 
da aquisição de investimento o valor do patrimônio líquido da investida já for 
negativo, o saldo inicial da equivalência patrimonial deve ser negativo com o 
ágio representando a diferença entre esse resultado e o custo da aquisição. 
Um investimento total inicial, é claro, será positivo. Representando o valor 
efetivo pago. Essa prática permite um reconhecimento melhor dos resultados 
futuros da investida atrás da combinação do resultado da equivalência 
patrimonial se contrapondo à amortização do ágio com base no seu 
fundamento econômico. Veja, não estou falando aqui de RTT, não estou 
falando de nova legislação societária, eu estou falando de um ofício circular de 
CVM de 2004, portanto, de observação mandatória para as sociedades 
anônimas e aí o que vem o acórdão conselho contribuinte é justamente sem 
nada(F), mas não aquilo é para efeitos contábeis, para efeitos fiscais é 
diferente. Mas a legislação fiscal no caso ela toma de empréstimo e ponto de 
partida o ágio. O que ela está dando é o tratamento fiscal a ser dado 
amortização do ágio, mas ela não traz uma definição ela própria de ágio e por 
isso seja por ela. Então eu hoje estou muito confortável não talvez em dizer 
que essa seria a solução mais correta, mais adequada, embora eu até entenda 
que seja, mas que juridicamente, do ponto de vista fiscal, hoje, pela legislação 
eu sou obrigado a desdobrar esse custo de aquisição, eu sou abrigado a 
resultar, a registrar esse ágio considerando também o PL negativo, e, portanto 
a consequência da amortização é mera decorrência, acho difícil de contra-
argumentar de uma forma mais consistente do que este raciocínio. Tinha 
uma... Outra consideração que eu queria fazer. Ah, sim. No caso de que foi 
julgado na Globo, algumas particularidades são importantes a gente ter em 
mente, porque essas coisas quem milita sabe que o impacto no resultado do 
julgamento, ainda que não seja declaradamente a razão de decidir. Então, a 
operação foi toda realizada dentro do mesmo grupo, a empresa adquirente foi 
uma empresa das organizações Globo que adquiriu outra empresa das 
organizações Globo, registrou este ágio com custo de aquisição pequeno, acho 
que algo de, pequeno dentro do contexto, porque eram 50 milhões versus PL 
negativo de dois bi. Sessenta e cinco e dois bi. Os 65 foram pagos de fato, mas 
pagos com o crédito que a empresa detinha contra a controladora [ininteligível 
- 0:25:28], quer dizer, sequer houve desembolso financeiro. A incorporação 
aconteceu um mês depois. Foi incorporação reversa. Então você começa a ter 
no voto argumentos do tipo ágio de si mesmo, que na verdade não é ágio de si 
mesmo, a hipótese é específica prevista na lei de incorporação reversa, mas 
enfim, é evidente que esse cenário todo acaba tendo impacto também no 
resultado do julgamento. Acho que é isso que... O Guerreiro votou contra 
também. [ininteligível] foi contra, mesmo que quem votou favorável nessa 
parte acompanhou o que seria só positivo.  



Eu queria só fazer mais um registro, eu me esqueci. Existe um outro 
precedente do Carf, bem antigo, que é o acórdão 10180534, da antiga Primeira 
Câmara, com Celso Feitosa, Raul Pimentel, Carlos Alberto Gonçalves Nunes, o 
relator foi o Cândido [ininteligível]. Mas aquele acórdão ele reconhece o direito 
ao ágio com relação ao valor desembolsado, mas é porque sequer este valor 
havia sido aceito, não houve o debate no acórdão se seria possível registrar 
ágio também com relação ao PL negativo. Uma outra questão interessante, 
neste acórdão da Globo e de novo aquelas questões do ônus de quem está 
advogando. O advogado, às vezes, fica preocupado de defender apenas a tese 
pura que ele está convicto, porque ele fica preocupado em tentar trazer o 
maior número de(F) elementos possíveis que lhe ajude a ganhar o caso. E foi 
trazido no caso da Globo uma argumentação, tentou-se demonstrar que a 
empresa adquirente seria responsável por aquele PL negativo. Porque existe 
uma outra questão que é mesmo na hipótese que eu adquiro uma empresa 
com PL positivo que se torna negativo depois, obrigatoriedade de constituição 
de uma provisão para perda, se eu adquirente de alguma forma sou 
responsável por esse PL negativo. E tentou-se fazer uma ponte com isso para 
dizer que neste caso também o adquirente seria responsável por aquele PL 
negativo para justificar com base nisso a escrituração do ágio. E aí falou-se de 
ágio direto, ágio indireto, e aí o voto vem dizendo, a legislação não trata desse 
ágio indireto. E acho que realmente o melhor approach(F) para a questão não 
existe ágio direto, ágio indireto, ágio é um só, é aquele ágio que eu sou 
obrigado a contabilizar de acordo com o 598.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ricardo, muito obrigado. Antes de 
dar a palavra ao nosso auditório, eu queria solicitar Dr. Thales, se tiver 
alguma consideração ou alguém aí em Porto Alegre. 

Sr. Thales Michel Stucky: Olha, por ora ainda não temos considerações, mas 
vamos fazê-las ao longo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Alguém quer fazer uma 
manifestação a respeito? Bruno já pediu a palavra. Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Não, olha, eu primeiro queria parabenizar o 
Ricardo pela clareza da sua exposição, que, aliás, é característica da sua 
atuação. Mas, o... Eu não semana passada, na semana retrasada quando nós 
discutimos esse assunto, o que mais me chamou a atenção foi justamente o 
fato dessa diferença entre aquisição de um investimento com PL negativo e 
com aquisição de investimento com PL positivo, que se torna negativo. 
Realmente eu não conhecia esse trabalho do Eliseu Martins e na minha 
cabeça eram situações eram idênticas, e eu vejo que realmente ele tem um 
ponto, são situações diferentes. Então eu vou pedir licença para meditar sobre 
essa diferença, e eu acho que para mim pelo menos eu fiquei com mais, eu 
estava pendendo mais para considerar as duas situações idênticas e 
considerar que o cálculo do ágio seria somente sobre o valor pago, mas eu 
acho que esse é um argumento importante, então eu peço licença para 
meditar e manifestar aqui minha dúvida sobre o assunto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou colocar em votação a sua 
solicitação. Bruno, faz favor.  



Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia, Bruno Fajersztajn. Só para acrescentar a 
discussão, complementando o que o Ricardo falou. Caso concreto tem uma 
curiosidade que de fato era um ágio interno, né, e isso deve passar na 
consciência do julgador na hora dele decidir, e eles até falam, né, que: olha, a 
relatora diz, esse caso aqui é um caso típico de ágio interno... Esse é um caso 
típico de ágio interno, mas por questões processuais o fiscal alegou isso lá no 
relatório, mas no final do critério jurídico que ele adotou não foi esse, ele 
questionou o valor do ágio propriamente dito. Então, mas isso pode realmente 
pode ter pesado lá no julgamento. Mas curiosamente esta turma é a turma do 
caso Gerdau. Que julgou favoravelmente o ágio interno, e o Guerreiro, que deu 
voto contrário, neste caso, acompanhando a relatora, ele deu voto favorável no 
ágio interno. Então só para a contra-argumentar essa questão para a gente 
pensar aqui também. Quanto, eu disse para você que eu acompanharia você, 
te protegeria aqui no debate, mas eu vou jogar os argumentos contrários, para 
a gente discutir, né?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Traição, traição confessa.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Quanto a essa questão do PL ser negativo, ele se 
tornar negativo e quando ele volta para, vamos dizer, menos cem e ele volta 
para menos dez e eu teria que contabilmente mostrar isso para o investidor, 
havia uma reversão, o aumento do patrimônio ao se tornar menos negativo, o 
argumento do voto vencedor, eu acho, eles não chegaram a dizer isso, mas eu 
acho que ele diria que isso estaria resolvido pela provisão. Porque eles não 
entendem que a contabilidade da investidora não deva refletir o PL negativo, 
mas sim que ele não deve estar no ágio, ele deve estar registrado por meio de 
uma provisão. A gente discutiu aqui há 15 dias atrás, que como advogado não 
nos pareceria que seria o caso de uma provisão, mas para colocar a posição 
contrária e a gente discutir, e aí a gente pode ver o que vocês acham disso, o 
argumento contrário seria que, patrimonialmente, isso estaria registrado na 
investidora havia uma provisão e claro, se a provisão era de cem e passou a 
ser de dez eu tenho esse reflexo aqui para mostrar. Nós podemos falar desse, 
depois eu coloco as outras questões.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ricardo, eu queria dizer que na 
próxima que nós te convidarmos, nós proibimos o Bruno de vir aqui. Agora, eu 
acho que a gente precisa tomar cuidado quando discute a questão sob prisma 
contábil, porque nós estamos vivendo o momento em que a contabilidade tem 
conceitos absolutamente distintos, não é? Inclusive quanto ao que seja o ágio.  

Sr. Ricardo Krakowiak: Não, Bruno, essa questão da provisão eu acho 
interesse porque também eu pensei muito nisso especificamente. Eu fiquei 
fazendo, eu mesmo exercício advogado do diabo e tentando imaginar os 
argumentos. Eu acho que a questão da provisão em si, não acho que seja um 
contra argumento valido pela simples razão de que eu só sou obrigado a fazer 
e só posso fazê-la se eu respondo por esse PL negativo. Porque se eu não 
tenho responsabilidade para esse PL negativo eu não tenho, eu não posso 
fazer essa provisão. Então, e uma outra questão é o seguinte, a provisão só 
tem sentido quando eu respondo e o PL se torna negativo pós-aquisição. 
Porque eu nunca vou fazer uma provisão no momento da aquisição. Porque no 
momento da aquisição é aquilo, eu desembolsei, eu não devo mais nada além 



daquilo. Então seria só se o patrimônio se tornasse mais negativo pós-
aquisição. Então, isto, especificamente, não acho que seja um contra- 
argumento válido. O que me preocupou um pouco nessa questão de que até 
que ponto essa distinção faz sentido é mais nesse sentido de, mesmo na 
hipótese em que eu adquiro um investimento com PL positivo e ele se torna 
depois negativo, se esse negativo depois começa a regredir, a reverter e voltar a 
se tornar positivo, eu devia ter uma forma de mostrar isso para o meu 
acionista. Porque o problema, se eu estou pensando só naquele mesmo pool 
de acionista que já era sócio ou acionista no momento inicial, ok, eles tem a 
mesma situação do investidor, ele perdeu aquilo que ele investiu até se tornar 
zero, abaixo disse não muda nada e quando voltou ainda não está valendo 
nada. Mas eu tenho aquele acionista que está entrando na sociedade, 
entrando e saindo da sociedade. Então aquele que está saindo quando está 
negativo realizou a perda limitada àquilo ali, mas aquilo que entrou antes e a 
empresa volta, ele tem uma mais-valia e eu não estou capturando isso a não 
ser na hipótese da provisão. Que não é [ininteligível - 0:34:41] sempre. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas digamos que o investimento tenha sido 
adquirido sem ágio. Ele pagou o valor do PL. Aí o PL se torna negativo. Ele 
parou no zero. Torna-se mais negativo ainda. Aí se torna menos negativo. Isso 
tudo vai ficar no zero ali, né? Não vai ter repercussão ali.  

Sr. Ricardo Krakowiak: Mas para quem adquiriu um investimento, para o teu 
sócio, não para a sociedade investidora, mas para o sócio da sociedade 
investidora, e vamos pensar em acionista que é o melhor para ser efeito, que 
foi lá e adquiriu ações em bolsa, quando esse PL estava lá embaixo no pico do 
negativo, ele voltou a subir um pouco, essa sociedade onde devia adquirir um 
investimento vale mais.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, você pode me explicar como é que esse 
seu argumento derruba o argumento que o Bruno trouxe com relação a 
provisão? Porque, o seu argumento é baseado em informação, eu concordo 
com ele, ou seja, é necessário dizer que eu fui um bom gestor, ou seja, eu 
administração quero que saibam que neste ano apesar do patrimônio 
continuar negativo, está muito menos negativo porque eu estou tomando 
medidas seriíssimas para resolver o assunto. Então concordo, é necessário 
que se informe. Mas o argumento do Bruno, que o Bruno trouxe aqui é 
bastante forte. Não, mas essa informação existe, na medida em que eu reverto 
a provisão. A medida que eu reverto a provisão, eu digo o seguinte, olha, a 
provisão já não é tão grande porque o buraco é bem menor agora. Em termos 
de informação está sendo dado o mesmo modo.  

Sr. Ricardo Krakowiak: O que eu disse é exatamente isso, é 100% perfeito e 
correto isso na hipótese em que eu tenha provisão. O problema que não são 
todos os casos em que eu constituo essa provisão. Eu só constituo a provisão 
naquele caso que o investidor responde por esse PL negativo, que é a exceção e 
não a regra. Então, se o controlador e o acionista ou o coligado não tem 
nenhuma responsabilidade por esse PL negativo, ele não tem nem a 
possibilidade, nem a obrigação, ele não pode evitar essa provisão, e aí eu não 
tenho como demonstrar isso.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Queria fazer uma consideração a 
respeito do que você está dizendo, eu queria dizer que eu tenho uma opinião 
formada a esse respeito, eu sinto que você tem uma posição a favor do ágio 
sobre a parte negativa do PL e eu dentro da lei estou absolutamente de acordo 
com isso. Eu acho que nessa questão de equivalência patrimonial, com todos 
esses desdobramentos que nós temos, tem provisão, não tem provisão, o PL é 
negativo ou não, para no zero quando começou positivo. Tudo isso decorre de 
que o método da equivalência patrimonial é um método de avaliação pura e 
simples, não refletem direitos nem obrigações, a não ser quando haja uma 
obrigação contratada por responder por um passivo da empresa investida, aí 
sim, certo? Mas normalmente você faz um investimento pura e simplesmente e 
sua responsabilidade é integralizar o capital. Está certo? Você já comprou um 
capital integralizado, você não tem responsável nenhuma pelas dívidas da 
empresa. Da mesma forma que você não tem direito sobre os lucros que estão 
lá ainda. O método da equivalência patrimonial é um método que foi criado, já 
está superado até em muitos países, mas foi criado lá em 1977. pela 6.404, e 
em função da nossa realidade jurídica ele reflete uma irrealidade. Ele reflete 
direitos que você não tem, são só expectativas de direito, está certo? Perdas 
que você não tem. De forma que eu acho que a gente tem que levar um pouco 
em conta também, nós vamos ou não vamos ficar dentro do que a lei legislou. 
Ou nós vamos começar a criar um método da nossa cabeça? Porque eu, sob o 
ponto de vista estritamente legal, eu até aceito, mas para mim não há 
consequência, mas eu não concordo que se o PL se tornar negativo no meio do 
campeonato eu não tenho que refletir o negativo. Não existe esse limite na lei. 
E na lógica legal, na sistemática legal não há porque parar. Fernando. 
Desculpa. Bruno? Hiromi? Quem quer falar primeiro?  

Sr. Bruno Fajersztajn: Agora eu vou te ajudar. Neste contexto do método... O 
que mais me chamava atenção no argumento do acórdão e do Fisco é que a 
norma que prevê a contabilização do ágio diz, o custo de aquisição será 
desdobrado em ágio e deságio. Então eu sempre ia para o começo da regra. 
Custo de aquisição. Custo de aquisição, independente de pagamento ou não é 
aquilo que eu incorri, sacrifício jurídico para incorrer na aquisição daquele 
bem, aquisição juridicamente. Então, se eu não paguei pelo investimento, se 
eu não tenho responsabilidade como nós estamos dizendo aqui, além daquilo 
que eu integralizei, como é que eu posso reconhecer alguma coisa no meu 
custo se eu não incorri? Aí vem o que eu pensei e evoluí sobre isso. Não é 
verdade. No caso específico da participação societária, como eu tenho o MEP, 
o MEP é uma forma de registro que não considera custo necessariamente. 
Custo é o valor do PL. E quando eu tenho, e a maior prova disso, e aí que eu 
me convenci é o deságio. Quando eu adquiro uma empresa que vale mais do 
que aquilo que eu paguei, está no meu custo. Eu paguei por aquilo? Não. Mas 
já está refletido no meu patrimônio. Então, se é assim com relação ao deságio, 
tem que ser assim com relação ao ágio também. Ou seja, em tese é custo, mas 
no caso de avaliação de investimento em participação societária não 
necessariamente. É custo mais ou menos PL. Então, para te ajudar.  

Sr. Ricardo Krakowiak: O custo é o mesmo. O custo é que você desembolsou, 
o problema é o desdobramento dele. A grande questão é que o que você 



amortiza para efeitos fiscais não é o custo, é o ágio. Por definição legal é a 
diferença. Então, é mera aplicação direta na norma.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Exatamente. Você tem um custo 
que é a entrada, patrimônio que você desembolsou, ou vai desembolsar, e o 
método te impõe um desdobramento que não é necessariamente um 
desdobramento do teu custo. Pode ser algo maior do que o seu custo, no caso 
do deságio, e pode levar uma questão do PL negativo, do ágio do PL negativo. 
Alexandre, por favor. Fala aqui para eles verem.  

Sr. Alexandre: Eu fiquei feliz com o Dr. Ricardo, trouxe uma questão que 
estava me atormentando. Patrimônio negativo. Isso desde o, eu não conseguia 
entender, porque o patrimônio é um conjunto de bens e direitos. A partir de 
um momento que eu tenho um passivo descoberto, então eu tenho dívidas. 
Então não é patrimônio. Porque não... Deveres, são deveres, então isso que eu 
acho que confunde um pouco o raciocínio, porque se criou essa gíria, como se 
fosse uma gíria, o patrimônio líquido é o passivo descoberto. Isso confunde. 
Então, no momento da aquisição por uma empresa que vai comprar outra, 
esse passivo descoberto compõem ou não o preço da aquisição? E aí que eu 
também não tenho a conclusão porque é complexo, se isso considerar-se seria 
ágio. Como a gente está falando muito hoje, falou-se até em ciência jurídica 
que a gente se bate muito para que se coloque, eu creio que esse termo 
patrimônio negativo, é que leva a essa confusão toda. A gente tem que pensar 
sempre que é o passivo descoberto, nesse momento, como eu devo interpretar 
esse passivo descoberto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Posso falar alguma coisa assim? 
Eu acho que preocupação com a palavra, com o nome que se dá ao elefante 
não vai mudar muito, está certo? O que... Na lógica contábil em matemática, o 
que é o patrimônio líquido, vamos esquecer se ele é positivo ou negativo, ele é 
diferença entre os ativos e os passivos. Matematicamente isso é o patrimônio 
líquido. A soma de todas as contas do patrimônio líquido é a diferença entre a 
soma de todas as contas do ativo, menos a soma de todas as contas do 
passivo. Está certo? O nome que foi dado e a descoberto é porque quando o 
passivo é maior que o ativo e o PL é negativo, há um passivo descoberto 
mesmo, ele não está coberto nem pelo capital dos sócios, nem para os ativos 
da pessoa jurídica. Daí ele será descoberto, mas isso aí, o nome que foi dado. 
Na verdade, na verdade, para nós, patrimônio líquido negativo é um preso em 
situação de falência. Está certo? Essa é que é a questão. Eu não fico muito 
preocupado em chamar de patrimônio líquido só o que é positivo, pode 
chamar como quiser, mas o resultado não... Da análise não vai mudar. Todo 
mundo quer falar agora. O Fernando está pedindo com o dedinho levantado a 
bastante tempo. Mas... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom dia pessoal do sul e a todos. Bem, 
conceitos contábeis, na verdade, como diz o João, é um brinquedinho dos 
contadores que eles fazem aquilo que quiseram, mas como agora está em 
questão os conceitos contábeis, a gente tem que realmente considerar o que é 
patrimônio líquido negativo e, entre aspas, o passivo descoberto. Nós até 
dissemos aqui há uns 20 dias a diferença entre ambos, você só tem 
patrimônio líquido negativo se você tiver consumido o seu capital com 



despesas e custos que levaram ao prejuízo fiscal. Se você não fez nada com o 
capital, apenas adquiriu imóveis ou bens [ininteligível – 44:55], está em 
processo de industrialização e está no zero a zero quanto ao resultado, você 
pode estar sendo financiado por bancos ou pelos próprios sócios, não com o 
capital próprio, mas como empréstimo, e você não está numa situação 
falimentar, você está com ativo imobilizado grande, tem um passivo grande e 
você não está com o patrimônio líquido negativo. O patrimônio, ele só se torna 
negativo, isso por conceitos contábeis também, porque antigamente lá nos 
idos da contabilidade o prejuízo fiscal era registrado do lado direito do 
balanço, então o capital ficava sempre íntegro, mas como norma e pela 
realidade, o certo realmente é registrar o prejuízo fiscal com sinal negativo no 
patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido só é negativo quando o capital 
foi ou está sendo consumido por prejuízos contábeis. E da outra situação de 
passivo, não, isso não existe, porque o meu patrimônio cobre todo o passivo. 
Eu posso estar devendo bastante, o meu ativo, passivo circulante pode ser 
maior do que o patrimônio líquido, eu devo horrores, mas eu também tenho 
ativo, eu tenho patrimônio, então eu não estou em estado falimentar. Porque 
naquela situação não é nem falimentar, é de liquidação, né, porque o cidadão 
nem pode ir à justiça pedir falência, porque o ativo dele não permite isso. 
Então, a visão é essa, se eu estou com o patrimônio líquido negativo porque eu 
tenho prejuízos fiscais, prejuízos contábeis, e eu vou adquirir uma empresa 
nessas condições, e eu tenho a expectativa de rentabilidade futura, então eu 
tenho que desembolsar o valor que eu achei, porque se ela tivesse com o 
patrimônio líquido normal, eu teria que desembolsar mais, eu não pagaria só 
R$ 65 milhões como foi eventualmente esse caso. Vamos tirar a atipicidade, 
mas [ininteligível – 47:02] por R$ 65 milhões, eu teria que pagar R$ 2 bilhões e 
500 milhões. Por quê? Porque eu espero que a rentabilidade futura me dê 
retorno de R$ 2 bilhões e 500 milhões, eu não vou entrar numa empresa 
dessas. Então, o ágio fazendo o desdobro é exatamente, é a soma. Não é que 
negativo vezes negativo, é soma, né? Do valor que eu pago com mais aquele 
valor que eu tenho a expectativa de rentabilidade, porque senão não tem 
sentido. E aí é o valor financeiro despendido mais o valor do patrimônio 
líquido negativo. 

Sr. Ricardo Krakowiak: 100% de acordo, e só relembrando, a minha 
expectativa de rentabilidade futura na hipótese do PL negativo são os mesmos 
dois mil e meio, só que não vou recebê-los enquanto eu não zerar o PL. É 
exatamente isso que legitimou o ágio, porque enquanto ela não zera o PL, ela 
não pode distribuir o lucro.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Até porque se você for comprar 
nessa situação um patrimônio líquido negativo, você não tem como explicar 
para os acionista porque você fez esse negócio. Você faz um negócio e você 
justifica, olha eu vou ter uma expectativa [ininteligível] de resultado é isso que 
representa. Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu concordei com tudo que foi dito aqui, 
eu queria observar que nessa questão de empréstimo de conceitos de outros 
ramos do conhecimento, questão de você afirmar que contabilidade é um 
brinquedinho à parte, que você brinca e depois você guarda, não faz sentido 



para mim, não é o que de fato acontece. E tão pouco considero que o direito 
tributário seja um direito de sobreposição que para mim não faz o menor 
sentido. Até convido os queridos presentes aqui a lerem um artigo publicado 
na revista dialética 211, ou seja, essa última, do Souto Maior Borges, em que 
ele revê o seu conceito mais positivista, e passa a levar em conta a 
consideração econômica, não a interpretação econômica, vamos deixar bem 
claro. E a consideração econômica é justamente isso, você pinçar conceitos, 
pinçar elementos de outros ramos do conhecimento como a contabilidade que 
nos ensinem o que é ágio, o que evolui em termos de consideração de ágio, 
gostemos ou não, certo, porque de outra forma não faz sentido. Quando 
convém o Eliseu Martins faz festa no Carf, todo mundo põe ele debaixo do 
braço, leva para jantar, almoçar e tal, quando não convém deixa ele ali na 
USP, deixa ele quietinho lá, porque está me chateando, aí eu falo, vai me dar 
um croque(F) na cabeça.  

Então, a gente precisa se posicionar, ou efetivamente é algo que devemos 
considerar como positivo, sempre lembrando, como o Ricardo colocou, que se 
a lei nos autoriza o aproveitamento do ágio, nós vamos então buscá-lo, qual é 
o ágio? Mas o que quê é ágio? Ágil é um conceito determinado ou é um 
conceito indeterminado. Se é um conceito indeterminado é porque está sujeito 
à variações axiológicas [ininteligível], e se dessa forma está à compreensão 
comum nós vamos então ter que acompanhar a evolução do tempo. E 
procurando de certa forma absorver isso através daquilo que os tribunais 
também consideram ágio. E verificando como é o caso aqui, não foi nenhuma 
coisa e nem outra, foi uma coisa que eles apreciavam parecer de um contador 
notável, mas chegava na hora do vamos ver, voltavam, e reinterpretavam 
aquilo que ele tinha dito ou que ele não tinha dito, chegando ao ponto de 
desdizer o que o professor disse, então qual é o conceito de ágio afinal para o 
Carf? É o da jurisprudência dos conceitos quanto a teoria da argumentação 
que também teve uma excelente palestra do professor Tércio no nosso curso 
de especialização que jogou essa dúvida. Que é afinal o ágio? Ele mencionou 
um estudo de um mestrando dele e disse: “Olha, o mestrando meu fez uma 
tese, apanhou muito”, como você estava temendo apanhar aqui, mas não 
apanhou e nem vai apanhar e ele disse: “Olha, o meu estudante fez um estudo 
empírico sobre as decisões do STJ provando quais são os elementos da medida 
cautelar”, uma tese de processo civil. “E dizendo, quando se deve dar a 
liminar, empiricamente demonstrando jurisprudência no tempo, qual é a 
definição de fumus boni júris, qual é a definição de periculum in mora”. Para 
então dizer, só é possível dar liminar nessa condição. Ora, é lógico que ele 
jogou isso para a reflexão de todos, porque se nós fossemos aqui então, fazer 
um apanhado, como já foi uma tentativa do Schoueri com seus alunos em 
interpretação, mas fizessem uma tentativa de aprumar a consideração de 
aproveitamento de ágio no Carf, ia dar qualquer nota. Então nós continuamos 
aí sem ter como nos apegar às questões, mas eu ainda acredito que se os bons 
oradores, os bons juristas, os bons doutrinadores empurrarem à 
argumentação jurídica nesses ambientes jurisdicionais, pode ser que a gente 
chegue a uma aproximação mais adequada de aproveitamento de ágio.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu acho que você fez uma 
consideração importante na minha visão que é o conceito determinado e 



indeterminado. Ele é altamente determinado no que diz respeito ao tratamento 
tributário. Altamente, muito mais do que é na contabilidade hoje em dia.  

Sr. Ricardo Krakowiak: Eu ia fazer exatamente a mesma consideração. Eu 
acho que o conceito do ágio para efeitos, não é o ágio para efeitos fiscais. O 
ágio ao qual a legislação fiscal deu o tratamento é extremamente determinado 
no 598. Para mim o único ponto de debate efetivo nessa questão que é o ponto 
onde se pega [ininteligível - 0:54:44] e vai no [ininteligível], curiosamente não é 
o conceito de ágio, é o conceito de patrimônio líquido. Porque o que vai..., o 
resto é diferença. O ponto é patrimônio líquido pode ser negativo ou não? Para 
efeito do desdobramento.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Vou passar a palavra para o 
professor Schoueri. Mas eu queria só complementar o que eu disse há pouco. 
A irrealidade disciplinada tão determinadamente pelo decreto lei 1598 começa 
no ponto de comparação. O patrimônio líquido contábil não é absolutamente 
um dado seguro para dizer qual é o valor da empresa. Então isso mostra que 
realmente é um conceito determinado. Schoueri, desculpe.  

Dr. Luís Eduardo Schoueri: Eu agradeço que você fale, Ricardo, porque cada 
vez que vocês vão falando eu estou passando ainda para tentar elaborar o que 
está na minha cabeça nesse momento. E até se o João falasse antes seria 
melhor, talvez eu conseguisse elaborar um pouco mais. Então eu vou trazer 
para vocês o que eu estou pensando ainda. Fique à vontade. É assim... Ágio 
quando a legislação trata do ágio, ela também trata de uma motivação para o 
ágio, ágio tem que ter um fundamento. A gente está falando muito em ágio de 
rentabilidade futura, e eu não tenho nenhum problema em considerar a 
rentabilidade futura. Mas só para efeito do meu raciocínio para que eu ponha 
uma ordem na cabeça, eu estava aqui pensando, e se eu tivesse um ágio mais 
banal, diferença entre o valor contábil e o valor de mercado de um bem. 
Também é uma fundamentação, em princípio o raciocínio é o mesmo, ou seja, 
eu paguei por algo que eu olhei, avaliei valor de mercado diferente, por conta 
de diferença entre um e outro. Eu estava me perguntando se todo esse dilema 
surgiria numa situação como essas, em que eu olho, a empresa tem um 
patrimônio líquido negativo, só que eu olhei para ela e vi que tinha uns 
terrenos ali num valor baixíssimo e que por acaso foram comprados quando 
eram pântanos, o que hoje se chama jardins. E que de fato eu estou 
plenamente disposto a comprar a empresa com o patrimônio negativo, porque 
junto vem lá alguns terrenos, aquele chamado pântano, e que por acaso a 
companhia Sid(F) transformou aquilo em jardins. Será que eu deixaria de 
contabilizar aquilo como ágio numa situação como essas? Ou é óbvio que eu 
tenho um ágio, quer dizer, eu estou pagando um ágio que é uma diferença 
entre o valor contábil, valor de mercado do bem, e daí eu continuei 
raciocinando, até porque se amanhã eu resolvesse incorporar essa empresa e 
receber todos os itens do artigo e tudo mais. Esse terreno subiria exatamente 
pelo seu valor de mercado contra a conta de ágio que foi o valor que eu paguei. 
O que faz todo o sentido econômico, ágio é o preço que eu pago. E quando eu 
fui avançando com essa ideia para tentar, eu quis, o meu raciocínio foi: Eu 
vou para o mais óbvio, para tentar depois elaborar um pouquinho na 
rentabilidade futura para dizer que é a mesma coisa. Ágio é o valor que eu 



pago para um lucro que eu acredito que eu vou ter. E amanhã quando eu tiver 
este lucro eu não tenho que pensar em tributação, ou que seja, simplesmente 
porque eu não estou ganhando nada, a empresa pode até estar lucrando, mas 
eu não ganhei nada, eu paguei por aquilo. Então eu estou só somente 
recuperando o valor que eu paguei. Eu tendo, Ricardo, a achar que você está 
completamente correto. Eu tendo a dizer, escute claro que eu tenho o ágio, e é 
essa a natureza do ágio mesmo. Nós estamos esquecendo para que ele... Ágio é 
o preço que eu paguei, eu já antecipei aquele valor. E, portanto, aquilo que eu 
receber recuperado o ágio, não é lucro meu. E não consigo ver diferença entre 
patrimônio negativo e positivo. E proponho sempre esse exercício, pense na 
incorporação. Claro que patrimônio negativo existe. E quando eu incorporo, 
incorporo ativos e passivos e vai dar uma perda no meu patrimônio. 
Começamos uma elucubração em cima, um monte de coisa. Ou seja, neste 
momento e estou elaborando com isso, Ricardo, sugiro que você, e avançando 
a sua tese, trabalhe com a situação mais simples que essa situação do ágio no 
caso, nessa situação da diferença do valor do mercado do bem, para continuar 
nesse raciocínio.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu fico surpreso de ver a discussão sobre 
esse conceito.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguma pergunta de ordem, você 
já pensou?  

Sr. João Francisco Bianco: Não, não, ainda não, ainda não, não deu tempo 
ainda.  

Mas eu fico surpreso de ver essa discussão sobre o conceito de patrimônio 
líquido negativo se existe, se não existe, porque se você pegar a lei das S/A(F) 
não existe lá, mudança de nome do patrimônio em função dele ser negativo, as 
leis do S/A(F) trata o patrimônio líquido. Se ele na contabilidade vai ser 
positivo ou negativo é indiferente. O conceito legalmente patrimônio é aquilo, é 
a diferença dos ativos e passivos. Então essa discussão eu acho meio... Eu 
estou até surpreso de ver uma discussão desse tipo. Agora, o que eu 
originalmente tinha pedido a palavra para questionar aqui é voltar um 
pouquinho aquela discussão sobre a provisão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Porque você não diz logo que você concorda, eu 
não estou entendo.  

Sr. João Francisco Bianco: Não, é porque eu há 15 dias, quando foi trazido o 
assunto aqui, eu tinha manifestado o entendimento de que o ágio seria só o 
valor pago em função da... Na minha cabeça não teria diferença entre 
aquisição de investimento novo, já com negativo ou em que ele se tornou 
negativo. Como você trouxe esse argumento, então eu vou pedir licença para 
meditar um pouco sobre esse argumento. Então pelo menos eu saí de uma 
posição de certeza e agora eu estou numa posição de dúvida, mas ainda quero 
pensar mais um pouco. Agora-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Há solução para tudo, viu? 



Sr. João Francisco Bianco: Agora, o que eu queria voltar é um pouco da 
discussão da provisão. Você falou que a provisão deve ter algum CPC que diz 
que você constitui a provisão para desvalorização do investimento somente 
quando o investidor tem responsabilidade pelo passivo da investida. E isso 
que eu queria confirmar com você: É um princípio contábil, está no CPC ou sei 
lá. Da onde que veio essa orientação?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, de qualquer forma faz todo 
sentido juridicamente falando, né? Brandão, pediu a palavra, depois o 
Gutierrez. Miguel.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, só antecipando um pouquinho, João, 
realmente o CPC ele diz, um deles diz que sempre que uma empresa assume 
uma obrigação potencial que possa afetar o seu patrimônio, ela deve fazer 
uma provisão, não é? É sempre assim. Agora, o que eu queria falar, viu 
Schoueri, você levantou uma questão aí e nisso você realmente é especialista, 
é que a gente, no caso específico que foi levado ao julgamento, a gente 
precisará aplicar o princípio arm’s length, não é? Porque ninguém faria um 
negócio do tipo que você falou, eu, se eu fosse dono de uma empresa com o 
patrimônio líquido negativo que tivesse um bem que eu comprei lá no jóquei 
clube em 1900, que hoje vale uma fortuna, eu não venderia por R$ 65 
milhões, certo?  

Sr. Ricardo Krakowiak: Não sei se ainda está em vigor, mas a Instrução CVM 
247/96. Ela diz no art. 12 que a investidora deverá constituir provisão para a 
cobertura de I: Perdas efetivas em virtude de responsabilidade formal ou 
operacional para a cobertura de passivo a descoberto. E aí hipótese que ela 
constituiu.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Miguel.  

Sr. João Francisco Bianco: A minha dúvida, então, é a seguinte: Vai mudar o 
cálculo do ágio em função do investidor ter ou não responsabilidade?  

Sr. Ricardo Krakowiak: Justamente isso, o ágio é no momento da aquisição. 
Eu estou entendendo que esta provisão só existe por um evento ocorrido 
posteriormente à aquisição. Porque aquilo que é no momento da aquisição já 
existe, isso está dentro do preço, o preço reflete isso, e a ágio tá refletindo 
naturalmente essa diferença.  

Sr. João Francisco Bianco: Mas você poderia calcular o ágio diferente e 
constituir a provisão na hora da aquisição.  

Sr. Ricardo Krakowiak: Não posso porque o Decreto 1598 me determinada os 
desmembramento do custo entre o valor de PL.  

Sr. João Francisco Bianco: É, olha, se a gente pegar a literalidade do 1598, 
ele manda comparar o valor pago, o custo de aquisição, com o valor do 
patrimônio. Então do ponto de vista da literalidade está perfeito, realmente.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Dr. Miguel.  

Sr. Miguel: Bom dia a todos. Primeiro lugar queria parabenizar o Dr. Ricardo 
pela palestra e confesso que fiquei convencido, estou de acordo com a posição 



dele. Eu tinha uma grande dúvida sobre essa questão do patrimônio negativo, 
porque eu achava que o investimento, o máximo que poderia chegar é zero, 
como já foi discutido aqui nessa mesa, mas eu acho que dentro da lógica da 
lei, da sistemática da lei, concordo que tem que ser desdobrado até para que o 
ágio seja apurado sobre esse passível a descoberto, ou patrimônio negativo 
como se queira denominar. A minha dúvida, é a seguinte, que talvez tenha 
influenciado no julgamento é se chegou a discutir sobre a questão de 
planejamento tributário por ser um ágio interno, porque eu acho que talvez a 
minha impressão, que isso tenha, possa ter influenciado no julgamento. 

Sr. Ricardo Krakowiak: Então, veja, eu acho que deve ter influenciado no 
convencimento, mas a verdade, a gente está conversando isso ontem, a 
conselheira(F) foi muito técnica, ela diz que é ágio interno, mas diz que isso 
não foi fundamento da autuação e, portanto, não poderia ter fundamento da 
manutenção da autuação, e aí ela vai no voto dela [ininteligível – 01:05:39] 
especificamente a questão. E o Bruno lembrou bem que o conselheiro 
Guerreiro que foi relator de um caso dito ágio interno, porque não gosto muito 
dessa nomenclatura, porque para mim o que nós temos é caso em que existem 
ágio e caso em que não existe ágio. E eu acho que pode muito bem existir 
entre operação do mesmo grupo também. A questão é se não é um efetivo 
custo de aquisição. Mas enfim, o próprio conselheiro Guerreiro que foi o 
relator daquele caso, fez uma declaração de voto nesse caso, onde ele tratou 
especificamente da questão do PL negativo, então eles entenderam realmente 
não poderia ter o ágio, e aí o Guerreiro ele vai bem tópico, ele entende que 
patrimônio líquido é necessariamente a diferença positiva. E faz uma distinção 
aí passivo a descoberto uma coisa distinta de PL.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, queria pedir, posso pedir esclarecimento 
aqui? Como você já pensou(F) muito mais sempre esse assunto e você 
percebeu que nós estamos aqui tentando refletir. Eu queria trabalhar com o 
seguinte exercício agora: Uma empresa com patrimônio líquido negativo que 
eu adquiro a estritos custos zero. Portanto, na tese que você defende eu vou 
ter um patrimônio negativo e vou ter um ágio à diferença entre o patrimônio 
negativo e o zero. Ou seja, é aquilo que gera um certo, uma certa espécie, quer 
dizer, eu tenho o ágio, eu não paguei nada. Eu simplesmente eu recebi aquilo. 
Eu queria continuar, agora eu vou incorporar essa empresa. Eu quero 
incorporar em duas hipóteses: uma, eu incorporo por zero, que é o valor de 
mercado. Outra, eu incorporo pelo valor contábil que é negativo.  

Na hipótese de incorporação pelo valor contábil, qual é o tratamento que você 
dá para este ágio na incorporação a valor contábil? Ou seja, eu queria saber se 
você vai lançar uma perda curiosa, que eu tive um ágio naquele momento que 
eu incorporei o valor, ou seja, eu incorporo o valor contábil, eu assumo todos 
os passivos, etc... Eu lanço uma perda naquele momento, é isso? Como é que 
você trata, você já pensou sobre isso? Qual é o tratamento que você dá para 
essa perda(F) do ágio do mini-incorporação, na incorporação a valor contábil?  

Sr. Ricardo Krakowiak: Eu falei que essa mesa não era brincadeira, né? 
Excelente pergunta, porque eu acho que a gente tem que realmente pensar 
sempre, o melhor teste que existe para mim para qualquer tese defendida é 
sempre as posições dos extremos, seja o extremo anterior, seja o extremo para 



outro lado. E não é de modo algum também uma hipótese cerebrina, nós 
tivemos um monte de casos de Instituições financeiras adquiridas por R$ 
1,00, simbólico só para você ter o controlador se desfazendo daquele passivo, 
praticamente coagido a fazer isso pelo Banco Central, e o adquirente 
assumindo uma operação efetivamente com o PL negativo. E aí a pergunta que 
vem acrescentar, o que acontece a hora que eu incorporo de imediato. Se eu 
faço a valor de mercado, que é zero, eu não tenho impacto, mas eu posso 
[ininteligível - 01:08:49] valor de livros. Me parece que se acabaria, eu 
realmente não tinha parado para pensar hipótese, mas me parece que você 
teria uma perda efetiva. E eu vou até colocar uma questão diferente. 
Ignorando um pouco a questão do ágio, essa perda vai impactar meu 
resultado, vai impactar minha possibilidade de distribuição dividendos para 
acionista. Então eu... Por isso que eu acho difícil você dar efeitos contábeis em 
todos os demais aspectos e negar o efeito com relação ao ágio.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, o que você está dizendo, desculpe 
interromper, mas eu acho que, você está querendo... Esse exemplo, cerebrino 
ou não cerebrino, é para mais uma vez mostrar que, de fato, eu mesmo que 
seja valor zero, é um valor que eu paguei e que quando eu resolvi incorporar a 
empresa e tenho uma perda, porque doravante eu tenho muitos passivos que 
eu não tinha antes, naquele segundo eu perdi dinheiro. Ou seja, a 
incorporação de uma empresa com o patrimônio negativo, implica uma perda, 
e se eu não tiver contabilizado o ágio no momento primeiro, eu não tenho 
como contabilizar uma efetiva perda que eu tenho no momento da 
incorporação. O Bruno ali está dizendo que não.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria lembrar, rapidamente aqui, que essa 
perda ela existe, mas ela é indedutível, não é? Tem um dispositivo expresso, 
eu não sei se é no 1.598, mas é no regulamento que diz que na incorporação 
de controlada você, a perda somente será dedutível se os ativos forem 
avaliados pelo valor de mercado.  

Sr. Ricardo Krakowiak: Perfeito, mas a minha pergunta é a seguinte, para 
efeitos contábeis.  

Sr. João Francisco Bianco: Mas que existe a perda, existe.  

Sr. Ricardo Krakowiak: Você tem a perda, ela impacto o seu resultado e 
impacta o teu fluxo de distribuição de dividendos. Eu acho que isso é 
fundamental, porque quando a gente está falando se existe ou não existe 
patrimônio líquido negativo, e é nesse ponto que o Schoueri estava indo, só 
que a prova cabal de que existe patrimônio líquido negativo, porque se eu não 
incorporo, se eu vou ou não vou responder, se aquela empresa quebra e os 
meus ativos vão responder por aquilo ou não, são outros quinhentos. Mas no 
momento que eu incorporo isso vem para dentro de mim e eu assumo aquele 
passivo. E eu tenho a perda contábil. E aí, João, você vai exatamente no 
ponto, que é o ponto para efeitos da incorporação, a possibilidade de utilização 
daquele prejuízo para efeitos fiscais eu tenho vedação expressa que no 
passado não tinha e eu utilizava aquilo normalmente--  

Sr. João Francisco Bianco: Não, e se não tivesse a alegação-- 



Sr. Ricardo Krakowiak: Inclusive depois foi estendida(F) para a CSLL. 

 Sr. João Francisco Bianco: A vedação expressa seria dedutível  

Sr. Ricardo Krakowiak: E o ponto, quando você vai para a norma do ágio, ela 
não limita a amortização do ágio para efeitos fiscais ao custo. O que é 
amortizado é o ágio, sem limite algum. Acho que a tua colocação ela é 
completar ao do Schoueri, eu acho que ela corrobora o argumento. Eu fico 
feliz que a sua meditação...  

Sr. João Francisco Bianco: Está se encaminhando.  

Sr. Ricardo Krakowiak: Está nos ajudando aqui a...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre.  

Sr. Alexandre: Para mim, patrimônio negativo é patrimônio em líquido, não 
seria líquido. Mas depois dessas considerações o Dr. Schoueri trouxe até um 
exemplo que complicou, já estava decidido, ele trouxe o exemplo do imóvel que 
está lá subavaliado. Mas se o preço da operação foi R$2 bilhões e 65 milhões, 
esses R$ 2 bilhões que foram pagos efetivamente, porque se pressupõe que 
vai, a empresa vai ter que recuperar isso, ninguém vai incorporar para 
quebrar, não é, eu considero então que seria o ágio, nesse ponto de vista, eu 
acho que é pacífico isso.  

Sr. Ricardo krakowiak: Eu ia dar um palpite parecido com o do João, sobre... 
A perda seria indedutível, mas eu acho que não é por conta àquela regra, é a 
própria, depende do fundamento econômico do ágio, nós estamos falando do 
ágio. Eu tenho uma aquisição de investimento a zero de uma empresa com PL 
negativo. Eu registro ágio correspondente ao PL negativo, esse ágio vai lá no 
meu ativo. Quando eu faço incorporação eu estou sujeito ao 9.532.  

Se o fundamento do ágio de rentabilidade futura, aquela perda naquele 
momento contábil ela deve ser adicionada no Lalur e no momento da 
incorporação eu uso prazo mínimo de cinco anos com base na 9.532. Então, a 
resposta é, contabilmente ok, é uma perda, isso prova que existe patrimônio 
líquido negativo, mas o regime fiscal é aquele da 9.532. E do Decreto de lei 
1.598. Logo, eu preciso ver qual é o fundamento econômico do ágio e aí dá o 
tratamento conforme o uso do dispositivo. E se for rentabilidade futura, prazo 
mínimo de cinco anos, se for mais valia de ativos, incorporo ao ativo e aí 
deduzo a perda, e ou se outras razões é indedutível. Então é um tempero 
daquilo que você disse, eu acho que o regime fiscal independe do contábil e ele 
é o da 9.532.  

Sr. João Francisco Bianco: Você tem um dispositivo expresso, você só pode 
deduzir essa perda se os ativos foram avaliados ao valor de mercado. 
Independente de haver ágio ou não, o fato é esse, você incorpora que tem uma 
perda, só pode, essa perda só é dedutível se os ativos foram avaliados ao valor 
de mercado. Esse dispositivo é independente do cálculo de ágio ou não.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu acho que. Deixa eu dar 
uma opinião aqui. Opinião não, lembrança. Você pode fazer a avaliação dos 
bens a valor de mercado para efeito da incorporação e ainda ter o ágio. Eu 
acho que as duas regras elas correm lado a lado, ela não se anulam.  



Sr. Ricardo Krakowiak: Eu acho que uma coisa é o que acontece com o 
prejuízo fiscal da incorporada.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dr. Hiromi, por favor.  

Sr. Hiromi Higuchi: Bom, aqui acho que único que não concorda sou eu.  

[risos] 

Sr. Hiromi Higuchi: Eu sou voto vencido. 

[falas sobrepostas]  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, não é que fui da Receita Federal, mas já faz 21 
anos, depois de aposentado, eu para escrever livro, eu não puxo nem para um 
lado, nem para outro, né? Agora, eu não concordo, porque, quando a 
legislação do Imposto de Renda fala desdobrar o custo, é custo e não é, é 
aquele valor que vai desembolsar. Isso está expresso. Então diz que o custo da 
aquisição desdobra em valor de patrimônio líquido ágio e deságio, não é?  

Agora, no caso de, por exemplo: se não tem PL negativo grande, eu não paguei 
nada, não há custo de aquisição. Então, não há o que contabilizar aquele PL 
negativo. Porque o instituto de contadores também já está tranquilo que 
quando o investimento fica PL negativo para no zero. E alguns mandam fazer 
provisão, mas provisão é mais para questões de ética, não é questão jurídica 
que tem responsabilidade. Agora, no caso de aquisição, fazer provisão na 
aquisição é impraticável, por quê? Como é a empresa está dizendo que aquele 
ágio que ele vai contabilizar PL negativo é rentabilidade futura e vai, ao mesmo 
tempo, vai contabilizar uma provisão, dizendo que para futuro perdas. São 
duas coisas incompatíveis, sabe? Então, eu entendo que, no caso de ágio, se... 
Tem três hipóteses. Primeira hipótese: se a empresa investida tem PL negativo 
e a empresa vai adquirir de terceiro, então todo aquele valor pago é tudo ágio, 
não tem nenhum valor. O valor de patrimônio líquido registra um geral e o 
restante ágio. Agora, se a empresa vai investir, aumentar o capital da 
empresa, então aí é diferente, porque se tem PL negativo, mas com nova 
injeção de capital fica positivo, se continuar negativo, aí todo valor pago é ágio, 
mas, muitas vezes, com o novo aumento de capital, o PL fica positivo.Nesse 
caso tem que desdobrar. Mas eu acho que tem que praticar. 

Para mim não entra na cabeça dizer que contabiliza como ágio, PL negativo. 
Agora, no caso de provisão.  

Provisão: se vai constituir provisão, debita o ativo, mas é obrigado a creditar 
resultado. Como é que provisão vai creditar como valor de patrimônio 
negativo? Eu acho que para mim essa contabilidade não existe. Eu acho que 
quando vai fazer provisão, a contrapartida do ativo é resultado. Por isso que 
eu acho que o único que não concorda aqui sou eu, mas...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Hiromi,Hiromi,Hiromi, por favor, Hiromi, me 
esclarece uma dúvida. Você disse que quando eu não paguei nada, eu não 
posso falar em ágio. Eu vou fazer uma pergunta. Se fosse o caso que o Ricardo 
disse, eu paguei um real. Muda o seu raciocínio? Ou seja, se eu paguei um 
preço efetivo foi um real.  



Sr. Hiromi Higuchi: Aí um real é ágio. Um real é o ágio. Porque todo valor 
pago é ágio, porque se PL negativo paga um real, continua PL negativo, então 
um real é ágio.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dr. Thales , alguma pergunta de 
vocês aí?  

Sr. Thales Michel Stucky: Professor Ricardo, eu acho que pessoal aqui está 
compartilhando da opinião do professor Bianco de meditar por ora em relação 
ao assunto na próxima reunião aí.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só pediria que vocês 
mandassem por um e-mail depois a conclusão que vocês chegaram, depois de 
meditar, para nos enriquecer aqui.  

Sr. Thales Michel Stucky: Pode estar certo(F). 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Alguém quer mais falar sobre 
esse tema? Acho que ele foi muito bem debatido. Pois não. Pessoal do 
microfone, se identificar, por causa da gravação.  

Sr. Cristiano: Bom, bom dia. Parabéns pela apresentação, professor Ricardo. 
A dúvida... Meu nome é Cristiano. A minha dúvida é a seguinte, ainda pela 
questão do custo, que o Higuchi levantou agora. Imagine o seguinte: eu sou 
um investidor, uma companhia que vai fazer um investimento e faço um 
investimento naquele exemplo do terreno aqui nos jardins. É uma empresa 
que possui um terreno. Eu vou desconsiderar por ora a questão do valor justo, 
da avaliação do valor justo do [ininteligível 1:20:12], só para exemplificar. 
Então ele vale, ela está com o PL negativo de R$ 100 milhões e o terreno hoje 
vale R$ 500 milhões. Está no ativo dela ou qualquer outro ativo que ela 
tivesse. Eu faço um pagamento de R$ 50 milhões por isso. Nesse primeiro 
momento, eu tenho um pagamento, um desencaixe de R$ 50 milhões por esse 
terreno que eventualmente vai valer R$ 500 milhões. Ele não vale de fato, eu 
tenho a expectativa que ele valha R$ 500. Quer dizer, se eu vendê-lo, eu tenho 
a expectativa que no mercado alguém me pagará por R$ 500.  

Fiz a compra, transcorreu um ano, no ano seguinte teve uma crise imobiliária, 
o valor do terreno despencou e hoje ele vale R$ 50 ou R$ 30, pouco menos do 
que eu paguei. Como investidor qual foi o meu ganho ou a minha perda em 
relação ao custo? Então, a minha dúvida é: Quer dizer, como é que eu posso 
ter, considerar a expectativa de R$ 500 milhões como ágio, mas se houver 
uma perda, o que eu perdi como investidor está limitado aos R$ 50 milhões. 
Então assim, qual é o valor do ágio de verdade? Só pegando a fala do Dr. 
Higuchi. Então uma situação bem hipotética, desconsiderando o valor justo do 
imóvel para apuração, minha dúvida é: Quanto vale o ágio de verdade?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Cresce o seu negócio, por favor, Cristiano.  

Sr. Cristiano: Oi.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você pagou R$ 50 milhões.  

Sr. Cristiano: Paguei R$ 50.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Calma, deixo eu perguntar uma coisa, a empresa 
tinha um patrimônio contábil negativo em R$ 450, ou seja, você avaliou por 
R$ 500.  

Sr. Cristiano: Não, R$100, R$ 100. Por exemplo, um PL negativo em R$ 100.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, você fez um baita bom negócio você 
acha que valia R$ 500 e você pagou 50, é isso?  

Sr. Cristiano: É um imóvel, é o exemplo do imóvel no Jardins. Ele teve um 
custo de aquisição lá atrás de R$ 50, por exemplo, o PL está negativo na 
empresa, por conta da geração de prejuízo operacionais dela, ao longo do 
tempo, ele tá com PL negativo. O custo de aquisição do terreno foi R$ 50. 
Continua R$ 50 lá. Por isso que eu falei, eu vou desconsiderar a questão do 
valor justo--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você comprou entre partes independentes, certo?  

Sr. Cristiano: De partes independentes. [ininteligível]  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vamos combinar o seguinte, quer dizer, primeira 
premissa só para te falar, para falar mesma linguagem. O valor de mercado 
não é R$ 500, é R$ 50. Porque você, se você pagou os R$ 50 e vocês são partes 
independentes, o R$ 500 é onírico.  

Sr. Cristiano: Perfeito.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O R$ 500 assim, não existe, o valor é R$ 50.  

Sr. Cristiano: Mas quando eu fiz a avaliação do ativo dessa empresa como um 
todo, eu peguei e fui lá e falei assim: quanto isso aqui vale?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: R$ 50.  

Sr. Cristiano: Então. Eu ofereci R$ 50, e ela está com o seu PL negativo, eu 
tenho que pagar esse PL para distribuir os 50. Eu estou apostando que a 
venda de um terreno vai, quer dizer, eu não tenho isso configurado. E eu 
concordo: é uma transação amr’s length, e vou ter que fazer a venda do 
terreno, que é uma expectativa futura, poderia não ser um terreno, poderia ter 
uma fábrica, e acho que eu tenho um know-how, para conseguir fazer gerar 
caixa com retorno operacional maior, e aí eu... Transcorri um ano, aconteceu 
uma coisa e eu não vou conseguir vendê-lo. Como investidor, como 
controlador, o meu prejuízo, de fato, está limitado aos R$ 50 milhões, que foi o 
valor que eu paguei. Então, me parece, é o raciocínio, que como é que eu 
posso registrar R$ 150 milhões de reais.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Você tem que lembrar o seguinte, 
Cristiano.  

Sr. Cristiano: Essa era a minha dúvida.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ótima pergunta. Tem que lembrar 
o seguinte: O imóvel pertence à pessoa jurídica que está com o PL negativo. Se 
ela vender por R$ 150 milhões ela não vai realizar um lucro de R$150 milhões, 
ela vai primeiro recuperar os prejuízos que teve antes com a venda e aí vai 



sobrar aquilo que você pagou. Está certo? Você agora é o investidor. Se você 
não refletir todo esse diferencial, e aí é curioso notar o seguinte: O valor, o 
fundamento econômico desse ágio será o valor de mercado desse bem. Certo? 
Agora, ele na contabilidade, ele estava um valor muito menor do que... Não é 
bem o valor do patrimônio líquido, só por coincidência, mas é valor menor do 
que vale, essa é a colocação que foi feita aqui. De qualquer forma, a 
recuperação do prejudico contábil na empresa que detém o imóvel vai 
depender da venda. E a venda, até um montante do prejuízo, ela não é lucro, é 
recuperação de prejuízo. João está evoluindo.  

Sr. João Francisco Bianco: Não, ainda estou na fase de meditação aqui, 
estou meditando. Mas eu queria desenvolver um outro raciocínio aqui. 
Pegando o exemplo que foi trazido, se eu pago R$ 50 milhões por uma 
empresa que tem R$ 100 milhões de patrimônio líquido negativo, então na 
verdade eu estou pagando R$ 50 em dinheiro e estou assumindo uma dívida 
de R$ 100 partindo do pressuposto que eu tenho responsabilidade pela 
quitação daquele passivo. Então, na verdade, eu estou pagando R$ 150 
milhões.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Uma exceção, deixa eu fazer o mesmo raciocínio 
um pouquinho diferente. Eu só vou conseguir recuperar os R$ 50 que eu 
paguei se a empresa pagar a dívida do R$ 100 anterior. Então nesse sentido, 
ou seja, é que eu queria o tema da responsabilidade que foi apresentado tanto. 
É responsável, não é responsável, me veio agora uma luz agora, de repente, 
para dizer outro argumento. A única possibilidade de eu recuperar o 
investimento é pagando, cobrindo o patrimônio negativo, então a 
responsabilidade se tornou inútil, tornou-se irrelevante.  

Sr. João Francisco Bianco: Não, era isso que eu colocar, eu ia fazer os dois 
exemplos, com e sem responsabilidade e ter um cálculo diferente.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, acho que a trazida da 
questão da responsabilidade só complica. E não é inerente ao problema que 
nós estamos falando.  

Sr. Ricardo Krakowiak: Eu acho que só, isso que colocou, só corrobora 
aquilo que está colocando. A questão da provisão para mim ela só surge num 
fato posterior ao momento da aquisição. Porque isso que está refletido no 
momento da aquisição ela está dentro do preço. É só se aumenta esse PL 
negativo posterior e aí sim, a questão da responsabilidade é relevante ou não 
para ver se constituiu a provisão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria acrescentar João, que, 
vamos que exista contratualmente a responsabilidade pelos passivos da 
empresa adquirida. Quando é feita a venda do imóvel e se recupera os 
prejuízos, aquela responsabilidade, subsidiária, solidária, seja qual for, 
desapareceu. Mas não desapareceu porque o investidor pagou, desapareceu 
porque a empresa se recuperou com a venda de um ativo seu. E o [ininteligível 
1:27:08] reflete esses movimentos todos da empresa investida. A provisão 
indedutível fiscalmente, a reversão dela também é neutra fiscalmente, quer 
dizer, eu acho que considerar nessa questão do ágio e do PL negativo eventual 
responsabilidade, ou se as praxes contábeis determinam a condição de uma 



provisão é irrelevante. Novamente falando sobre o ponto de vista estritamente 
tributário.  

Sr. Ricardo krakowiak: A gente percebe claramente no voto da relatora que 
esse debate, se existe ou não existe essa responsabilidade, ele acabou 
permitindo se fugir do ponto central da discussão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Pegando o gancho do comentário do Ricardo, o voto 
divergente do contribuinte, dois contribuintes votaram pelo provimento, 
considerando que no caso concreto, a empresa adquirente tinha 
responsabilidade. Quer dizer, isso foi tão relevante no caso lá, que quem 
divergiu, não divergiu por aquilo que nós estamos dizendo aqui, e sim porque 
tinha responsabilidade no caso concreto.  

Sr. Ricardo Krakowiak: A incorporação em si é a prova da irrelevância. No 
momento em que eu incorporo, aí assumo aquele passivo. Se eu só vou dar 
(...) para efeito e [ininteligível] amortização(F) do ágio pós-incorporação.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É claro, absolutamente relevante. 
A ideia que, assim, para mim aparece e pegando a trilha do que você 
mencionou a poucos minutos atrás de que quem milita sabe que muitas vezes 
existem elementos não declarados expressamente que afetam o julgamento, 
me parece que a trazida desses argumentos sobre responsabilidade do 
investidor sobre o passivo, não ser PL negativo, são argumentos para justificar 
a decisão. Talvez se os dois conselheiros que lideraram a decisão, Edeli(F) e 
Guerreiro estivessem aqui, pudéssemos ter uma conclusão incomum diferente 
daquela que foi dada lá. Simplesmente tratando do assunto em tese como 
estamos fazendo aqui, né? 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O ágio interno complica, né? 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Considerando que falta um 
minuto para terminar o nosso tempo regulamentar, e o juiz não assinalou com 
nenhuma prorrogação. Eu vou passar a palavra ao professor Schoueri.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, dentro de um minuto, só para lembrar uma 
coisa, dizer para o João, triste é que nós pensamos toda essa questão e o 
Fernando dizia de outros argumentos, eu quero lembrar a notícia que entrei 
no começo, que o Ministro Teori Zavascki em seu voto fez tábula rasa de tudo 
que nós discutimos em matéria tributária, e o que me preocupou da notícia 
que eu tenho, que eu tive ali, é que ele falava até em propósito negocial. Ou 
seja, temos alguma coisa diferente. Esses outros argumentos, Fernando, já 
chegaram ao próprio Supremo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  É, esse propósito negocial merece 
uma revisão da nossa parte, não é, até à luz dos últimos escritos do Marco 
Aurélio Greco.  



Thales foi muito bom para nós estarmos juntos novamente. Quer dizer alguma 
coisa para nós encerrarmos?  

Sr. Thales Michel Stucky: Novamente, hoje o grupo gostou da participação, a 
gente tem um grupo hoje, maior que até nas últimas vezes, mas realmente, eu 
acho que hoje o pessoal resolveu ficar meditando do que participando mais 
ativamente nessa reunião. Esperamos aí uma próxima oportunidade, vamos 
ver se mais ao final do mês a gente faz uma outra sessão conjunta aí com 
alguns temas sugeridos pelo IET para a pauta.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Gostaríamos muito, se vocês nos 
encaminhasse ou para mim, ou para a Eloíza, aqui na secretaria, algum tema 
que queiram colocar em pauta, nós vamos colocar, sem nenhum problema, 
com a maior alegria.  

Sr. Thales Michel Stucky: Iremos fazê-lo. Parabéns pela apresentação. 
Parabéns pela apresentação do Dr. Ricardo. Obrigado aí pelo tempo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, nós despedimos, Thales, 
muito obrigado novamente, vamos nos encontrar novamente. Só para 
encerrar, lembrando, dia 18 de abril, durante a mesa, nós teremos uma 
suspensão dos trabalhos da mesa para a instalação e realização da assembleia 
geral ordinária, cuja pauta este ano é apenas a aprovação das demonstrações 
financeiras e relatório da diretoria, já que o mandato da atual diretoria e do 
atual conselho, os mandatos estão em vigor por mais dois anos, eu acho.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E a aprovação daquele bônus três vezes o pró-
labore.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não queria antecipar a 
proposta da diretoria. Mas vendo o que está ocorrendo no mundo atual nós 
estamos pensando seriamente nisso. Muito obrigado e bom dia a todos. 

 

 

FIM 
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