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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom dia a todos. Vamos dar 
início a nossa Mesa de Debates de Direito Tributário. Eu começo com o 
pequeno expediente indagando se alguém tem alguma notícia para 
dividir com todos. Salvador Brandão tem a palavra.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, vou voltar ao tempo do professor 
Henry Tilbery, não é, que toda semana, há 25 anos atrás, ele chegava 
na quinta-feira, ele abria a pasta dele, como não tínhamos Internet, as 
pessoas não tinham informações, ele falava: “Olha, olha o que eu já 
peguei ontem na Receita Federal”. E vinha lá um monte de coisa. Então, 
hoje em dia praticamente a gente chega sempre atrasado. Mas de 
qualquer maneira, eu gostaria de comentar dois casos. Um é uma 
resposta de uma consulta aqui de São Paulo, o que mais me deixou, 
assim, preocupado. Não que eu tenha simpatia, eu realmente não tenho 
simpatia pela imunidade dos templos e nem pela imunidade das 
revistas, principalmente aquelas revistas que têm ótimos artigos, artigos 
maravilhosos, eu realmente sou contra imunidade, mas... De qualquer 
maneira, ela existe. Então, a consulta ela diz o seguinte: “Templos de 
qualquer culto. Imunidade. Uma vez caracterizada a entidade como 
templo decorre daí sua imunidade para fins de IRPJ. Referida 
imunidade é somente aplicável a qualquer patrimônio, renda, ou 
serviços vinculados a suas atividades essenciais, não havendo, no caso, 
que se falar de vinculação legalmente estabelecida de aplicação no país 
de recursos, a fim de que se mantenha o gozo de imunidade”. Aquelas 
remessas para o exterior, tudo bem. Agora, ele fala o principal: 
“Incabível qualquer extensão da imunidade, a impostos, a quaisquer 
contribuições sociais, aqui inclusa a Contribuição Social Sobre o Lucro, 
rejeitada, ainda, a hipótese de isenção da Contribuição Social Sobre o 
Lucro, com fulcro no art. 57 da Lei nº 8.981/95”. Bom, essa aqui, 
embora a gente já não tenha simpatia, mas também isso aqui não é 
absolutamente certo. Por quê? Porque a contribuição social sobre o 
lucro, como o próprio nome indica, pela lei, incide sobre o lucro. E 
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entidade religiosa, de assistência social, partidos políticos, o IBDT, nós 
não auferimos lucro, nós temos um superávit. Então, se há um conceito 
que nós temos da Constituição que fala que será, incidirá sobre a 
receita, sobre o faturamento, sobre o lucro e sobre a folha de 
pagamento, a maioria desses conceitos o Supremo já definiu como 
literais, praticamente. Então, lucro, a igreja não aufere. Portanto, ela 
não está sujeita à Contribuição Social Sobre o Lucro.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador, Schoueri. Eu não 
concordo com você, ou seja, a imunidade é impostos. Impostos. E 
expressão impostos foi empregada pelo constituinte nesse seu sentido, 
quando eu falo imunidade de contribuições que eu tenho no art. 195, 
mas ali, se trata... Cento e noventa e cinco, § 7º, para entidades 
assistenciais, ou seja, se a sua igreja em questão, além da atividade 
religiosa, tem, pratica atividades assistenciais, ela pode invocar a 
imunidade de entidade assistencial para, aí sim, não recolher 
contribuições sociais. Agora, se ela invoca apenas a imunidade do 
tempo, ela que se dobre aos limites da imunidade dos templos que é a 
impostos.  

Sr. Fernando Zilveti: Só para concluir então... Fazendo... Ah, desculpe, 
é que eu passei para ele, depois voltei.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Na verdade eu não estou falando que 
aplica-se a imunidade do § 7º, do art. 195, não; é um caso de não 
incidência, porque a lei fala que a contribuição incide sobre lucros e nós 
não temos lucros. Ok?  

Sr. Fernando Zilveti: A contribuição social, mesmo assim, ela é 
cobrável, a questão da hipótese de incidência, fala aqui as sobras dos 
templos não é lucro, eu posso até entender que não é propriamente 
lucro, mas é receita, é uma sobra da atividade, de uma entidade sem 
fins lucrativos. Se ela não estiver albergada pela imunidade ou pela 
isenção em função da atividade assistencial, ela está sujeita à 
contribuição social sobre o lucro.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que o Brandão tem razão. 
Acontece o seguinte: esse assunto foi discutido na época das 
cooperativas, quando se exigia contribuição social sobre o lucro das 
cooperativas. E, logicamente as cooperativas não estão abrangidas pela 
imunidade da Constituição, mas elas estariam à contribuição social 
sobre o lucro se tivessem lucro, e a discussão na jurisprudência que se 
formou é justamente essa, as cooperativas têm lucro ou não têm lucros. 
E me, parece, salvo melhor juízo, que se firmou uma orientação, firme 
orientação jurisprudencial no sentido de que as cooperativas não têm 
lucro, lucro no sentido de remuneração do cooperado, lucro da pessoa 
jurídica no sentido de lucro distribuível(F) a sócios, que se reúnem, com 
o objetivo de formar uma sociedade com o objetivo de lucro. Então, esse 
assunto foi bastante discutido nas cooperativas e se chegou à conclusão 
que as cooperativas não têm lucro, no sentido daquele lucro que vai 
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remunerar o cooperado, logo não estão sujeitas à contribuição social 
sobre o lucro. E eu acho que esse raciocínio se aplica perfeitamente aos 
templos.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, só para localizar, então, 
são duas discussões separadas. Primeiro é saber: existe imunidade ou 
não existe? Porque se se fala em imunidade, eu pensaria em qualquer 
das contribuições e o Fernando até trouxe contribuição sobre receita 
e...(F) [00:06:34]. Então, poderemos ultrapassar a questão, dizer, não 
há imunidade para contribuição para os templos? Então, essa... 
Primeiro ponto. Agora, vamos ao segundo ponto específico: pode... 
Incide a contribuição social sobre o lucro sobre os templos? E a tese 
trazida pelo Brandão e sustentada também pelo João, é dizer não, não 
porque lucro é algo a ser distribuído pelos acionistas e os templos não 
têm lucro. Essa é uma afirmação que atualmente vai depender um 
pouco do caso concreto, para saber se é o caso de lucro ou não, porque 
há templos e templos. E eu fico um pouco preocupado num raciocínio 
apriorístico, tendo em vista que a consulta relatada pelo Salvador 
incluiu também remessas para o exterior. Então, eu posso imaginar 
também aqui no meio, João, e a situação concreta tem que ser 
verificada, ou seja, na medida em que vá para o exterior, é muito difícil 
que eu possa saber se de fato isto é um mero superávit, porque se é um 
superávit, vai poder ser aproveitado novamente, quando vai para o 
exterior você perde uma questão de controle, que é ponto bastante 
importante para pegar a natureza disso. Então, eu não tenho essa... Eu 
não tenho toda a... Digo assim, eu não tenho essa tranquilidade do 
Salvador em dizer: “Ah, não, não há lucro”. No caso da cooperativa, 
admitindo que eu esteja dentro do país, o controle é mais imediato, ou 
seja, eu tenho como provar, não houve lucro, não há que se falar em 
lucro. Mas, no caso da... No caso... Vamos pegar o modelo, como 
descrito na consulta, alguma entidade religiosa que mandaria recursos 
para o exterior e diria: “Não tenho lucro, tenho mero superávit”, e 
aplico-os no exterior. É muito difícil o controle aqui, essa entidade 
religiosa. Existe um problema de controle, ou seja, como é que eu posso 
ficar tranquilo e dizer “não paga imposto e pronto”? Quer dizer, dá a 
expressão de um duto muito forte. Fale.  

Sr. João Francisco Bianco: Mas, Brandão, só para esclarecer uma 
dúvida da consulta: ela está se referindo ao imposto de renda na fonte 
sobre a remessa?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, a consulta diz o seguinte: 
diferentemente das entidades de assistência social, que têm que aplicar 
todos os seus recursos no país, os templos não têm essa condição; os 
templos podem, inclusive, remunerar os seus pastores, pagar as 
[ininteligível 00:09:08] para os padres, e remeter para o Vaticano, ou 
remeter para a sede, uma parte do seu superávit. Isso aqui diz que não 
impede a imunidade dos impostos. Claro que esse valor que foi remetido 
ser considerado do superávit do templo; e esse superávit, é que não é, 
não tem a natureza do lucro, que lucro tem outra... Outra função, outra 
e outra natureza.  
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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi Higuchi pede a palavra.  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que no caso de cooperativa é diferente, 
porque cooperativa, a lei fala que não tem operações de compra e venda. 
Então naquele artigo, não é a cooperativa que faz transações, é o 
cooperado, a lei fala expressamente que aquilo não representa 
operações de compra e venda. Agora, no caso... Eu vi essa consulta, eu 
não acredito que nenhum... Algum templo esteja pagando a 
Contribuição Social sobre o lucro, eu não acredito. Agora, eu acho que 
no caso de templo, está sendo desvirtuado, porque está criando 
milhares de templos familiares. E no interior, por exemplo, aqueles 
grandes cinemas, que antigamente... Hoje está vazio, então está virando 
igreja e franquia, quer dizer que franquia é que... Tem um resultado, e 
uma parte passa para o franqueador. Então eu acho que está 
desvirtuando. Nesse caso deveria ser tributado, não é? Agora no caso de 
templo mesmo, eu acho que tributar seria injusto, mas...  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando Zilveti.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Fogueira. Enfim, eu concordo com o 
Hiromi, que existe um desvio das entidades religiosas, mas o fato de 
haver o desvio é uma patologia, então tem que ser fiscalizado, tem que 
ser discutido. Agora, com relação... Mesmo assim, ainda que exista um 
desvio, a posição... Uma posição que eu acompanho da doutrina, é que, 
uma vez considerada a imunidade, o estado não tem ação sobre aquela 
arrecadação. Ele pode fiscalizar e pode inclusive desenquadrá-lo se 
houver um vício muito grande. Já com relação a você dizer que, afirmar, 
como o Bianco parece que considera, que o lucro só é das empresas, eu 
tenho certas dúvidas, e que a sobra não teria essa característica, 
porque não é a remuneração do capital, eu também tenho certas 
dúvidas, eu não estou convicto disso.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Tomar todo cuidado para não 
voltar a discussão da imunidade que parecia superada, portanto, assim, 
eu estou evitando a discussão da imunidade, já superamos, o tema não 
é imunidade, o tema é especificamente contribuição social sobre o lucro 
de uma entidade religiosa não assistencial. Portanto, essa é a premissa. 
E diz o Salvador que mesmo não sendo assistencial, que se falar apenas 
em superávit, e não em lucro. Porque ele adicionou ao termo lucro a 
ideia de um resultado positivo destinado à distribuição aos sócios. Ele 
diz que a falta da... Parece... Não sei se estou traduzindo... A falta da 
destinação para a distribuição, não há que se falar em lucro e, portanto, 
a tese do Salvador é dizer, não há que se falar em contribuição social 
sobre o lucro sobre qualquer resultado positivo, de qualquer entidade, 
quando este resultado positivo não for destinado à distribuição; é essa a 
tese do Salvador que parece ser a mesma trazida pelo João Bianco. E eu 
trouxe aqui, como uma ressalva, é a questão de saber de como controlar 
se há distribuição ou não há distribuição, ou seja, o meu problema foi 
muito mais de dizer que quando vai para o exterior eu já não tem como 
controlar essa questão da distribuição ou não, e se torna um problema 
muito mais de fiscalização que de matéria. Agora, eu pergunto: ratione 
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materiae, ou seja, tirando a questão específica de se eu controlo ou não 
controlo, eu pergunto se existe divergência com relação a este conceito 
proposto pelo Salvador, de que lucro é apenas o resultado positivo 
destinado a uma distribuição. Em outras palavras, se não houver 
distribuição, se não houver possibilidade jurídica de distribuição, não 
há que se falar em lucro e, portanto, não há que se falar em 
contribuição social sobre o lucro. Essa é a tese que está sendo proposta. 
Rolim.  

Sr. João Dácio Rolim: Eu não tenho posição firmada sobre o assunto, 
mas eu acho uma dificuldade para entender que a contribuição social 
sobre o lucro exige a distribuição e, portanto, esses templos estariam 
isentos... E a não incidência seria mais apropriado, é a imunidade 
específica do 195, para assistência social e templos. Porque as 
entidades de assistência social também não teriam lucro nesse sentido. 
Então, seria desnecessário uma imunidade específica, prevista no 195 
para elas. Então essa interpretação encontra, a meu ver, esse obstáculo 
também. Porque seria desnecessário, então, a imunidade para a 
assistência social, porque para elas também não teria lucro distribuível.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas, João Dácio, veja, sob 
esse argumento existem várias contribuições sociais que não são sobre 
lucro. Então, o 195 é muito mais abrangente, então ele seria necessário, 
vamos pegar claramente-- 

Sr. João Dácio Rolim: Certo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Contribuição sobre folha de 
salários. Se não fosse o 195 haveria contribuição e, veja, o Salvador não 
sustentou aqui que as entidades que não sejam assistenciais não 
paguem contribuição sobre folha de salários, elas pagariam várias 
contribuições, seria sobre o lucro. Eu aqui pensava sobre o conceito, 
Salvador, que eu tentei traduzir seu, então... Estou tomando de 
alguma... Também como o João, sem posição formada, apenas 
refletindo, lembrando que eu posso ter situações em que legalmente eu 
não posso distribuir um lucro e ainda assim ele é lucro, só pensar a 
primeira hipótese imediata se eu tenho prejuízos acumulados. Eu tenho 
o lucro, então aquele requisito que eu traduzi da sua proposta, que eu 
não possa distribuir, está errado.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Todos nós entendemos o que você quis 
dizer. É claro, não é que o lucro seja distribuível, o lucro pode ser 
capitalizado, mas pertence aos sócios, capitalizado ou não, distribuível 
ou não, não distribuiu porque tem prejuízo, não distribui porque está 
vinculado a uma reserva de capital, tipo... Sudene, Sudam, que o 
imposto de renda tem que estar capitalizado, mas todo esse patrimônio 
pertence aos sócios. Um dia esse passivo, chama-se passivo, é o passivo 
que a empresa tem para com o sócio. Agora... pertence os sócios. Não, 
da empresa comum, todo patrimônio, se um dia eu encerro uma 
empresa eu distribuo o patrimônio proporcionalmente a participação de 
cada um, com o prejuízo de ele ter que pagar os prejuízos, com os 
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demais lucros. Nós estávamos se referindo às reservas, de outra coisa, 
de investimentos? Não, mas eu estou dizendo o seguinte, no sentido 
geral, vamos ficar só nos lucros. Os lucros podem ser distribuíveis, as 
sociedades limitadas em geral, não distribuem, capitalizam, as 
sociedades anônimas de capital aberto tem uma obrigação de distribuir 
25% do lucro, não distribuem se tiver prejuízo, capitalizam o resto e 
continuam com a vida. E se por acaso encerrar aquela empresa, cada 
um vai receber a sua parte. Se você encerrar o IBDT hoje, nenhum de 
nós vai receber nenhum tostão do IBDT, vai direto para a Universidade 
de São Paulo.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Esse é o ponto, Salvador, 
que... Eu estou preocupado com esse pequeno expediente, existe, afinal 
de contas, um monte de assuntos na pauta, talvez você queira retirar 
para tratar pontos específicos. Só para... Quero lembrar um ponto que 
você me afirmou agora. O que você afirmou já não é mais verdade, 
porque existe a possibilidade, e tem acontecido de várias unidades 
educacionais sem finos lucrativos tornarem-se com fins lucrativos, e 
isto tem previsão em lei, existe previsão em lei para isso. E a partir de 
então eu passo a distribuir lucro, mas aquele patrimônio que eu formei 
no passado é o mesmo patrimônio. Então, vamos dizer, eu posso 
conceber que eu tenho uma entidade sem fins lucrativos, torne-se com 
fins lucrativos, tenha sua vida boa, saudável por 30, 40 anos, e um dia, 
o sócio já idoso, aquele sócio daquela atividade que agora é lucrativa, 
resolve extinguir a atividade, tem um patrimônio, não conheço vedação 
legal a que ele se aproprie do patrimônio, inclusive daquela parte que 
um dia foi imune. Então, essa sua afirmação me parece ser superada.  

Agora, gente, vocês concordaram comigo? Só por uma questão de 
ordem, esse tema, o Salvador trouxe uma notícia de uma consulta, nós 
debatemos um pouco, o tema parece interessante. Salvador, você 
gostaria de deixar esse tema inscrito na pauta? Alguém gostaria de 
manter esse tema inscrito na pauta? Então, João Bianco... João Bianco 
e Fernando Zilveti colocam o tema como para a pauta, inscrito e nós 
voltemos a discutir e a pergunta passa a ser especificamente: 
contribuição social sobre o lucro incide sobre o superávit de entidades 
sem finos lucrativos não assistenciais? Essa é a pergunta que passaria 
para a pauta, como... Na sua ordem.  

Vamos à ordem do dia. Ah, desculpe, desculpe, registrar alguns pontos 
importantes. Obrigado. Primeiro ainda no pequeno expediente. Um para 
registrar que no dia 21 de março, nós contaremos com a presença do 
professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que vem proferir palestras 
sobre simulação, negócio jurídico indireto e impossibilidade... 
Inoponibilidade ao Fisco de atos e negócios jurídicos válidos no âmbito 
do direito privado. Esse é o dia, por favor, se você não tinha marcado na 
sua agenda, faça-o já e reserve, cessa tudo quanto a antiga musa canta. 
Vamos ter o Tércio aqui. Segundo ponto importante de comunicação, e 
esse com grande regozijo, é informar que o curso coordenado pelo nosso 
diretor Fernando Zilveti, vice-coordenado pelo nosso Luiz Flávio Neto, 
de especialização. As inscrições tiveram ampla aceitação entre 
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associados. Nós temos hoje... Quantos associados inscritos? Oitenta e 
sete associados inscritos no nosso curso de especialização, que começa 
hoje. Quero lembrar da importância desse curso, que ele é... Uma vez 
que vai acontecer, todos os que darão aula no curso não serão 
remunerados, inclusive, quero mencionar especificamente, o Fernando 
Zilveti, que virá todas as sextas-feiras para coordenar esse curso e para 
tocar com as aulas de sextas-feiras e todo o recurso que vem desse 
curso vai ser doado, essa é uma decisão da diretoria quando criou o 
curso, vai ser doado à Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, com o objetivo de que se faça uma sala na Faculdade de Direito, 
se possível, e esse é o pleito do Instituto, a sala seria em homenagem ao 
fundador do IBDT, ao professor Ruy Barbosa Nogueira. Então, cada um 
que participa já tem essa noção a mais de que nós estamos fazendo algo 
para a memória também do professor Ruy.  

Terminado o pequeno expediente, nós entramos, agora sim, na ordem 
do dia. Bianca está aqui? Bianca não está. O Bruno está. O Bruno 
escreveu o tema, “Ágio na aquisição de investimento em controladas 
com PL negativo, discussão em torno do Acórdão nº 110100766”, que o 
Bianco vai fazer a gentileza de projetar o Acórdão, enquanto o Bruno 
fala.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia. Bom dia a todos, Bruno Fajersztajn. 
Eu submeto aqui a todos nós, a semana passada o tema já estava 
inscrito, já estava inscrito há algum tempo, eu escrevi ele, inclusive, no 
período de férias do IBDT. E eu queria saber de todos, o Dr. Ricardo 
Mariz é um estudioso do assunto, conhecedor profundo, temos outro 
estudioso que publicou um livro sobre o assunto, que é o professor 
Schoueri. Queria saber se aguardamos a presença do Ricardo para 
discutir o tema, para enriquecer o debate ou se, tendo em vista em que 
ele já está aqui inscrito e em seguidas reuniões, a gente discute agora e 
depois retoma ele com o presença do Ricardo. Então, submeto à Mesa.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A sugestão do Bruno, que é o 
pai da criança, é no sentido de que nós esperemos, talvez a próxima 
semana, se o Ricardo viver, talvez dali a duas semanas, porque dia 21 
vai vir o Tércio, não é isso? Para discutir o tema. A Elidie também tem 
opinião sobre o assunto? E só... Então, eu acho que a gente poderia 
sim, João, adiar assim, e talvez um ponto interessante, quem tem uma 
posição muito forte sobre isso, e talvez Bruno, você possa contatar, é o 
Ricardo Krakowiak, que o Ricardo também viesse aqui para que a 
discussão ficasse ainda mais viva sobre esse assunto, que ele sustenta 
muito bem essa tese.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu acho... Tenho quase certeza, 90% de chance 
de ser ele o advogado que conduziu o caso lá no Carf. Então, realmente, 
a presença dele, ele relatar o tema até seria mais proveitoso do que eu. 
Então, posso contatá-lo e ver quando ele pode estar presente, mais a 
Elidie e o Ricardo, e a gente faz uma Mesa proveitosa.  
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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Concordamos com esse 
adiamento? Acho que vai ser proveitoso para todos nós. É só frustrante 
porque se algum de nós veio aqui esperando ver a discussão, se viria 
outra vez. Alguém se opõe, portanto, a esse adiamento? Não há 
oposição, João, então vamos voltar para a pauta, por favor.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Se quiser, eu posso até fazer algum tipo de 
introdução. Estou preparado.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, deixa para depois. O 
Diego também não está presente, seria o seguinte. A Bianca não está 
presente e seria o outro tema. E, com isso, nós estamos com a pauta 
nesse sentido frustrada por ausência, a menos que alguém da Mesa 
queira assumir algum dos temas propostos, porque como são temas 
escritos há algum tempo, ou da Mesa ou algum dos presentes. Algum 
dos presentes gostaria, permita-me só Salvador, antes de vir algum 
tema novo, se algum dos presentes, que tenha estudado algum tema da 
pauta, porque como o tema já está há muito tempo, nós poderíamos 
discuti-lo de qualquer modo até para prestigiar os que vieram. Alguém 
gostaria de trazer algum desses temas para a discussão? João, você 
quer, por favor, ler? Estamos sofrendo para ler. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que a gente poderia discutir essa 
Consulta nº 04/2013 aqui, é uma consulta, é interessante, eu vou 
projetar aqui e a gente pode examinar e falar um pouco.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Processo de Consulta nº 4 de 
2013, princípio da força de atração restrita do estabelecimento 
permanente. Relator ad hoc, João Bianco. Solução de Consulta nº 4, de 
23 de janeiro de 2013.  

Sr. João Francisco Bianco: Bom então, a Solução de consulta nº 4 tem 
a seguinte ementa: “Direito Tributário Internacional. Elementos de 
estraneidade. Tributação sintética do chamado ‘doing business’, no 
Brasil, por empresa domiciliada no exterior. Princípio da força de 
atração restrita do estabelecimento permanente de caráter pessoal. 
Formas contratuais de atuação da pessoa jurídica não residente que 
prescindem de instalação material própria. Equiparação de pessoa 
jurídica forânea a pessoa jurídica residente. Princípio da absorção. No 
caso de serem efetuadas vendas, no Brasil, por intermédio de 
representante - de residente ou domiciliado no País - de pessoa jurídica 
domiciliada no exterior, o qual detenha mandato com poderes para 
obrigar contratualmente o vendedor para com o adquirente no território 
nacional, quando faturadas diretamente a este, o arbitramento do lucro 
da empresa estrangeira no Brasil será determinado mediante a 
aplicação do percentual de presunção legalmente previsto sobre a 
receita bruta, acrescido de vinte por cento”. Parece-me aqui que existem 
duas partes nessa ementa. A gente não tem, infelizmente, o inteiro teor 
da Solução, mas partindo do exame da ementa tem duas partes. 
Aparentemente a Solução de Consulta ela começa tratando de 
existência de um estabelecimento permanente no Brasil, de não 
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residente, cuja atividade seja relacionada com uma prestação de 
serviço, ou com a existência de uma pessoa. Até quando... 
Estabelecimento permanente de caráter pessoal.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Onde está serviço aqui?  

Sr. João Francisco Bianco: Não, é quando eu li caráter pessoal eu 
pensei, imaginei a primeira coisa, foi alguma coisa de serviço prestado 
em caráter pessoal. Mas, a segunda parte da ementa, na verdade me 
parece que não traz muita novidade; ela até repete um conceito que está 
previsto na legislação, um entendimento que está previsto na legislação 
e que já é aplicado há vários, eu diria várias décadas, no sentido de que 
a existência de um representante no Brasil de um não residente, com 
poderes de representação, com mandato específico que tem que, que 
ofereça poderes de contratar em nome do não residente, ele está 
autuando, caracteriza uma pessoa jurídica no Brasil e está, se não 
oferecer a tributação resultado dessa atividade, estará sujeito à 
arbitramento. Então, eu não vi muita novidade nessa Solução de 
Divergência... Nessa Solução de Consulta. Apesar dessa introdução 
pomposa e cheia de expressões próprias do direito tributário 
internacional, me pareceu que a segunda parte, ela é uma simples 
aplicação do texto da lei. Thais, você concorda ou não? Eu estou vendo 
a Thais lá no fundo, que é uma especialista nessa área. Você já tinha 
estudado esse assunto, Thais?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: No microfone, por favor. 

Sra. Thais: Nós tivemos a mesma impressão no escritório, quando nós 
lemos essa consulta, porque em princípio, realmente parece uma 
questão nova, mas nessa parte final ela praticamente transcreve o que 
está no regulamento já, quando ele trata do agente representante aqui 
no Brasil de uma pessoa jurídica estrangeira que tem poderes para agir 
em nome dessa pessoa jurídica estrangeira aqui no Brasil.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Thais, desculpa, como você 
estudou, a base de cálculo, porque... A questão de como se faz o 
arbitramento, que se utiliza o percentual de lucro presumido mais 20%, 
isso é claríssimo para a hipótese de arbitramento de uma pessoa 
jurídica residente. Agora, no caso do estabelecimento permanente 
pessoal, que é o agente, essa base de cálculo é explícita ou foi 
interessante a consulta por dizer que também a ele se aplica essa base 
de cálculo. Ou seja, uma pergunta é: existe o estabelecimento 
permanente pessoal, existe um agente? Sim, existe, isso é antigo. Outra 
pergunta é: bom, confirmado, qual é a base de cálculo? Porque, veja, 
essa é a base de cálculo em caso de arbitramento. Está previsto isso na 
lei expressamente uma remissão à hipótese de pessoa jurídica, ou isso 
foi interessante como uma posição do Fisco.  

Sra. Thais: Essa foi uma interpretação interessante, na verdade não 
tem essa previsão expressa, mas, enfim, se for feita uma interpretação 
sistemática do regulamento, essa em tese seria a base de cálculo mais 
próxima da realidade.  
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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É só para lembrar o seguinte: 
isso é hipótese de arbitramento, significa também que é um ponto que 
as pessoas esquecem, que existe uma alternativa, ou seja o agente pode 
sim apurar o lucro desta atividade enquanto lucro real. E recolher o 
imposto, enquanto lucro real. O arbitramento se dá na hipótese de não 
se apurar o lucro. Ou seja, o que o desenho legal prevê, que eu nunca vi 
ser feito, seria deste mandatário apurar contabilmente os resultados 
auferidos no país pela pessoa jurídica estrangeira, ganhos e despesas 
no país, chegar a um lucro e recolher o imposto de renda da pessoa 
jurídica dessa entidade. Eu não sei nem como se faria essa prática. A 
Silvânia. É essa a pergunta? Ou seja, é pena que essa consulta não 
tenha dado o passo adiante que seria a grande novidade, pergunta que 
nós não conhecemos, ou seja, tudo bem, eu tenho um mandato, não 
discuto que eu tenho um mandato, eu não discuto que eu sou um 
estabelecimento permanente pessoal, eu não... Essa dúvida passou. E 
mais, eu sei as vendas que existem e sei os custos incorridos no país, 
porque a receita... Questão bastante curiosa, são custos incorridos no 
país, aquela pergunta, no país significa pagos no país ou incorridos no 
país significa incorridos na atividade do país? Não é a mesma coisa. Só 
para esclarecer, o agente aqui pode incorrer, ele incorrer em despesas 
que são pagas ao exterior, mas são pagas para a sua atividade aqui no 
país. Ou seja, ele pode... Imagina, precisar de um consulta, precisar de 
algum tipo de levantamento, mandar imprimir catálogo, vamos dizer, 
exemplo clássico, claro, o agente no país para fazer as vendas ele 
precisa de um catálogo colorido, e ele importa esse catálogo colorido da 
China. Então a pergunta que é interessante é saber, atividade no país, o 
fato de ser pago para a China, descaracteriza ou não? Eu penso que 
não, mas só dizer, esse que é o primeiro ponto que quer dizer no país. 
Superada a questão. Então, tudo bem, o catálogo, sem dúvida, como o 
catálogo vai ser usado no país, o fato de ser importado da China não 
quer dizer nada, eu vou deduzir a despesa. Apurei o lucro da atividade, 
que não é meu lucro, que não é meu lucro meu agente, é o lucro do 
meu mandante. Apurei, já tem o valor. E quero recolher o imposto. Meu 
mandante não tem CNPJ. Meu mandante não é uma filial, não há filial 
aberta, nem nada, é simplesmente... Mandante ou comitente. Como 
recolher o imposto do comitente com base no lucro real? No arbitrado já 
sabemos. Mas como evitar o arbitramento e apurar todas as receitas, 
custas etc. e chegar ao lucro? Você tem alguma ideia sobre isso, Thais? 

Sra. Thais: Aí eu acho que a grande questão é que essa pessoa 
provavelmente não tinha nenhum documento que permitia ao Fisco 
apurar o lucro de acordo com o lucro real.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas existe, Salvador, talvez 
você possa ajudar, é possível um comitente tirar o CNPJ do comitente 
do exterior para recolher o imposto de renda pessoa jurídica desse 
comitente, se ele não tem um filial e não é filial e não pretende ter uma 
filial aqui no país?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Segundo as normas da Receita 
Federal, qualquer pessoa física ou jurídica no exterior que tenha 
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qualquer pantufa, como costuma usar, aqui no Brasil, tem que abrir o 
CNPJ ou CPF.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpa, mais uma vez: ele 
não tem. É um caso de comissão mercantil, no caso da comissão 
mercantil os bens são transferidos para o comissário, o comissário vai 
negociar em nome próprio. Ele vai negociar. Isso aqui é uma comissão 
mercantil. Então, não é a hipótese de alguém que tenha o bem, ele não 
tem bens no país, só que nos temos legais eu devo apurar o lucro 
comitente e recolher esse imposto e o comissário é responsável por isso. 
Sujeito a um arbitramento que pode ser até conveniente ou não, mas 
vamos dizer que a margem seja pequena, vamos dizer que agora eu 
tenho comissão mercantil para a venda de combustíveis, aqueles itens 
que a gente sabe que a margem é muito pequena.  

Sra. Thais: Na verdade, assim, a única questão parecida com essa que 
eu já vi alguma vez, é uma instrução normativa antiga que trata da 
apuração do lucro real de embarcações estrangeiras que estão em 
território brasileiro, e aí a Receita estabeleceu uma série de critérios 
para que fosse apurado o lucro real por essa embarcação estrangeira 
que se considerava um estabelecimento permanente enquanto ela 
estiver no território brasileiro. Essa foi a única situação análoga que eu 
já vi da Receita Federal tratar...  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bruno Fajersztajn.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Bruno. Estou buscando aqui a legislação 
ordinária pelo regulamento do imposto de renda, talvez temos alguma 
pista. A legislação do imposto de renda, o regulamento, baseado aqui 
numa lei de 58, Lei 3.470, diz que o art. 147, esse é o regulamento, 
“Consideram-se pessoas jurídicas para efeito do disposto no inciso I, do 
artigo anterior”, que é diz quem é o contribuinte do imposto de renda de 
pessoa jurídica. “As pessoas jurídicas de direito privado domiciliadas no 
pai, as filiais, sucursais, agências, representações, de pessoa jurídica 
com sede nó exterior”, acho que talvez estejamos aqui, “Os comitentes 
domiciliados no exterior enquanto aos resultados das operações 
realizadas por seus mandatários, ou comissários no país”. Ou seja, o 
contribuinte do imposto é a pessoa jurídica domiciliada exterior, é o 
comitente. E o que ele deve apurar para o efeito de lucro real? Os 
resultados das operações realizadas por seus mandatários e 
comissários no país. Então é a-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Na sua visão caberia um CNPJ 
para esse comitente?  

Sr. Bruno Fajersztajn: Caberia um CNPJ, ele tem obrigação de 
contribuinte como uma equiparação a uma pessoa jurídica. E aí quais 
os resultados que ele teria que apurar com escrituração comercial 
apurada segundo a legislação brasileira. Apurada por seus mandatários 
e comissários no país. E aí, na hipótese talvez aqui da Solução de 
Consulta, em não havendo escrituração comercial regular, que permita 
a apuração do lucro real, arbitra-se o lucro com a hipótese geral de 
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arbitramento. Não há escrituração, cabe o lucro arbitrado 20% da 
receita bruta? Qual a receita bruta? Auferida dos resultados de 
operações realizadas por intermédio dos mandatários. Acho que talvez a 
solução seja essa.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Agora, acho que é razoável. 
Agora, a primeira parte da consulta eu concordo com o João, um monte 
de institutos de Direito Tributário Internacional que realmente não... 
São jogados sem, pelo menos na notícia, na ementa sem que haja uma 
reflexão sobre eles. Mais algum? 

Sr. João Francisco Bianco: Eu não estou muito satisfeito com essa 
solução sugerida pelo Bruno, sabe? Eu gostaria de pensar um pouco 
mais no assunto. Porque eu não vejo sentido numa... Não residente que 
está vendendo mercadoria aqui no Brasil por intermédio de um 
comissário, ter que ser obrigado a ter um CNPJ aqui.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, eu por enquanto eu 
estou com o Bruno. Ou seja, só não uso o termo equiparado a pessoa 
jurídica, é pior ainda, é pessoa jurídica. Para efeito... Ainda que ele seja 
pessoa física no seu país de origem, no Brasil ele é uma pessoa jurídica, 
para fins tributários. Você quer manter ou você quer? Então, como o 
tema estava inscrito pela Bianca, na prática só deixamos inscrito. 
Bianco. [risos]. Bom, voltamos à pauta, então? Mais algum assunto da 
pauta que possa ser explorado? Fernando Zilveti propõe que se fale 
sobre mútuo inovação.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom a questão que eu entendi dessa 
pergunta é se a mudança de moeda para fins de IOF constituiria 
novação. E aí eu estava fuçando um pouquinho aqui os... Algumas 
decisões, algumas [ininteligível 00:42:52] do STJ, sobre o que ele 
considera novação. Então, pelo que eu tinha aqui nos guardados que eu 
fucei no site do STJ, a posição do STJ sobre novação, é que para que se 
dê a novação precisa haver as mudanças nas condições contratuais, ou 
seja, que você não tivesse mais o contrato, você teria... Tivesse um novo 
contrato a partir da alteração de cláusula ou cláusulas desse contrato. 
Se você considerar que a moeda é uma cláusula do contrato, a 
mudança de uma cláusula é uma alteração nas condições do contrato. 
Bom... Eu estou só trazendo a ideia do STJ sobre... É lógico que isso vai 
desagradar quem não quer pegar IOF, mas o fato é, há uma alteração 
numa cláusula do contrato e a moeda é uma cláusula importante do 
contrato. Se você vai pagar simplesmente em outra moeda e a pessoa 
não vai ter alteração no objetivo do contrato, ou seja, você vai receber o 
mesmo bem da vida, ou seja, você emprestou 10 e recebeu 10, nesse 
sentido não haveria alteração de condição contratual, só que esses 10 
seriam em outra expressão monetária. Expressão monetária, eu poderia 
até entender que para fins de IOF não seria uma novação.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Novação não é quando muda 
condições da obrigação, mas quando muda a obrigação, quando eu 
passo a ter uma obrigação diversa. Então, o ponto que me parece 
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preocupante é saber, eu estou mudando a obrigação? Eu tinha uma 
obrigação e tenho outra obrigação ou não? No caso como apresentado 
aqui, parece que sim, eu tinha uma obrigação de entregar uma coisa e 
agora tenho a obrigação de entregar outra coisa. Isto é novação, o que 
seria diverso de uma situação que não seria essa e que eu mantenho 
obrigação e no momento da liquidação se faz uma dação em pagamento, 
ou seja, embora eu tivesse que entregar dólares, a obrigação sempre de 
dólares, no momento do pagamento eu apareço com euros e entrego 
euros para pagar a obrigação de dólares. Aí não é caso de novação, até 
uma dação. Eu estou entregando um outro bem para a quitação do 
primeiro. Agora, como a moeda é objeto, moeda é mercadoria, eu sou 
obrigado a entregar uma coisa chamada moeda real, obrigação de 
entregar dólares, entregar euro, eu tenho este bem a ser entregue, o 
bem fungível. E se não é mais este bem, é outro bem, ainda que haja 
uma equivalência, ainda que haja um mercado, me parece que eu estou 
afetando a própria obrigação, eu tenho uma obrigação diversa. Então, a 
obrigação eu tenho que mudar ou o objeto do contrato ou as partes. 
Não são, como o Fernando pareceu dizer, as condições, não é caso de 
mudança de condição, é a própria obrigação que está sendo alterada. 
Eu tenho uma outra obrigação. Uma outra... Eu só quero dizer o 
seguinte, eu poderia ter, não é inovação, vamos dizer o seguinte: se eu 
incluísse uma fiança que não havia antes, não é novação, a obrigação é 
a mesma, eu previ uma fiança, não vou falar em inovação porque 
embora o negócio tenha acrescentado uma fiança, não houve inovação 
porque eu não afetei o objeto. Agora, a mudança, o prazo também não 
seria... Agora a mudança do próprio objeto, eu ia entregar um bem, 
tenho que entregar um outro bem? Me parece claramente novação, não 
sei. O Salvador disse que não.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Por favor, João, se você puder projetar, 
não sei se ainda está em vigor o Decreto 6.306.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Depois o Luiz Carlos pediu a 
palavra.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Porque a novação é a criação de uma 
nova obrigação. É 6.306. A novação é a mudança... De uma nova 
obrigação. Ora, eu alterar a moeda de real para dólar, de dólar para 
euro no seu equivalente, eu não estou fazendo novação nenhuma.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu tinha uma outra obrigação. 
Eu tinha a obrigação de entregar dólar, eu tenho agora a obrigação de 
entregar real. Eu tinha... Eu tinha a obrigação... Só para comparar, só 
para comparar, eu tinha obrigação de entregar farinha e passo à 
obrigação de entregar arroz. Farinha e arroz que são cotados, são 
commodities etc.. Mas eu tinha uma obrigação e tenho outra. Farinha 
por arroz, dólar por euro, era um bem e passa a ser um outro bem. Luiz 
Carlos pediu a palavra, quer falar, Luiz Carlos?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Parágrafo 10º. Desculpe, art. 7º.  
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Sr. Luiz Carlos: Novação a gente falou na reunião passada do professor 
Junqueira, o professor Junqueira falou da simulação, que a simulação 
era... Como é que é? Um bagre ensaboado. A novação acho que é um 
outro, igual a simulação. A definição de novação é assim: novação é um 
modo especial de extinção da obrigação, em que se extingue a obrigação 
mediante a criação de uma outra obrigação. Então, se exige para a 
novação um tal de animus novandi. Não necessariamente a troca do 
objeto implica novação. Quer dizer, eu posso trocar a compra e venda 
de um carro, eu posso trocar o carro por uma casa e manter o contrato. 
Significa, manter as garantias, manter o mesmo vínculo obrigacional. 
Porque a doutrina define a novação de uma maneira meio que subjetiva. 
Então, quer dizer, é um pouco difícil com base na doutrina dizer 
exatamente o que é a novação. Eu cheguei a estudar essa história do 
mútuo, mas eu realmente acho que no caso do mútuo, se existir uma 
substituição meio que integral das condições do contrato, eu acho que é 
um pouco difícil dizer que não há novação, mas é realmente um tema 
um pouco limite, porque a definição doutrinária não é muito clara.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Por isso que eu comecei a discussão pela 
posição do STJ, porque a doutrina realmente você tem razão, ela não 
tem uma definição, até porque não é a função da doutrina, a doutrina 
vai lá e fala o que considera, como funciona a novação, interpreta o 
Código Civil. Mas para nós um norte seria o que o STJ considera como 
novação efetiva. E aí, pelo o que eu entendi, ele interpreta novação, 
alteração da essência do contrato. Então, você não tem mais um 
contrato, você tem outro. E aí, Ok, vamos entrar de novo no bagre 
ensaboado, certo? Mas o que importa para a consulta do que a gente 
está tratando? Se você tem um contrato de mútuo em real, e você vê 
que o real está ruim, eu troco a moeda de real por euro, eu mudei a 
essência do contrato, porque o euro é uma moeda forte. Agora, vou 
mudar de euro, também está meio torta a questão na Europa, vou 
mudar por libra esterlina. Então, o que eu estou fazendo? Estou me 
redeando, estou alterando a estrutura essencial do contrato e está 
patente o animus novandi. Ou seja, eu, realmente, não é porque eu 
acordei de manhã, falei: “Ah, eu não gostei da Dilma, agora eu quero a 
rainha da Inglaterra”.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas aí é outra coisa, trocar seis por 
meia dúzia. [risos]. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Em suma, a ideia é essa, você teve a 
intenção de mudar uma pela outra, e está expresso no contrato, você 
não precisa dizer: “Eu tenho a intenção de mudar o contrato”. Ou seja, 
é patente que você está querendo uma posição melhor, enquanto o 
contrato está em vigor, não na hora da liquidação.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eduardo Madeira.  

Sr. Eduardo Madeira: Então, eu acho que essa discussão, ela 
infelizmente ela tem um novo paradigma agora, porque o Banco 
Central, ele aumentou a exigência de... O Banco Central tem um 
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normativo novo, fala que qualquer repactuação no contrato de 
empréstimo você tem que fazer uma simbólica de câmbio. Então, essa 
história, porque a gente discute o que é novação, porque a gente 
discutia muito o que era novação para fins de... Porque na novação tem 
IOF e na não novação não tem IOF. Agora, como qualquer mudança no 
contratado de empréstimo você tem que fazer uma simbólica de câmbio, 
na prática, essa discussão ela pouco importa agora. Independente, 
nesse caso que a gente está discutindo, independente se há ou não 
novação, o Banco Central exige simbólica de câmbio e a lei tributária 
vai mandar você pagar o IOF.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Silvania.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, que o Banco Central exige é uma 
coisa, eu não sou obrigado a... 

Sra. Silvania: Eu acho que o tema, da forma como o Banco Central tem 
tratado as modificações de empréstimo, é contrário, torna essa 
discussão muito importante, porque a gente está vivendo, isso é um 
parênteses, não é nem o que eu ia falar, a gente está vivendo um 
problema que é o seguinte: você não muda a lei do IOF para poder 
tributar determinados fatos. Você vai lá e cria a trava dentro do ROF 
para que o sujeito tenha que fazer um novo câmbio e aí você cobra de 
novo. Tem uma hora que alguém vai ter que virar e falar: “Espera aí, Sr. 
Banco Central, você pode fazer as mudanças que você quiser no 
sistema, mas você não pode presumir, você não pode determinar que 
tem que ter simbólica a qualquer custo e a qualquer momento”. Mas é 
uma outra discussão. Sobre a questão da novação, eu ouso divergir pelo 
seguinte: se eu tivesse mudado a taxa de juros. Se eu tivesse 
acrescentado uma garantia, se eu tivesse definido uma periodicidade 
diferente para o pagamento de juros. Nenhuma dessas situações 
alterariam, não seria tratadas como novação seguindo a doutrina de 
Direito Civil. Aí a gente vai ter um problema do nosso Banco Central 
para resolver depois. Quando eu mudo a moeda, ainda mais na nossa 
situação que a gente vive no Brasil, que no final da história o meu, a 
única economia que eu estou mudando é qual é a taxa de câmbio, na 
verdade eu estou mudando uma das formas de correção do meu 
contrato, porque no final, considerando que aqui no Brasil a gente não 
consegue ter moeda, tudo termina fazendo o câmbio para poder mandar 
para algum lugar, eu no final estou trocando unicamente a taxa de 
remuneração desse contrato. Se eu mudasse o índice, saísse, sei lá, de 
I-GPM para IPC-A, não seria novação, porque a hora que eu troquei de 
euro, para dólar, para iene, seria novação? Eu entendo que eu estou 
simplesmente mudando a forma de remuneração, porque eu estou 
falando de moeda, ainda que eu mude de uma moeda para outra, eu 
não mudo a natureza de um bem que continua sendo fungível.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Bruno. Eu vou me arriscar a dar um pitaco 
também, complementando a Silvania. O ponto aqui é que nós estamos 
falando de mútuo de recursos financeiros. Então o objeto da obrigação é 
o dinheiro. O ponto que eu queria contrapor ao que a Silvania disse é 
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que como o objeto da prestação aqui em discussão é o dinheiro, quando 
eu mudo a moeda, eu estou mudando o objeto da prestação, não estou 
mudando a atualização do principal, não é a mesma coisa que mudar 
os juros. A gente tende a considerar a variação monetária como um 
índice de correção, até por uma questão histórica. Porém, dando um 
pitaco do direito civil, quer me parecer que o objeto da obrigação num 
contrato de mútuo é a moeda. Se eu troco a moeda, eu estou 
extinguindo uma primeira obrigação e estou contratando uma nova 
obrigação com um novo objeto. Logo, eu tenho uma novação, logo eu 
tenho uma nova operação de crédito, logo eu tenho um novo fato 
gerador do IOF.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Silvania.  

Sra. Silvania: É só, aí talvez vai precisar do civilista para ajudar, mas 
eu acho que não é a moeda, eu acho que é o dinheiro. [risos]. E aí faz 
diferença. Porque imagine que eu estivesse fazendo um contrato em que 
eu vou entregar coisa certa, uma moeda de 1920; aí sim, eu concordaria 
com você, seu mudar a moeda-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Aí seria... Perdão, aí seria... 

Sra. Silvania: E não seria mais contrato financeiro, seria outra coisa. O 
contrato financeiro aí tem que pedir ajuda, mas eu acho que é dinheiro. 
Se a forma de entrega do recurso dinheiro poderia ter outras formas, 
mas aí eu teria que estudar Direito Civil de novo.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Nós temos um civilista que 
pediu a palavra. Quer falar, Luiz Carlos? Pediram lá no fundo também. 
Pediram lá no fundo, também. 

Sr. Luiz Carlos: Não, eu só ia fazer um contraponto que o Bruno falou, 
que eu lembrei de uma coisa aqui agora. Que o contrato, ele pode ter 
eventualmente certas flutuações, por exemplo, ele pode ter a obrigação, 
ela pode ser alternativa, inicialmente, até mesmo as obrigações 
financeiras, você pode ter obrigações pré-fixadas ou pós-fixadas, ou 
mesmo fora do âmbito financeiro, às vezes a obrigação não é conhecida 
inicialmente. E mesmo nesses cenários a gente não fala de novação. Às 
vezes nem mesmo a parte do contrato é conhecida, você tem, por 
exemplo, contrato com pessoa a ser conhecida posteriormente, e 
quando essa pessoa é conhecida posteriormente, também a gente não 
fala de novação. E quando essa definição posterior acontece, a gente 
também não fala de novação. Então, quer dizer, pode acontecer 
realmente, da gente falar assim: objeto do contrato, objeto do contrato é 
moeda, e eventualmente pode se pressupor que o contrato tem uma 
cláusula meio que implícita. A moeda pode ser alterada no curso da 
vigência desse contrato. Eu acho que essa interpretação ela não é 
absurda, ela é uma interpretação plausível, mas, por outro lado, a 
interpretação segundo a qual a mudança da moeda é uma mudança, dá 
para usar um termo técnico, da própria base do contrato, também é 
uma interpretação plausível. Então, quer dizer, é um tema difícil, eu 
realmente não tenho uma opinião firmada sobre o assunto.  
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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Palavra no fundo.  

Sr. Wilson: Obrigado, bom dia, Wilson. Não, só nessa linha mesmo que 
o Luiz colocou, eu só acho que há uma diferença entre você falar “Quero 
receber 10 milhões de dólares” e em dado momento falar “Não, quero 
receber 10 milhões de euros”, e você falar “Quero receber dez milhões 
de dólares” e em dado momento falar “Quero receber 10 milhões de 
dólares equivalente em euros”. Desculpe, equivalente em... Receber 
euros equivalentes a 10 milhões de dólares. Aí sim está se falando em 
variação monetária, ou acessório, e quando você troca a moeda eu acho 
que você está realmente com animus novandi de...  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, uma coisa é a 
situação da Silvania, “Eu quero receber reais”, e a moeda é um mero 
índice para saber qual é a variação.  

Sr. Wilson: Exato.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Outra que parece ser o caso 
aqui, porque se eu tenho que falar inclusive em Banco Central, 
inclusive em IOF, quer me parecer que não é um contrato em reais 
indexado, é um mútuo em moeda estrangeira, eu entreguei uma coisa e 
agora vou receber outra coisa que não é aquilo que eu entreguei. Não é 
mais nem mútuo, porque o mútuo eu entrego para receber a mesma 
coisa. Se eu entreguei para você dólares e estou disposto a receber 
euros, mudou o próprio contrato, é outro contrato em relação àquele 
primeiro. Luiz Carlos, eu estou cada vez convencido de que é 
claramente novação. Mas Fernando Zilveti.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Veja, o mercado financeiro interpreta 
alterações contratuais de moeda no mercado futuro como outro negócio. 
Então, a gente também tem que entender que se o Banco Central 
estipula regras, no ROF, considerando que qualquer alteração para fins 
de Banco Central é uma novação, eu posso discordar frontalmente da 
posição do Banco Central, mas o fato é inequívoco. O Banco Central 
tem uma informação e uma formação do que seria novação que implica 
numa revisão conceitual para fins tributários. Se você vai falar: “Olha, 
não, eu não acho que veja efetivamente qualquer alteração no contrato 
uma relação que implique no IOF”, e assim consequentemente seria 
novação. Vai haver uma discussão com o Banco Central, mas para o 
mercado financeiro em geral, para a gente fugir dessa justa que está o 
Banco Central, no mercado financeiro geral quando você muda a 
moeda, você muda o contrato. Se você muda o contrato, é uma novação. 
Simples assim. Agora, você vai dizer que também o mercado financeiro 
não vale? Aí também não dá.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eduardo Madeira.  

Sr. Eduardo Madeira: Só um esclarecimento. É que não é que o Banco 
Central tem um novo conceito de IOF, de novação, desculpa. Ele diz o 
seguinte, o Banco Central está dizendo que... E é uma nova norma que 
qualquer repactuação implica simbólica de câmbio. Então, a gente está 
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discutindo aqui o que é novação, e acho que a gente tem que dar, 
infelizmente, um passo atrás. Independente se a mudança no câmbio é 
ou não novação, ninguém vai discutir aqui que é uma repactuação no 
contrato. A partir do momento que o Banco Central diz que qualquer 
repactuação gera simbólica de câmbio e a lei do IOF manda você pagar 
o IOF na simbólica de câmbio, eu acho que a gente tem uma discussão 
muito interessante aqui, se o Banco Central exigir a simbólica de 
câmbio, se pode o Banco Central, como a Simone colocou... Silvania 
colocou, por vias transversas gerar uma tributação de IOF de...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Professor. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é só para a gente... Ô, desculpa. 
Por gentileza, João, volta lá no § 10º, porque talvez vezes o Banco 
Central esteja chamando de novação, e a gente está discutindo 
novação-- 

Sr. Eduardo Madeira: Não, não está. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Quando na verdade ele está querendo 
aplicar a regra do § 10º, que tem uma série de institutos que servem 
para dar conatação de fato gerador do IOF(F), tanto quanto a novação. 
No caso de novação com posição, consolidação, confissão de dívida e 
negócios assemelhados, com certeza negócios assemelhados na 
confissão de dívida, cuidado aqui, de operação de crédito em que haja 
substituição de devedor, a base de cálculo de IOF, a base de cálculo de 
IOF será o valor do renegociado na operação. Olha, parece que o que 
está... O que o decreto está dizendo é só quando haja substituição do 
devedor que haverá um novo... Será feito a incidência do IOF(F). É só 
nesse caso. Quer dizer, uma composição entre um novo devedor, e tudo 
mais, uma nova confissão de dívida em que haja substituição do 
devedor, se não houver substituição do devedor, me parece que não há 
nova incidência de IOF(F), não, olhando o texto legal.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mara.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, mas, sim, será uma...  

Sr. Bruno Sales: Eu sou Bruno Sales. A hipótese de incidência do IOF 
câmbio está no 15-A, XIX, nesse caso que fala do fechamento de câmbio 
simultâneo por disposição regulamentar do... Por exigência 
regulamentar do BACEN. E aí tem... A alíquota é zero na verdade, então 
não é para toda vez que tem a necessidade de fechar câmbio 
simultâneo. Só que tem a exceção, exatamente, para quando fecha o 
câmbio simultâneo e o dinheiro volta ao Brasil a título de empréstimo. E 
aí seria alíquota zero só se for acima de, hoje, um ano. E o câmbio 
simultâneo, nesse caso, por conta da atuação regulamentar do BACEN, 
é realmente baseado na ideia de repactuação, ou... Que é o... Seria 
diferente de novação, 15-A, XIX.  
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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Art. 15-A, XIX. Quer ler o 
artigo 15-A? Na operação de compra de moeda estrangeira por 
instituição autorizada a operar no mercado de câmbio contratada 
simultaneamente como operação de venda, exclusivamente quando 
requeridas em disposição regulamentar, exceto operações tais.  

Sr. Bruno Sales: A 22 seria o empréstimo.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Entre as exceções, o inciso 
XXII, exceto o empréstimo.  

Sr. Bruno Sales: Que aí, ou seja, se voltar por um ano...  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Thais, lá no fundo.  

Sra. Thais: Eu só queria acrescentar um ponto na linha do que o Bruno 
estava falando, que é o seguinte: realmente a entrada depois é zero, só 
que você tem um problema do IOF do primeiro contrato de mútuo, 
porque se você liquidar o primeiro contrato de mútuo, aí você tem que 
pagar o seis, ainda com juros e multa.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ainda sobre o tema ou 
podemos mudar de tema? Mas que o novo assunto, como novo assunto 
o primeiro que se inscreveu foi o próprio Salvador Brandão. Então, esse 
assunto terminado, novo assunto, palavra do Salvador.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, só vou...  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Agora, você pode se inscrever 
no outro. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu vou ficar com a preferência por 
causa da idade. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não é preferência, é que você 
está antes mesmo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, eu sei. Estou brincando com ele, 
que agora ele é conselheiro do Corinthians, então... Nós somos amigos, 
conselheiro do Corinthians. [risos]. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sinto muito. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só que a capivara dele não chega a 
cinco metros ainda, então está... Meio problemático. Bom, o assunto 
que eu ia trazer à discussão, é assim, é quase uma surpresa, a gente 
vem... Eu vou repetir novamente aqui, 45 anos você vem trazendo uma 
coisa, desde o Decreto-Lei 406/68, passou pela reforma da Lei 
Complementar 123 e ficou aquela dúvida do §9º se não tinha sido 
revogado. Muitas prefeituras no interior do Brasil consideram aquele § 
9º revogado, São Paulo não, São Paulo já definiu que realmente o § 9º.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Parágrafo 9º do...?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Do art. ... Art. 8º da Lei 406.  
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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A pergunta é se o art. 8º, § 9º, 
do Decreto-Lei 406, foi ou não revogado? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, só para introduzir a discussão. E 
esse parágrafo, ele dá às sociedades civis de prestação de serviço 
uniprofissionais e cita-se, no passado, vinham lá advogados, 
contadores, economistas, etc. médicos, pagarão pela alíquota fixa, não 
pelo faturamento. Claro que houve exageros de muitas empresas que 
queriam esse enquadramento, muitos laboratórios e a jurisprudência foi 
se firmando no sentido de que o laboratório tem um médico que é 
responsável, mas ele tem dezenas de médico que trabalham lá e 
exercem uma atividade empresarial etc.. Mas a coisa, assim, as 
prefeituras do interior, porque a jurisprudência está se formando mais 
com as prefeituras do interior, São Paulo tem muito pouca coisa, mas 
tem. E a surpresa é a seguinte: na... Como condição para que os 
advogados e os contadores etc. tenham esse benefício, é a única 
condição é que eles exerçam atividade pessoal e, entre outras, e que 
seja a responsabilidade pelo serviço limitada seja pessoal e ilimitada. 
Para a nossa sorte, que temos a sociedade dos advogados, a OAB já 
exige isso; a OAB, ela tem um registro civil próprio, de pessoas 
jurídicas, e exige que a responsabilidade seja total. Bom, nós viemos de 
uma mudança na legislação civil, porque antes nós tínhamos as 
sociedades civis e todas as sociedades civis eram registradas como 
limitadas no cartório de registro de títulos e documentos. Com a 
mudança do Código Civil criou-se um tumulto, porque o Código Civil 
chama de sociedade simples aquelas que não sejam empresariais, quer 
dizer, tem só duas divisões, empresárias e simples. Confundindo com o 
Simples federal, houve muita confusão quanto a isso, mas não, 
definido, sociedade simples é aquela sociedade de caráter cultural, 
científica etc. tal, e que recebe o registro no cartório civil. Até pouco 
tempo, ao que eu me lembro, e você pode, na sociedade simples, 
escolher a forma de... Em que você vai funcionar, por responsabilidade 
limitada, se você quiser por ações, você vai por ações, mas você já sai 
fora do... Porque tem que ser registrada na Junta Comercial, já não dá 
mais o direito a essa... O que tem assustado bastante... É que o 
Superior Tribunal de Justiça e agora o próprio Tribunal de Justiça, em 
um Acórdão de 21 de fevereiro de 2013, eles colocam como condição 
da... Para que seja usufruído o benefício da alíquota fixa, que a 
sociedade simples não seja limitada. Ora, quando você vai registrar os 
contratos de empresas que não sejam de advocacia, já é praxe do 
cartório: “Ó, está faltando aquela cláusula dizendo assim, a 
responsabilidade do sócio vai até o limite do capital social, salvo se não 
integralizado” e... Por alguma assim, força de hábito, eu tenho colocado, 
em alguns casos, a expressão, não obstante a responsabilidade dos 
sócios ser limitada ao capital social, isso só tem efeito para terceiros, 
fornecedores, bancos, etc. Para efeito do serviço a responsabilidade é 
pessoal e ilimitada. A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça 
não tem aceito mais isso, sociedade limitada já ganha característica de 
sociedade empresarial e é tributada pelo faturamento. E parece que não 
tem muito jeito de reverter isso, a menos a nível de Superior Tribunal de 
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Justiça, porque já é jurisprudência dá Primeira Sessão. Eu vou ler só a 
ementa do Acórdão, ele diz assim: “Reexame Necessário. Tributário. 
Sociedade uniprofissional é toda aquela formada por profissionais 
liberais que atuam na mesma área legalmente habilitados perante os 
órgão fiscalizadores do exercício da profissão e que se destinam à 
prestação de serviços por meio do trabalho pessoal dos seus sócios. A 
empresa impetrante não se enquadra nas características acima, uma 
vez que, embora seu corpo seja formado exclusivamente por 
fonoaudiólogas, as sociedades constituídas sob a modalidade de 
limitadas desempenham atividade empresarial, uma vez que seus 
contratos sociais dispõem como devem ser distribuídos os dividendos e 
mantêm a indicação de que os sócios respondem apenas até o limite do 
capital social integralizado." E essa é a posição do Tribunal Superior, e 
agora do Tribunal de Justiça, nos casos que estão chegando. Então, 
isso, na verdade, a Lei Complementar, ela fala que a responsabilidade 
pode ser decorrente da lei; a lei dos contabilistas também fala que a 
responsabilidade dos contabilistas é ilimitada quanto aos serviços 
prestados; a dos médicos também, é a responsabilidade pessoal dele, 
ele responde ilimitadamente, não tem dizer: “Olha, o capital da minha 
empresa é R$ 10 mil e só vou pagar R$ 10 mil”, não, não tem essa para 
médico. Mas, só a colocação da palavra limitada aqui é uma tradição, 
desde 1916, com a Lei 3.007, todo mundo... Se citava: “Essa empresa se 
regerá pela Lei..”., como hoje se coloca a lei do Código Civil, se coloca o 
número, e muitas empresas que passaram pela mudança do Código 
Civil fizeram a adaptação, mas continuam limitada, no capital, estão 
sujeitos a essa nova interpretação, que não está na lei complementar, 
está na interpretação... Mas o que é grave é que é a interpretação do 
Tribunal Superior. Tem. Ah, não, na lei, não. Pois é, mas no STJ não dá 
para apreciar a prova...  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do 
microfone]. 

Orador Não Identificado: É que, para advogados, tem precedentes do 
próprio STJ reconhecendo, e aí pela lei... Para médico também. 
Havendo a responsabilidade, é legal, ilimitada, eu acho que o 
julgamento, se é limitado ou não, para outros efeitos, como você bem 
colocou, eu acho que perde relevância em função da obrigação legal, ser 
responsabilidade ilimitada.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu concordo absolutamente com você. 
O fato de eu colocar exatamente limitada nos contratos sociais, 
inclusive de escritórios de contabilidade ou então consultórios médicos, 
eu não preciso dizer no contrato aquilo que está na lei, porque é 
integrativo, aquilo que não está no contrato é cuidado pela... Eu 
também não posso dizer, o médico, ou o contador, ou o advogado 
dizer... Primeiro que a OAB não aceita, se você colocar lá que a minha 
responsabilidade é limitada, não aceita. “Ah, mas os cartórios aceitam”. 
Se você quiser escrever, você escreve o que você quiser, mas o que vale 
é a incidência da lei. E a lei diz que a responsabilidade pelo serviço 
prestado pelos contadores, que eu saiba, pelos médicos, fonoaudiólogo 
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eu não sei, porque não... Precisava examinar a lei que criou... Mas o 
problema é que quando chega a discussão no STJ, essa... Revolver essa 
matéria do contrato não é possível, realmente... E o sério é que também 
no Tribunal de Justiça, um Acórdão de 21 de fevereiro de 2013, eles 
estão no mesmo diapasão. Os embargos foram rejeitados. Nesse 
quadro... “Nesse quadro, enquanto formada exclusivamente por 
médicos, a provas dos autos não demonstra o preenchimento de todos 
os requisitos do Decreto-Lei 406, ressaltando-se também da análise 
contratual que não é suficiente para comprovar o caráter não 
empresarial da sociedade. Ressalte-se que, para a apuração da real 
estrutura administrativa e funcional da embargante, para verificar se a 
atividade é desenvolvida pessoalmente pelos componentes da sociedade, 
ou por outros profissionais, todos assumindo responsabilidade própria, 
indispensável para o reconhecimento do benefício, isso porque a 
prestação pessoal do sócio, com responsabilidade pessoal e direta deles 
da prestação de serviço, que a legislação complementar pretendeu 
diferenciar. Não uma empresa de porte com prestação de serviço 
impessoal e característica de sociedade de fulcro empresarial, mas 
sempre ligado só porque a empresa tem. Pelo o que deflui dos autos a 
embargante é sociedade civil, constituída sobre a forma de limitada e 
tem como objeto social o tratamento médico das áreas de pediatria, 
dermatologia”.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Quem quer fala sobre o 
assunto? Bom. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Fica só o recado, então. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, fica mais como uma 
notícia, uma informação da posição do STJ que, pelo que é relatado 
aqui, contraria o texto de lei, porque a lei põe a responsabilidade dos 
sócios como ilimitada e qualquer estipulação do contrato que diga o 
contrário iria contra o texto da lei. Então, nesse sentido... É curioso, 
que ser uma questão de prova, como você diz, prova do contrato, porque 
bastaria invocar a lei para dizer da responsabilidade, não seria 
problema de... Então é estranho o que você diz: “Ah, mas não havia 
prova”. Não precisa de prova, basta citar um artigo de lei em que se dê a 
responsabilidade ilimitada para que você resolva a questão de prova. 
Nesse sentido estaria cumprido o requisito. Silvania, fala. 

Sra. Silvania: Você vê o ponto a que nós chegamos, não é? O STJ 
decidir contra a lei ninguém mais fica assustado, acontece toda hora. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Agora sim. Quem mais tinha 
um assunto para trazer? Bruno, Hiromi, qual dos dois se inscreveu 
antes. Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: No caso de preço de transferência, eu tenho um 
artigo que permite usar o CAP, custo de aquisição mais lucro, imposto e 
lucro. Aí nesse caso, a lei fixa o lucro mínimo de 15%. A maioria das 
empresas que está vinculada ao... É controlada por... Empresas 
estrangeiras para prestar serviço, especialmente cria empresa aqui para 
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prestar serviço para as empresas no exterior. Não tem outra finalidade. 
Mesmo na instituição financeira, comércio, indústria, só para prestar 
serviço. Então, nesse... Quando a maioria usa o CAP porque é o mais 
simples. Então, nesse artigo, acho que é 51, não é? Lá... Lá diz que 
precisa... Será que é 51? É artigo... É art. 33... Trinta e três é o que fixa 
o lucro mínimo de 15%. Agora, o 51 lá diz que se tiver variação de 5% 
está satisfeito. Quer dizer que, então, quem... Empresa de auditoria 
internacional que dá cursos, essas coisas, lá aplica esse 5% sobre a 
receita, de acordo com o art. 51, sobre a receita. Então desaparece a 
utilização do CAP, porque se aplica sobre receita, o lucro fica 10%, 
porquê... Agora, eu entendo que o correto seria a margem de 
divergência 5%, aplicar sobre 15%, lucro mínimo de 15%, então seria 
95% de 15%, não é? Porque se aplica margem de diferença é 5% sobre a 
receita, então o lucro fica diminuído lá para 10%. Então, está 
abandonando o CAP. Por isso que... Mas eu entendo que a margem de 
divergência não podia se aplicar sobre a receita.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Você não quer a palavra? Não, 
pode falar você. 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: Não, é que o... A margem de 
divergência, o referencial dela não é sobre a receita, é sobre a diferença 
entre o parâmetro e o praticado. Então, se essa diferença for, no caso da 
exportação, menor que 5%, então não teria o ajuste. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, eu pego o preço 
parâmetro, deu 100. Se eu pratiquei até 95, eu estou dentro da 
margem. Se eu pratiquei 94,8 eu estou fora da margem. Ou seja, 
comparando preço, 5% do preço parâmetro.  

Orador Não Identificado: Para mais ou para menos. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Para mais ou para menos. 

Orador Não Identificado: É um safe harbor, é um safe harbor para não 
aplicar os 15%. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É, você chamou de safe 
harbor, eu acho até um pouco diferente, eu tenho dito que a gente vê 
muita prática norte-americana com o tal do range, a faixa, a faixa de 
tolerância. Os 5% para mais ou para menos, na verdade, qual é a ideia 
do legislador aqui, simplificando? É dizer: vamos trabalhar com uma 
faixa de 10% de variação, 5% para mais, 5% para menos, em relação à 
moda, em relação aquilo que eu tenho como básico, eu faço uma faixa 
de preço de transferência. Ou seja, nós temos, curiosamente, por conta 
disso também uma faixa para preço de transferência, assim, um range, 
como a prática estrangeira, embora por esse caminho torto da margem 
de divergência.  

Orador Não Identificado: Certo. Ok. 

Sr. Hiromi Higuchi: Mas, no caso de prestação de serviço para 
controlador no exterior, não há parâmetro de preço de... Para medir 
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com outra empresa, porque cada serviço... Então, a maioria que aplica o 
CAP é serviço, ele aplica o lucro mínimo de 15%.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas, Hiromi, o preço, CAP 
também é um preço parâmetro. O preço parâmetro, a expressão “preço 
parâmetro” é o preço que eu encontro aplicando tanto o PVEx, quanto o 
PVA, PVV ou o CAP. Então, você aplica o CAP, chegou a 100, esse é o 
preço parâmetro. Se o preço praticado for, de novo, até 95, você não 
terá ajuste. Bruno, você quer trazer o seu tema? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu... Bruno Fajersztajn... Eu até já mandei um 
e-mail escrevendo o tema para a biblioteca, mas eu posso começar a 
introduzir, de repente a gente resolve em dez minutos. Eu queria 
aproveitar o gancho da nossa discussão em relação ao IOF, para trazer 
de novo uma discussão já antiga em relação à incidência do IOF com 
operações que não envolvem empresas financeiras ou autorizadas. O 
art. 13, da Lei 9.779 instituiu essa tributação, tem até uma... Esse 
assunto está submetido a repercussão geral no Supremo, permitindo a 
tributação pelo IOF nas operações realizadas por empresas não 
financeiras, entre pessoas jurídicas não financeiras. Eu tenho visto 
algumas fiscalizações em curso, discutindo esse tema e questionando o 
entendimento que estava mais ou menos sedimentado, pelo menos na 
minha cabeça. O art. 13 quando ele introduziu essa tributação, ele 
falou de mútuo especificamente. Então, em que pese o IOF seja aquele 
tributo que tem múltiplas hipóteses de incidência, crédito, câmbio, 
título etc., no caso da Lei 9.779 que introduziu a tributação do IOF por 
empresa, envolvendo empresas não financeiras, o termo utilizado pelo 
legislador foi “mútuo de recursos financeiros”. E, por conta disso, 
sempre entendi que no caso fora do sistema financeiro e salvo na 
hipótese de factoring que existe também uma disposição específica, 
salve engano na Lei 9.532, salvo nessas duas hipóteses as operações 
tributadas pelo IOF entre pessoas jurídicas não financeiras são aquelas 
decorrentes de mútuo. E aí a questão é: o que pode ser entendido em 
relação ao mútuo? Aquilo que o Código Civil define como negócio 
jurídico de mútuo? Ou operações que contenham negócios indiretos, 
vamos dizer, que contenham a mesma situação, por exemplo, uma 
sessão de crédito com uma cláusula de coobrigação, por exemplo, que 
teriam praticamente os mesmos efeitos de mútuo, talvez em momentos 
diferentes, também poderiam ser tributados. Noticio a vocês que tem, 
pelo menos duas empresas diferentes que estão sendo fiscalizadas e o 
Fisco está questionando este conceito de mútuo. Então, está discutindo 
que não é qualquer operação de... Não é apenas operação de mutuo, 
mas aquelas que sejam a mútuo assemelhadas, que tenham os mesmos 
efeitos de mútuo. Lembrando também que o STJ, numa decisão 
razoavelmente recente, entendeu que em contratos de conta corrente, a 
discussão ali envolvia, tinha, salvo engano, operação de mútuo 
subjacente a um contrato de conta corrente, mas para fundamentar a 
incidência de IOF nesse contrato de mútuo subjacente à conta corrente, 
o STJ se manifestou no sentido de que o conceito de mútuo lá da 
legislação, da 9.779, não é tão restrito. Então esse é o assunto que eu 
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queria discutir, trazer a informação de que a fiscalização está 
questionando isso para a gente debater. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É, esse tema, Bruno, 
realmente é rico. Primeira questão que infelizmente já está ultrapassada 
é saber se seria possível o IOF em contrato entre empresas privadas e 
não financeiras. Eu... Para mim, eu acho um absurdo a incidência, mas 
eu me considero por perdido, afinal de contas está pacificado que é 
possível. E daí, ultrapassada essa questão, vem um tema que me parece 
importantíssimo, que eu tenho até brigado por esse tipo de discussão, 
que é, afinal de contas, da autonomia ou não do Direito Tributário. Ou 
seja, o mero fato do legislador tributário utilizar uma expressão que 
existe no direito privado vincula o intérprete aplicador da lei tributária à 
aquela expressão? E quer me parecer que não, quer me parecer que eu 
deva examinar, interpretar a lei tributária enquanto tal. Não... Isso aqui 
é o que se chama, corretamente, a consideração econômica. Porque 
houve... Essa expressão acabou tendo tamanho... Enfim, foi de tal modo 
distorcida, que se tornou um pecado falar sobre isso. E a pergunta que 
existe é: afinal de contas, a que, qual é a hipótese tributária? O que o 
legislador procurou tributar naquele caso? É a celebração de um 
contrato, é a existência de um contrato ou é algo subjacente ao 
contrato, uma manifestação de capacidade contributiva determinada 
que existe ali, que o legislador chamou de mútuo, embora ele queira 
tributar a operação, o todo. Ou seja, existe vínculo ou não? Essa 
resposta não me parece resposta a ser data no sentido sim ou não 
sempre. Sempre é privado, sempre não é. Nós temos... É problema de 
interpretação, é de olhar o contexto em que essa lei é feita, olhar a lei 
como um todo para tentar compreender se a ideia foi o contrato, ou 
seja, porque aquele contrato tem razões tais que diriam “só nessa 
hipótese”, ou se o legislador utilizou a expressão “mútuo” no sentido 
mais amplo, no sentido de dizer entrega de recursos, empréstimo de 
recursos fungíveis, porque na conta corrente eu também tenho um 
empréstimo de recursos fungíveis. Em várias operações que você disse 
eu tenho um empréstimo de recursos fungíveis, embora não tenha, 
formalmente, um contrato de mútuo, ou seja, subjacente, você usou o 
termo subjacente à conta corrente existe um mútuo. O que você talvez 
tenha dito é isso, a conta corrente também pressupõe a entrega de 
recursos fungíveis, para que sejam... No encontro de contas ao final 
haver a entrega ou não. Ou seja, a conta corrente que, Bruno, a 
primeira vista, eu penso que a expressão mútuo, a primeira vista, não 
me parece necessariamente vinculada somente àquela espécie 
contratual. Quer me parecer, eu tenderia dizer que se houver entrega de 
recursos fungíveis, empréstimo de recursos fungíveis, ou seja, espera-se 
que sejam devolvidos os recursos fungíveis, eu estou dentro da hipótese 
tributária, ainda que não seja um puro contrato de mútuo, mas claro, a 
gente sabe que quando eu faço essa afirmação eu vou contra toda 
aquela doutrina que diz que o Direito Tributário é um direito de 
sobreposição e que uma vez empregado um conceito de direito privado, 
ele é vinculante. Eu penso que não tem sentido essa argumentação, não 
é por aí, não é esse o caminho. Ou seja, o legislador tributário é tão 
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legislador quanto o legislador civil, ele faz o que queira. Eu tenho que 
interpretar a lei, e não é desprezar o conceito de direito privado, é 
utilizá-lo também na interpretação e perguntar: é ele relevante para este 
caso ou não? Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: É justamente esse o ponto que está sob 
discussão e, em palavras, o Schoueri disse o que diz o 109 do CTN. 
Quer dizer, realmente concordo que ele não é... Muito pelo contrário, 
acho que ele não é um mandamento de que o direito privado deve ser 
observado, salvo quando a competência constitucional, e aí nós estamos 
no 110, é definida por um conceito de direito privado. Mas na hipótese 
do 109, que não é o caso aqui do IOF, o IOF incide sobre qualquer 
operação financeira, isso não é um conceito de direito privado. E o 
ponto é o seguinte, que o 109, então, ele diz que eu interpreto o direito 
privado na definição dos conceitos lá da legislação tributária. Isso não 
afasta a possibilidade, porém, o próprio 109 diz isso, do legislador fiscal 
estabelecer os efeitos fiscais específicos. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bruno, não foi isso que eu 
falei. Porque, veja o seguinte: se eu estive diante de um... Se eu 
passasse a primeira etapa e concluísse que o legislador tributário 
utilizou um conceito de direito privado, aí eu diria, se não houver 
mútuo não há que cogitar qualquer consequência, porque não há 
mútuo. O 109 e o 110 falham, porque eles partem da premissa, eles 
partem de um ponto que não me resolve a questão. Quer dizer, quando 
o legislador empregar um conceito de direito privado. O que eles não 
fazem, e só para confrontar, o que o português faz, a lei geral tributária 
portuguesa faz; a legislação tributária portuguesa, diferentemente da 
nossa, utiliza a seguinte figura, quando um termo, não um conceito, 
quando um termo for utilizado pelo legislador tributário e já presente 
em outro ramo do direito, então este termo terá o conceito do outro 
ramo. Então, se eu estivesse em Portugal e encontrasse a expressão 
mútuo e identificasse no termo mútuo algo que identifica um instituto 
de direito privado, então eu diria: “Eu estou diante de um conceito de 
direito privado”. O nosso desafio, a nossa dificuldade é que nosso código 
tributário, por bem ou por mal, não tomou essa decisão. Ele fala o 
seguinte: se houver um conceito, faça isso ou faça aquilo. E a pergunta 
que eu estou propondo é anterior: a lei tributária utilizou-se do conceito 
de direito privado quando utilizou o termo mútuo?  

Sr. João Francisco Bianco: Sim. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco diz sim. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu concordo plenamente com o que você está 
dizendo. Nós temos que definir, em tese, pela competência 
constitucional, seria possível, inclusive, que o legislador ordinário 
usasse as mesmas hipóteses lá do sistema financeiro. Ele poderia ter 
usado mútuo assemelhados, mútuo câmbio... Câmbio não, mas... 
Títulos. Poderia ter... A questão é que na opinião do Bianco, e tenho 
essa opinião também, quando o legislador utilizou o termo mútuo, neste 
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caso específico, não em tese, ele empregou o conceito de direito privado-
- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja... 

Sr. Bruno Fajersztajn: Porque conhecia a existência de outras 
materialidades.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Essa argumentação é bem 
mais forte, dizer, como a mesma lei num lugar fala mútuo e 
assemelhados e no outro fala apenas mútuo, eu posso, aí sim, dizer que 
neste caso o mútuo teria o sentido de direito privado. Mas note que nós 
avançamos muito para chegar nisso.  

Gente, chegamos ao nosso horário. Se você quiser, Bruno, manter o 
tema inscrito, fica inscrito, você veja isso com a secretaria. Da minha 
parte, eu agradeço a presença de todos e convido-os, para o dia 14, nos 
reunirmos mais uma vez.  
 

 

 

 

FIM 

Eu, Nathalia Toledo, estenotipista, declaro que este documento, segundo 

minhas maiores habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por J.T. 
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